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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS.
— Curator. — Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers. — Uitwerkingen.

De hypothecaire inschrijving die de curator namens de gezamenlijke schuldeisers neemt op de onroerende goederen van de gefailleerde heeft niet tot
gevolg dat er in het voordeel van de boedel een nieuwe waarborg wordt
gesteld die de volgorde wijzigt waarin de rechten van voorrang tijdens het
faillissement worden uitgeoefend. (Art. 487, derde lid, Wetboek van Koophandel ; art. 57, derde lid, Faillissementswet 1997)

(M. e.a. t. Lacroix,

curator faillissement

J.P.J. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Luik van 15 januari en 3 december 2009.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487 en 518 van het Wetboek
van Koophandel, zoals zij van kracht waren vóór de Faillissementswet van
8 augustus 1997 ;
— de artikelen 16, 19, 23, 24, 25, 26, 57, 149 en 150 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest van 15 januari 2009 veroordeelt de eisers, met bevestiging van het beroepen vonnis, om aan de eerste verweerster, handelend qualitate
qua, een provisioneel bedrag van één euro te betalen, op grond van de volgende
redenen met betrekking tot de schade :
“Bij het vaststellen van de te vergoeden schade moet worden onderzocht hoe de
situatie van de curatele er zou hebben uitgezien indien de verkoop van het pand
onder het toezicht van de rechtbank van koophandel te Hoei was verricht en of
de curator zich had kunnen beroepen op de hypotheek, die was gevestigd in naam
van de boedel ;
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De verweerster stelt zich vragen bij de verkregen verkoopprijs. Zij levert
echter geen begin van bewijs van haar bewering dat de openbare verkoop een
hogere prijs had kunnen opleveren dan die welke is verkregen bij een onderhandse verkoop, zelfs na aftrek van de publiciteits- en makelaarskosten, zodat
het argument volgens hetwelk de curatele, zonder de fout van de [eisers], een
hogere prijs uit de verkoop van het pand had kunnen verkrijgen, afgewezen moet
worden ;
De [verweerster] kan niet worden gevolgd wanneer zij beweert dat de schade
van de boedel overeenkomt met het geactualiseerde passief van het faillissement,
te weten 32.165,35 euro, vermeerderd met de interest ;
Zij houdt als dusdanig geen rekening met het feit dat de hypotheek slechts
is gevestigd op de onverdeelde helft in blote eigendom van het verkochte goed,
waarvan de andere helft in vruchtgebruik aan de moeder [van de verweerder]
toebehoorde ;
Hoewel de hypotheek, die gevestigd werd op de blote eigendom van de onverdeelde helft van het pand, na het overlijden van de moeder is uitgebreid tot de
volle eigendom op die onverdeelde helft, werd zij niet uitgebreid tot het pand in
zijn geheel, omdat de [verweerster] na het overlijden van [verweerders moeder]
geen bijkomende inschrijving heeft genomen ;
Bij het vaststellen van haar schade moet de [verweerster] met dat beginsel
rekening houden”.
Alvorens verder uitspraak te doen over de schade, beveelt het bestreden arrest
van 15 januari 2009 ambtshalve de heropening van het debat, zodat de verweerster
“uitleg kan verschaffen over het gedeelte van de verkoopprijs dat gediend zou
hebben om de in het passief opgenomen schuldeisers te voldoen” alsook “over de
vordering tot opheffing van de hypotheek, die het hof van beroep niet kan bevelen
zoals [de eerste eiser] vorderde, omdat die hypotheek blijft bestaan onverminderd
de verkoop, die krachtens artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 in beginsel aan de boedel kan worden tegengeworpen”.
2. Na heropening van het debat veroordeelt het bestreden arrest [de eisers]
hoofdelijk om aan [de verweerster], handelend qualitate qua, een definitief
bedrag van 30.849,08 euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 22 maart 2004 ; zegt voor recht dat de twee [eisers] en
[de verweerder] de schuld zullen voldoen door elk een derde van de schade te
vergoeden ; verleent akte aan (de verweerster) van haar verbintenis om de procedure van opheffing van haar hypothecaire inschrijving te bespoedigen zodra zij de
haar door het arrest toegekende bedragen zal hebben ontvangen ; veroordeelt [de
eisers] hoofdelijk tot betaling van de kosten van eerste aanleg en hoger beroep
van [de verweerster], handelend qualitate qua, die ambtshalve verminderd worden
tot een aannemelijk bedrag van 242,79 euro”, om de volgende redenen :
“Het arrest van 15 januari 2009 heeft reeds beslist om het argument te
verwerpen volgens welke een openbare verkoop van het pand, onder toezicht van
de rechtbank van koophandel, een hogere prijs zou hebben opgeleverd dan die uit
de verkoop van 16 augustus 2000 ;
Daarentegen moet worden onderzocht in hoeverre de schuldvordering van de
failliete boedel kon zijn uitbetaald, indien die boedel zich bij de verkoop van het
litigieuze pand in 2000 op de hypotheek had kunnen beroepen ;
[De verweerster] heeft in haar conclusie vóór heropening van het debat […]
aangevoerd dat de tegeldemaking van het actief van het faillissement niet heeft
volstaan om de schuldeisers, met uitzondering van Dexia, bijzonder schuldeiser,
en twee schuldvorderingen buiten de boedel, terug te betalen ;
De in het bevoorrecht en in het gewoon passief opgenomen schuldvorderingen
zijn door […] [de verweerster] aangetoond. Zoals [laatstgenoemde] 
voorstelt,
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moet erop gewezen worden dat de Belgische Staat is vergoed in het kader
van de vereffening van de nalatenschap van [verweerders moeder] en dat zijn
schuldvordering, die in het bevoorrecht passief is opgenomen voor 9.221,58 euro,
afgetrokken moet worden […]. Het bevoorrechte passief van het faillissement
bedraagt bijgevolg 5.878,99 euro en het gewoon passief 26.286,36 euro, of een totaalbedrag van 32.165,35 euro ;
De hypothecaire inschrijving van de failliete boedel werd genomen op de onverdeelde helft in blote eigendom van het verkochte goed en na het overlijden van
[verweerders moeder] uitgebreid tot de volle eigendom van die onverdeelde helft,
maar niet tot het pand in zijn geheel ;
Zonder de fouten [van de eisers] zou de [verweerster] evenwel op de hoogte zijn
gebracht van het overlijden van [verweerders moeder] en van de vooropgestelde
verkoop van het pand en had zij haar hypotheek ongetwijfeld uitgebreid tot het
gehele pand ;
Bijgevolg moet in aanmerking worden genomen dat het faillissement zijn voorrecht tot beloop van 49.578,70 euro (2.000.000 frank) had kunnen doen gelden op de
gehele verkoopprijs van het pand en niet enkel op de helft ervan ;
Op grond van de rekening die [de eerste eiser] heeft opgemaakt op 8 december
2000 […], moet worden geoordeeld dat op de verkregen verkoopprijs, te weten
1.654.411 frank of 41.011,77 euro, volgende schuldvorderingen vóór die van de failliete boedel zouden zijn betaald : — passief van de nalatenschap : artikelen 4 tot 9,
11, 12, 13 en 16 : 348.565 frank of 8.640,70 euro ; — kosten betreffende de overdracht
van vastgoed : artikelen 14 en 15 : 61.397 frank of 1.521,99 euro ;
Het netto-actief van de verkoop bedroeg bijgevolg 30.849,08 euro ;
De [eerste eiser] wil ten onrechte een belastingschuld [van de verweerder]
aftrekken, aangezien de Belgische Staat haar schuldvordering in het kader van
het faillissement geldend had gemaakt (9.221,58 euro) en de [eiser] niet aantoont
dat de Belgische Staat voor het overige over een voorrecht beschikte met voorrang op het voorrecht van de failliete boedel ;
Indien het pand onder toezicht van de rechtbank van koophandel te Hoei was
verkocht en de [verweerster] zich had kunnen beroepen op de hypotheek die in
naam van de boedel was genomen, had zij aanspraak kunnen maken op dat bedrag
van 30.849,08 euro, waarvoor zij een voorrecht had ;
De schade van de curatele is derhalve verantwoord tot beloop van dat bedrag,
vermeerderd met de wettelijke interest vanaf de inleidende dagvaarding van
22 maart 2004”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 487 van het Wetboek van Koophandel, zoals het van toepassing was
vóór de Faillissementswet van 8 augustus 1987, luidt als volgt :
“Te rekenen van hun ambtsaanvaarding zijn de curators op hun persoonlijke
verantwoordelijkheid gehouden alle handelingen te verrichten tot bewaring van
de rechten van de gefailleerde tegenover zijn schuldenaars.
Zij zijn eveneens gehouden inschrijving te vorderen van de hypotheken op de
onroerende goederen van de schuldenaars van de gefailleerde, indien deze het niet
heeft gevorderd ; de inschrijving wordt ten name van de boedel genomen door de
curators, die bij hun borderel een getuigschrift van de griffier voegen als bewijs
van hun benoeming.
Zij zijn bovendien gehouden ten name van de gezamenlijke schuldeisers
inschrijving te nemen op de onroerende goederen van de gefailleerde, waarvan
het bestaan hun bekend is. De inschrijving wordt gedaan op vertoon van een
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eenvoudig borderel met vermelding van het bestaan van het faillissement en van
de datum van het vonnis waarbij zij zijn benoemd”.
De doelstelling van de aldus in het voormelde artikel 487, derde lid, bepaalde
inschrijving bestond hierin dat, in geval van vernietiging van een eventueel akkoord
na het faillissement, de schuldvorderingen die vóór het akkoord waren ontstaan
voorrang zouden genieten op die welke pas na dat akkoord waren ontstaan.
Artikel 518 van het Wetboek van Koophandel, zoals het van toepassing was
vóór de wet van 8 augustus 1997, bepaalde immers dat “de homologatie van het
akkoord […] ten behoeve van elke schuldeiser de hypotheek handhaaft die krachtens het laatste lid van artikel 487 ingeschreven is op de onroerende goederen van
de gefailleerde”.
Met die inschrijving kon bovendien vermeden worden dat de boedel benadeeld
zou worden door een mogelijke inschrijving, na het faillissement, van de wettelijke hypotheek van de fiscus die genomen zou worden om de vóór het faillissement ingekohierde belastingschuld te vrijwaren. Ten aanzien van de curator kon
een dergelijke schuldvordering zodoende behouden worden in de categorie van de
schuldvorderingen met een algemeen voorrecht en niet van die met een hypotheek.
Buiten die bijzondere gevallen kon een dergelijke inschrijving de gevolgen van
de ontneming van het beheer van goederen, het bevriezen van het actief en de
kristallisatie van het passief, in de zin van de artikelen 444, 446, 447, 450, 451,
452, 453 en 454 van het Wetboek van Koophandel, zoals ze van toepassing waren
vóór de wet van 8 augustus 1997, geenszins wijzigen door in het voordeel van de
boedel een nieuwe waarborg te stellen die de volgorde van de bij het faillissement
uitgeoefende rechten van voorrang zou wijzigen of de gelijkheid tussen de gewone
schuldvorderingen zou aantasten.
Hetzelfde geldt voor de inschrijving bedoeld in artikel 57, derde lid, van de wet
van 8 augustus 1997, dat de bepalingen van het voormelde artikel 487, derde lid, in
dezelfde bewoordingen overneemt en de gevolgen ervan verlengt te rekenen vanaf
1 januari 1998, overeenkomstig de regels van het overgangsrecht die vervat zijn in
de artikelen 149 en 150 van die wet.
Om dezelfde redenen kan de inschrijving, bepaald in artikel 57, derde lid, van
de wet van 8 augustus 1997, de gevolgen van de ontneming van het beheer van
goederen, het bevriezen van het actief en de kristallisatie van het passief in de
zin van de artikelen 16, 19, 23, 24 en 26 van de Faillissementswet, niet wijzigen
door in het voordeel van de boedel een nieuwe waarborg te stellen die de volgorde
van de bij het faillissement uitgeoefende rechten van voorrang zou wijzigen of de
gelijkheid tussen de gewone schuldvorderingen zou aantasten.
2. Uit de vaststellingen van de bestreden arresten volgt : 1. het faillissement
van de verweerder werd uitgesproken bij vonnis van 12 juli 1995 van de rechtbank
van koophandel te Hoei ; 2. de inschrijving van de hypotheek van de boedel werd
genomen op 19 oktober 1995 voor een bedrag van 2.000.000 frank (of 49.578,70 euro)
op het onverdeelde gedeelte van de verweerder in het pand gelegen te S., …, maar
zou op het gehele pand zijn genomen indien de verweerster op de hoogte was
gebracht van het overlijden van verweerders moeder ; 3. dat pand werd bij authentieke akte van 16 augustus 2000 verkocht voor 40.902,43 euro, zonder dat er rekening werd gehouden met het faillissement van de verweerder of met de hypothecaire inschrijving van de verweerster ; 4. de verweerster heeft de schuldeisers via
de tegeldemaking van de activa van het faillissement niet kunnen terugbetalen,
“met uitzondering van Dexia, bijzonder schuldeiser, en van twee schuldvorderingen buiten de boedel” ; 5. de verkoop van het pand heeft van zijn kant 41.011,77
euro opgeleverd, waarvan het passief van de nalatenschap van 8.640,70 euro en de
kosten van de overdracht van het vastgoed tot beloop van 1.521,99 euro zijn afgetrokken, wat dus neerkomt op een nettoactief van 30.849,08 euro.
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Op grond van die vaststellingen veroordeelt het bestreden arrest van 3 december
2009 de eisers hoofdelijk om aan de verweerster een definitief bedrag van 30.849,08
euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet
vanaf 22 maart 2004 ; zegt voor recht dat de twee [eisers] en [de verweerder] de
schuld zullen voldoen door elk een derde van de schade te vergoeden ; verleent
akte aan (de verweerster) van haar verbintenis om de procedure tot ontheffing van
haar hypothecaire inschrijving te bespoedigen zodra zij de haar door het arrest
toegekende bedragen zal hebben ontvangen ; veroordeelt [de eisers] hoofdelijk om
de kosten van eerste aanleg en hoger beroep van de verweerster te betalen, om de
reeds weergegeven redenen en, daarenboven, om de volgende redenen :
“[Wat betreft de] vordering tot opheffing van de hypothecaire inschrijving,
heeft het hof [van beroep] in zijn arrest van 15 januari 2009 erop gewezen dat het
de vordering tot opheffing van de hypotheek niet kon bevelen, omdat die hypotheek blijft bestaan onverminderd de verkoop, die krachtens artikel 16, eerste
lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 in beginsel niet aan de boedel
kan worden tegengeworpen” ;
Er moet aan [de verweerster] akte worden verleend van haar verbintenis om de
procedure tot opheffing van haar hypothecaire inschrijving te bespoedigen zodra
zij is vergoed voor de door de failliete boedel geleden schade, zoals die vergoeding
door het hof [van beroep] zal worden vastgesteld”.
De bestreden arresten beslissen aldus dat de inschrijving van de verweerster als
dusdanig een echt voorrecht op de opbrengst van de verkoop van het litigieuze
pand heeft opgeleverd dat voorrang kon krijgen op het voorrecht van de Belgische Staat, en dat de schade die door de miskenning van dat voorrecht is veroorzaakt, overeenkomt met het verlies van het gehele nettoactief dat die verkoop
heeft opgebracht.
3. Uit de artikelen 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487 en 518 van het Wetboek
van Koophandel, alsook uit de artikelen 16, 19, 23, 24, 25, 26 en 57 van de failllissementswet van 8 augustus 1997, die krachtens de artikelen 149 en 150 van dezelfde
wet van toepassing zijn vanaf 1 januari 1998, volgt echter dat die inschrijving
die uitwerking niet als dusdanig kon hebben, zodat de bestreden arresten, die de
vordering van de verweerster om de voorgaande reden in haar geheel aannemen,
de voormelde bepalingen schenden.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
De beslissing die het onderdeel bekritiseert, ligt volledig besloten
in het bestreden arrest van 3 december 2009, met uitsluiting van het
bestreden arrest van 15 januari 2009.
Het onderdeel, dat laatstgenoemd arrest bekritiseert, mist in zoverre
feitelijke grondslag.
Voor het overige heeft de hypothecaire inschrijving die de curator in
naam van de schuldeisers neemt op de onroerende goederen van de gefailleerde, noch onder vigeur van artikel 487, derde lid, van het Wetboek van
Koophandel, noch onder vigeur van artikel 57, derde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, tot gevolg dat er in het voordeel van de
boedel een nieuwe waarborg wordt gesteld die de volgorde wijzigt waarin
de rechten van voorrang tijdens het faillissement worden uitgeoefend.
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Nadat het arrest van 15 januari 2009 beslist had dat “bij het vaststellen
van de te vergoeden schade moet worden onderzocht hoe de situatie
van de curatele er zou hebben uitgezien indien de verkoop van het pand
onder het toezicht van de rechtbank van koophandel […] was verricht en
of [de verweerster, in haar hoedanigheid van] curator zich had kunnen
beroepen op de hypotheek, die [op dat pand] was gevestigd in naam
van de boedel”, herhaalt het bestreden arrest van 3 december 2009, dat
uitspraak doet na de heropening van het debat, dat “moet worden onderzocht in hoeverre de schuldvordering van de failliete boedel kon zijn
uitbetaald, indien die boedel zich bij de verkoop van het litigieuze pand
in 2000 op de hypotheek had kunnen beroepen”.
Dat arrest beslist enerzijds dat “de in het bevoorrecht en in het gewoon
passief opgenomen schuldvorderingen zijn door stukken uit het dossier
van [de verweerster] aangetoond en dat, zoals [laatstgenoemde] voorstelt, erop moet worden gewezen dat de Belgische Staat is vergoed in het
kader van de vereffening van de nalatenschap van [verweerders moeder]
en dat zijn schuldvordering, die in het bevoorrecht passief is opgenomen
voor 9.221,58 euro, afgetrokken moet worden”, zodat “het bevoorrechte
passief van het faillissement 5.878,99 euro en het gewoon passief 26.286,36
euro, of een totaalbedrag van 32.165,35 euro bedraagt”.
Hetzelfde arrest stelt anderzijds het bedrag van “het nettoactief van
de verkoop” vast op 30.849,08 euro, op grond dat, van de verkoopprijs van
41.011,77 euro, het passief van de nalatenschap en de kosten voor de overdracht van het pand moeten worden afgetrokken.
Het arrest beslist daarentegen dat “de [eerste eiser] ten onrechte een
belastingschuld [van de verweerder] [van de verkoopprijs] wil aftrekken,
aangezien de Belgische Staat haar schuldvordering in het kader van
het faillissement geldend had gemaakt (9.221,58 euro) en [die eiser] niet
aantoont dat de Belgische Staat voor het overige over een voorrecht
beschikte met voorrang op het voorrecht van de failliete boedel”.
Het arrest leidt daaruit af dat, “indien het pand onder toezicht van de
rechtbank van koophandel […] was verkocht en de [verweerster] zich
had kunnen beroepen op de hypotheek die in naam van de boedel was
genomen, zij aanspraak had kunnen maken op dat bedrag van 30.849,08
euro, waarvoor zij een voorrecht had”.
Het bestreden arrest van 3 december 2009, dat aan de hypothecaire
inschrijving van de verweerster een uitwerking verleent waardoor de
boedel van verweerders schuldeisers een voorrecht verkrijgt dat voorrang geniet op het voorrecht dat het arrest overigens aan de Belgische
Staat toekent, schendt de voormelde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het
middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 3 december 2009.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
2 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 274
1o

— 2 mei 2013
(C.12.0150.F)

kamer.

1o DERDENVERZET. — Bevoegdheid
macht. — Derde. — Gevolg.

van de rechter.

2o DERDENVERZET. — Bevoegdheid van
Regelmatigheid. — Controle. — Omvang.

de rechter.

— Volledige

rechts-

— Rechtspleging. —

3o UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — Beschrijvend beslag. —
Derdenverzet. — Intellectuele eigendom. — Aanwijzingen van inbreuk. —
Gegevens voor beoordeling door rechter. — Tijdstip. — Gevolg.
4o DERDENVERZET. — Uitvindingsoctrooi. — Intellectuele eigendom. —
Beschrijvend beslag. — Aanwijzingen van inbreuk. — Gegevens voor beoordeling door rechter. — Tijdstip. — Gevolg.
5o BESLAG. — ALLERLEI. — Beslag inzake namaak. — Beschrijvend beslag.
— Auteursrechten. — Uitvindingsoctrooi. — Intellectuele eigendom. —
Derdenverzet. — Aanwijzingen van inbreuk. — Gegevens voor beoordeling
door rechter. — Tijdstip. — Gevolg.
6o UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — Beschrijvend beslag. —
Derdenverzet. — Intellectuele eigendom. — Aanwijzingen van inbreuk.
— Gegevens voor beoordeling door rechter. — Gegevens afgeleid uit de
beschrijvende maatregel. — Invloed.

1o Inzake de positie van de derde oefent de rechter die van het derdenverzet
kennisneemt, zijn volledige rechtsmacht uit over hetgeen in de litigieuze
beslissing is beslist ; binnen die grenzen mag de derde alle middelen in feite
en in rechte aanvoeren en wordt hij hierbij, in beginsel, niet beperkt door de
proceshouding van de verzoeker in het oorspronkelijke geding  (1).
2o De rechter die van een derdenverzet kennisneemt, moet, in dezelfde omstandigheden als de eerste rechter, nagaan of de procedure op verzoekschrift
regelmatig is en of de door de eerste rechter bevolen maatregelen gegrond
zijn (2).
3o, 4o en 5o De aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, op grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen,
  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 274.
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moeten worden vastgesteld op de datum waarop de eerste rechter op het
eenzijdig verzoekschrift uitspraak doet ; de aanwijzingen van een inbreuk
op dat recht kunnen bijgevolg niet worden afgeleid uit de gegevens van de
uitvoering zelf van de maatregel en, meer bepaald, uit het deskundigenverslag dat is opgemaakt ter uitvoering van de beschikking waartegen derdenverzet is gedaan  (1).
6o De aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, op
grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen, kunnen
noch als vaststellingen van de deskundige noch als vermoeden worden
afgeleid uit de gegevens van de uitvoering zelf van die maatregel (2).

(Adobe Systems Inc, vennootschap naar het recht van de Staat
Delaware [Verenigde Staten van Amerika] e.a. t. J. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 31 maart en 15 september 2011.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 3 april 2013 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 870, 1033, 1122, 1130 en 1369bis/1, § 3 en 7, Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 1315, 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 149 Grondwet ;
— artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten van 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981 ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 31 maart 2011 stelt vast dat niet betwist wordt dat
de eiseressen de intellectuele eigendom bezitten van de litigieuze computerprogramma’s en herhaalt dat, krachtens artikel 1369bis/1, § 3, Gerechtelijk Wetboek,
“onder ‘aanwijzingen’ moet worden verstaan […] dat de verzoeker gegevens moet
voordragen die de mogelijke inbreuk op het eigendomsrecht aannemelijk kunnen
maken ; de aangevoerde feiten moeten van dien aard zijn dat, bij een beoordeling
op het eerste gezicht, uit die feiten op zich of in samenhang een vermoeden van
een inbreuk of de dreiging van een inbreuk kan worden afgeleid”.

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 274.
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Het bestreden arrest van 31 maart 2011 beslist vervolgens dat het zijn beoordeling van het bestaan van die aanwijzingen niet kan gronden op het verslag van
de deskundige, die daarmee werd belast door de beschikking die op 29 januari
2009 op het eenzijdige verzoekschrift werd gewezen, en dat, bij gebrek aan andere
gegevens dan de zoekchip en de opdracht waarop de eiseressen hun vordering tot
verkrijging van een beschrijvend beslag hadden gegrond en die volgens het arrest
geen bewijswaarde hebben, “niet is aangetoond dat [de verweerders], althans op
het eerste gezicht, zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de namaak van
computerprogramma’s die [aan de eiseressen] toebehoorden”.
Het arrest verwerpt het verslag van de deskundige — volgens hetwelk in de
doorzochte lokalen eenendertig kopieën zouden zijn teruggevonden van de
computerprogramma’s van de eiseressen, waarvoor de verweerders geen gebruikslicentie kunnen voorleggen — als bewijs voor aanwijzingen van namaak, om de
volgende redenen :
“Met betrekking tot de beschrijvende maatregelen moet de rechter, op het
derdenverzet, zich plaatsen op het tijdstip van de neerlegging van het verzoekschrift en van de inlichtingen die hem op dat ogenblik zijn medegedeeld ; in
beginsel moet worden nagegaan of de beslissing, op het ogenblik waarop uitspraak
werd gedaan, in rechte en in feite correct was. Pas wanneer de voorwaarden voor
de beschrijving of het beslag niet meer vervuld zijn, is er sprake van een wijziging
van omstandigheden die na de beroepen beslissing heeft plaatsgevonden.
De aanwijzingen van namaak kunnen bijgevolg niet worden afgeleid uit het
deskundigenverslag waarop de rechter, die uitspraak doet in het kader van het
derdenverzet, geen acht kan slaan”.
Het bestreden arrest van 15 september 2011, dat met het oog op de verdere
behandeling van de zaak uitspraak doet, verwerpt het door de eiseressen opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid op grond dat de verweerders, aangezien
het verslag van de gerechtelijke deskundige melding maakte van het bestaan
van een dertigtal gevallen van namaak van de litigieuze computerprogramma’s,
geen gewettigd belang hadden om de vergoeding te vorderen van de schade die zij
beweerden te hebben geleden, om de volgende redenen :
“Zoals het hof [van beroep] in punt 8 van zijn arrest van 31 maart 2011 heeft
beslist, kunnen de aanwijzingen van namaak niet worden afgeleid uit het deskundigenverslag waarop de rechter geen acht kan slaan. Hetzelfde geldt voor de vaststelling van gerechtsdeurwaarder C., die bij het deskundigenverslag betrokken is.
De tegenvordering heeft niet tot doel [de verweerders], die als ‘delinquenten’
worden omschreven, toe te laten ‘zonder enige straf ervan af te komen en ze
bovendien daarvoor te belonen’, maar de schade te vergoeden die in oorzakelijk
verband staat tot de fout van [de eiseressen]”.
Dat arrest beslist vervolgens ten gronde dat “uit de vaststellingen van het hof
[van beroep] in zijn arrest van 31 maart 2011 volgt dat [de eiseressen] met het
neerleggen van hun verzoekschrift tot beschrijvend beslag zwaar in de fout zijn
gegaan, in zoverre zij over geen enkele aanwijzing van de aangevoerde namaak
beschikten en dat de gegevens die zijn voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, naast het feit dat ze, gezien hun eenzijdig karakter, geen enkele bewijswaarde hadden, ook op deloyale wijze zijn verkregen”.
Het hof van beroep beslist ten slotte dat die fout in oorzakelijk verband staat
tot de door de verweerders aangevoerde schade, om de volgende redenen :
“Indien de fout niet was begaan, dat wil zeggen indien de eiseressen, bij gebrek
aan aanwijzingen van namaak, hadden afgezien van de procedure van beschrijvend beslag, zoals zij dat hadden moeten doen, had [de tweede verweerster] het
geen drie maanden zonder computers moeten stellen en had zij geen kosten
moeten maken om te kunnen voortwerken.
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Het oorzakelijk verband is dus aangetoond.
Zoals hierboven is gezegd, hoeft geen rekening te worden gehouden met het
deskundigenverslag en met de vaststellingen van dat verslag over het bezit van
onwettige computerprogramma’s – die als onbestaand in rechte worden aangemerkt – die in geen geval het verbreken van het oorzakelijk verband kunnen
wettigen”.
Grieven
Eerste onderdeel
Het derdenverzet tegen een beschikking die werd gewezen op eenzijdig verzoekschrift, heeft tot gevolg dat de rechter die van dat verzet kennisneemt dezelfde
zaak opnieuw moet berechten alsof zij van bij het begin op tegenspraak was
gevoerd.
Het derdenverzet heeft een devolutieve kracht, waardoor de magistraat zijn
volledige rechtsmacht uitoefent over hetgeen in de litigieuze beslissing is beslist
en de positie van de derde aanbelangt. Zo is het onderzoek van het geschil dat
de rechter opnieuw verricht, beperkt tot de positie van de derde, in die zin dat
het onderzoek, krachtens de relatieve werking van dat rechtsmiddel, alleen kan
plaatsvinden binnen de grenzen van de rechten waarop de verzetdoende derde
zich beroept en afhankelijk is van het voorwerp en de draagwijdte van het rechtsmiddel, dat beperkt kan zijn tot bepaalde punten van de betwiste beslissing.
Krachtens de devolutieve kracht van het derdenverzet mag elke partij alle
middelen en verweermiddelen met betrekking tot het door de verzetdoende derde
aangevoerde recht voordragen en mag elke partij, onder de gebruikelijke ontvankelijkheidsvoorwaarden, tussenvorderingen instellen.
Aangezien het derdenverzet een rechtspleging tot voortzetting van het geschil
is, volgt hieruit ook dat de magistraat, om te beslissen of het derdenverzet
moet worden toegewezen en de beroepen beslissing al dan niet moet worden
ingetrokken, rekening moet kunnen houden met de sinds de uitspraak van de
betwiste beslissing ontstane nieuwe gegevens, die een invloed kunnen hebben op
de berechting van het geschil.
Hieruit volgt dat de rechter die kennisneemt van een derdenverzet tegen een
beschikking op eenzijdig verzoekschrift, zijn onderzoek niet mag beperken tot de
feiten die hem door het eenzijdige verzoekschrift ter kennis zijn gebracht maar
acht moet slaan op mogelijke gegevens die sinds de uitspraak van de bestreden
beschikking zijn ontstaan en, die een invloed op het geschil kunnen hebben.
In dit geval strekte het derdenverzet van de verweerders tot intrekking van de
beschikking op eenzijdig verzoekschrift van de eiseressen, op grond dat er onvoldoende aanwijzingen van namaak waren en de voorzitter van de rechtbank door
de eiseressen zogezegd was misleid.
Binnen die grenzen konden de eiseressen alle nieuwe feitelijke gegevens
aanvoeren die na de betwiste beschikking zijn ontstaan en waaruit zou blijken
dat op hun intellectueel eigendomsrecht inbreuk was gemaakt of dat een inbreuk
dreigde en dat hen bijgevolg toestemming moest worden verleend voor een
beschrijvend beslag op de litigieuze computerprogramma’s van de verweerders.
Zij konden zich bijgevolg beroepen op het verslag van de gerechtelijke deskundige, zelfs al was het na de beroepen beslissing opgemaakt.
Het bestreden arrest van 31 maart 2011, dat beslist dat er bij het onderzoek naar
een inbreuk of de dreiging van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten
van de eiseressen geen acht kan worden geslagen op het deskundigenverslag dat
is opgemaakt ter uitvoering van de beschikking waartegen het bij hem aanhangig
gemaakte rechtsmiddel was ingesteld, en het bestreden arrest van 15 september

ARREST-2013-05.indb 1076

23/04/14 09:47

N° 274 - 2.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1077

2011, dat weigert op dat verslag acht te slaan om over het gewettigd belang van de
verweerders te oordelen en uitspraak te doen over het foutieve karakter van de
vordering tot beschrijvend beslag en over het oorzakelijk verband tussen die fout
en de door de verweerders aangevoerde schade, miskennen de devolutieve kracht
van het derdenverzet tegen een op eenzijdig verzoekschrift gewezen beschikking
(schending van de artikelen 1033, 1122, 1130 en 1369bis/1, § 7, Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Het niet-tegenstelbaar karakter van het deskundigenverslag dat is opgemaakt
ten gevolge van de op het derdenverzet ingetrokken beslissing, verzwakt weliswaar de bewijswaarde van dat verslag ten aanzien van de partijen die bij de procedure van het derdenverzet betrokken zijn, zonder evenwel te verhinderen dat
de gegevens van dat verslag als feitelijke vermoedens in aanmerking kunnen
worden genomen.
De regel volgens welke een deskundigenverslag niet aan een derde kan worden
tegengesteld, houdt weliswaar in dat de specifieke rechtsgevolgen van het deskundigenverslag, als bewijsmiddel, niet aan die derde kunnen worden tegengesteld,
maar verhindert niet dat het deskundigenverslag zelf, zijn vaststellingen en zijn
advies reële feiten zijn. Aangezien die feiten door een partij in de zaak worden
aangevoerd en het bewijs door vermoedens is toegestaan, kan de rechter uit die
feiten, op grond van een onaantastbare beoordeling, vermoedens afleiden in de zin
van artikel 1349 Burgerlijk Wetboek die, onder de voorwaarden van artikel 1353
van datzelfde wetboek, als bewijs kunnen worden aangenomen.
Bijgevolg konden de bestreden arresten het deskundigenverslag dat de eiseressen aanvoerden om de opportuniteit van het toegestane beschrijvend beslag te
staven, niet om de daarin opgegeven redenen zomaar terzijde laten, zelfs al kon
dat verslag niet aan de verweerders worden tegengesteld, maar moesten ze dat
verslag als een feitelijk vermoeden in aanmerking nemen.
De twee bestreden arresten, die dat verslag om de daarin opgegeven redenen
terzijde laten, miskennen het wettelijk begrip feitelijk vermoeden (schending
van de artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek) en de regels betreffende de
bewijsvoering (schending van de artikelen 870 Gerechtelijk Wetboek en 1315
Burgerlijk Wetboek).
De bestreden arresten, die in hun redenen niet opgeven waarom de vaststellingen van de deskundige in dit geval geen enkele bewijswaarde zouden hebben,
zodat ze niet als feitelijke vermoedens in aanmerking kunnen worden genomen,
stellen het Hof op zijn minst niet in staat zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen.
Ze zijn dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
Grondwet).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en onder voorbehoud van de in dat artikel bepaalde uitzonderingen, die te dezen niet
van toepassing zijn, kan eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen of
niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet
doen tegen een beslissing die zijn rechten benadeelt.
Inzake de positie van de derde oefent de rechter die van het derdenverzet kennisneemt, zijn volledige rechtsmacht uit over hetgeen in de
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litigieuze beslissing is beslist. Binnen die grenzen mag de derde alle
middelen in feite en in rechte aanvoeren en wordt hij hierbij, in beginsel,
niet beperkt door de proceshouding die de verzoeker in het oorspronkelijke geding had aangenomen.
De rechter die van een derdenverzet kennisneemt, moet evenwel, in
dezelfde omstandigheden als de eerste rechter, nagaan of de procedure
op verzoekschrift regelmatig is en of de door de eerste rechter bevolen
maatregelen gegrond zijn.
Uit de tekst van artikel 1369bis/1, § 5, Gerechtelijk Wetboek volgt
dat het beslag inzake intellectuele rechten niet zonder voorafgaande
beschrijving kan worden toegestaan.
Wanneer het beslag tezelfdertijd als de beschrijving gevorderd wordt,
onderzoekt de rechter enerzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1,
§ 3, van dat wetboek, of er aanwijzingen bestaan volgens welke op het
betrokken intellectueel eigendomsrecht inbreuk is gemaakt of dreigde
te worden gemaakt en, anderzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1,
§ 5, 2), of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet
redelijkerwijs kan worden betwist.
De aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht,
op grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen,
moeten worden vastgesteld op de datum waarop de eerste rechter over
het eenzijdig verzoekschrift uitspraak doet.
De aanwijzingen van een inbreuk op dat recht kunnen bijgevolg niet
worden afgeleid uit de gegevens verkregen ingevolge de uitvoering zelf
van de maatregel en, meer bepaald, uit het deskundigenverslag dat is
opgemaakt ter uitvoering van de beschikking waartegen derdenverzet
is gedaan.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De aanwijzingen van een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht,
op grond waarvan de beschrijvende maatregel kan worden bevolen,
kunnen noch beschouwd als deskundigenonderzoek noch als vermoeden
worden afgeleid uit de gegevens verkregen ingevolge de uitvoering zelf
van die maatregel.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
2 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Grégoire.
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N° 275
1o

— 2 mei 2013
(C.12.0534.F)

kamer.

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Gevolgen. — Bevoegdheid van de
rechter. — Gevolgen. — Devolutieve werking. — Grenzen. — Keuze van de
partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de rechter.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Hoger beroep. —
Devolutieve werking. — Grenzen. — Keuze van de partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de rechter.
3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Gevolgen. — Bevoegdheid van de
rechter. — Gevolgen. — Devolutieve werking. — Grenzen. — Keuze van de
partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de rechter. — Gevolg.
4o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Hoger beroep. —
Devolutieve werking. — Grenzen. — Keuze van de partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de rechter. — Gevolg.

1o en 2o Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, stellen de
partijen zelf, door het principaal of incidenteel beroep, de grenzen vast waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de geschillen die
bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt  (1). (Artt. 9, 601bis, 602, eerste
lid, 643, en 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Aangezien geen enkel hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van
de rechter over zijn eigen volstrekte bevoegdheid, diende de appelrechter geen
uitspraak te doen over de bevoegdheid van de eerste rechter (2). (Artt. 9,
601bis, 602, eerste lid, 643, en 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(G. t. Hertz Belgium b.v.b.a.)
Arrest (vertaling)
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 februari 2012.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 3 april 2013 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 275.

ARREST-2013-05.indb 1079

23/04/14 09:47

1080

ARRESTEN VAN CASSATIE

2.5.13 - N° 275

II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 9, 601bis, 602, eerste lid, en 643 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, vernietigt het
beroepen vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart en
de kosten vaststelt, verklaart opnieuw wijzend de oorspronkelijke vordering
gegrond en veroordeelt de eiser om aan de verweerster een bedrag van 10.734,04
euro te betalen alsook de vergoedende interest, met ingang van 20 juli 2002 “tot op
heden, en vervolgens de moratoire interest tot de volledige betaling”.
Het veroordeelt de eiser in de kosten van de verweerster in de twee aanleggen
die, voor het geding in hoger beroep, worden vastgesteld op 186 euro + 1.100 euro.
[Het arrest grondt zijn beslissingen op alle redenen die het middel weergeeft].
Grieven
1. Artikel 9, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat volstrekte
bevoegdheid de rechtsmacht is bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van
de partijen.
Krachtens artikel 602, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt het
hof van beroep kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg
gewezen door de rechtbanken van eerste aanleg en door de rechtbanken van koophandel.
De volstrekte bevoegdheid is van openbare orde.
De appelrechter moet, zelfs ambtshalve, zijn aldus vastgelegde volstrekte
bevoegdheid nagaan, ook al is het hoger beroep beperkt tot de grondslag van de
vorderingen die bij de eerste rechter aanhangig waren gemaakt (Cass., 19 april
2002, AC, 2002, nr. 242).
Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter in hoger
beroep, in de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdheid voor hem aanhangig
kan worden gemaakt, over het middel beslist en de zaak, indien daartoe grond
bestaat, naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijst.
Artikel 1068, eerste lid, van datzelfde wetboek bepaalt ten slotte dat hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil
zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt.
2. Het hof van beroep heeft zich te dezen bevoegd verklaard om van het geschil
in hoger beroep kennis te nemen, zonder die bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken, zoals uit de [in het middel opgegeven redenen] blijkt.
Het hof van beroep heeft evenwel vastgesteld dat het geschil was ontstaan ten
gevolge van een verkeersongeval.
Sinds de inwerkingtreding van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek
is alleen de politierechtbank, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges,
bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen over de vergoeding van schade
uit een verkeersongeval.
Aangezien de volstrekte bevoegdheid de openbare orde raakt, had het hof van
beroep het middel, afgeleid uit de onbevoegdheid van de eerste rechter, ambtshalve moeten opwerpen. Aangezien de rechtbank van eerste aanleg zich – ten

ARREST-2013-05.indb 1080

23/04/14 09:47

N° 276 - 3.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1081

onrechte – niet onbevoegd heeft verklaard, kan het hoger beroep van de verweerster immers geen devolutieve kracht hebben en moet het hof van beroep de zaak
verwijzen naar de bevoegde rechter in hoger beroep.
3. Het arrest, dat kennisneemt van het hoger beroep tegen het beroepen vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg, zonder zijn volstrekte bevoegdheid te onderzoeken en dus zonder het middel van de onbevoegdheid van de eerste rechter
ambtshalve op te werpen, waardoor het de zaak naar een ander rechtscollege zou
hebben verwezen, is niet naar recht verantwoord ten aanzien van de artikelen 9,
601bis, 602, eerste lid, en 643 van het Gerechtelijk Wetboek.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, stellen
de partijen zelf, door het principaal of incidenteel beroep, de grenzen
vast waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de
geschillen die bij de eerste rechter aanhangig zijn gemaakt.
Uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat,
enerzijds, de eerste rechter uitspraak heeft gedaan over zijn volstrekte
bevoegdheid door de toepassing van artikel 601bis Gerechtelijk Wetboek
te verwerpen en dat, anderzijds, tegen dat punt van het beroepen vonnis
geen hoger beroep is ingesteld.
Bijgevolg schendt het arrest, in zoverre het geen uitspraak doet over
de bevoegdheid van de eerste rechter, geen van de in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Maes.

N° 276
1o

— 3 mei 2013
(C.11.0513.N)

kamer.

1o MACHTEN. — WETGEVENDE MACHT. — Bevoegdheid. — Administratieve rechtscolleges. — Oprichting.
2o MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — Bevoegdheid. — Administratieve rechtscolleges. — Oprichting. — Voorwaarde.
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3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 161. —
Administratieve rechtscolleges. — Oprichting. — Bevoegdheid.
4o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Tarief strafzaken.
— Deskundigen. — Honoraria. — Taxatie. — Commissie voor de gerechtskosten. — Opdracht. — Aard.
5o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Honoraria. — Taxatie. — Tarief
zaken. — Commissie voor de gerechtskosten. — Opdracht. — Aard.

straf-

6o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Tarief strafzaken.
— Deskundigen. — Honoraria. — Taxatie –Commissie voor de gerechtskosten. — Bevoegdheid. — Verwijlintresten.
7o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Honoraria. — Taxatie. — Tarief strafzaken. — Commissie voor de gerechtskosten. — Bevoegdheid. — Verwijlintresten.
8o INTERESTEN. — MORATOIRE INTRESTEN. — Gerechtskosten. — Strafzaken. — Tarief strafzaken. — Deskundigen. — Honoraria. — Taxatie. —
Commissie voor de gerechtskosten. — Bevoegdheid.
9o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Honoraria. — Verbintenis
— Voorwerp.

tot betaling.

10o INTERESTEN. — MORATOIRE INTERESTEN. — Deskundigenonderzoek.
— Honoraria. — Verbintenis tot betaling. — Voorwerp.
11o VERBINTENIS. — Voorwerp. — Deskundigen. — Betaling

van honoraria.

12  WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Algemeen. — Nieuwe
wet.
o

13o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Nieuwe wet. — Administratieve rechtscolleges. — Bevoegdheid en werking. — Administratieve
procedure. — Nieuwe regels.

1o, 2o en 3o Het behoort in beginsel tot de bevoegdheid van de wetgever om
administratieve rechtscolleges op te richten ; minstens moet de wetgever
de Koning machtigen om een administratief rechtscollege in te stellen  (1).
(Art. 161 Grondwet)
4o en 5o De Commissie voor Gerechtskosten, die werd opgericht bij koninklijk
besluit, beslecht betwistingen over de taxatie van honoraria van deskundigen als administratieve overheid en niet als administratief rechtscollege (2).
(Artt. 146 en 161 Grondwet ; Artt. 1, 2 en 78 Tarief Strafzaken)
6o, 7o en 8o De bevoegdheid van de Commissie voor de Gerechtskosten is
beperkt tot het beslechten van geschillen over de taxatie van honoraria van
deskundigen ; zij heeft geen rechtsmacht om te oordelen over de toekenning
van verwijlintresten (3). (Artt. 1, 2 en 78 Tarief Strafzaken ; Art. 5, § 1,
eerste lid, Programmawet 27 dec. 2006)

  (1) tot (3) Zie concl. O.M.
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9o, 10o en 11o De verbintenis inzake de betaling van de honoraria van deskundigen heeft de betaling van een geldsom tot voorwerp  (1). (Art. 1153, eerste
lid, BW ; Artt. 1, 2 en 78 Tarief Strafzaken ; Artt. 2 tot 5 Programmawet
27 dec. 2006)
12o Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen
van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (2). (Art. 2 BW)
13o Wetten die nieuwe regels invoeren met betrekking tot de bevoegdheid en
werking van een administratief rechtscollege zijn onmiddellijk van toepassing ;
hetzelfde geldt voor wetten die een administratieve procedure regelen die moet
worden gevolgd alvorens het administratief rechtscollege kan worden gevat,
voor zover de toepassing van deze wetten geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (3). (Art. 2 BW ; Art. 3 Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat,

minister van

Justitie t. C.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels) :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft
deze betwisting betrekking op de betaling van prestaties geleverd door
verweerder, die zowel door het Openbaar Ministerie als door de strafrechtbanken geregeld als deskundige werd aangesteld.
Verweerder, die slechts gedeeltelijke betaling bekwam, dagvaardde
eiser in betaling.
2. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van
16 februari 2009 werd de vordering van verweerder afgewezen als ongegrond. De eerste rechter was van oordeel dat de betaling van de gerechtskosten moet bekomen worden via een administratieve procedure en dat
hij geen rechtsmacht had om over het geschil te oordelen.
3. Verweerder stelde een beperkt hoger beroep in tegen dit vonnis. Hij
aanvaardde dat de burgerlijke rechter geen rechtsmacht heeft om over
de betaling van gerechtskosten uitspraak te doen, maar was van mening
dat deze burgerlijke rechter wel rechtsmacht heeft om te oordelen over
de betaling van verwijlintresten nu de Commissie voor de Gerechtskosten zich daarover niet kan uitspreken.
In het bestreden arrest van 2 december 2010 verklaarde het hof van beroep
te Gent dit hoger beroep ontvankelijk en gegrond en zegde het voor recht
dat de Belgische Staat, FOD Justitie, als volgt gehouden is tot het betalen
van verwijlrente aan de wettelijke rentevoet aan verweerder op de door
hem ingebrachte en door de Belgische Staat aanvaarde onkostennota’s :
—— ten vroegste vanaf de ingebrekestelling en niet vóór :
–– het verstrijken van drie maanden te rekenen vanaf de indiening
van de onkostennota wanneer de vorderende magistraat de onkostennota heeft aanvaard ;
  (1) tot (3) Zie concl. O.M.
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–– het verstrijken van vier maanden te rekenen vanaf de indiening
van de onkostennota wanneer de vorderende magistraat de onkostennota niet heeft aanvaard, maar daarin niet werd gevolgd door
de minister van Justitie of zijn gemachtigde ;
–– het verstrijken van zes maanden te rekenen vanaf de indiening
van de onkostennota wanneer de vorderende magistraat de onkostennota niet heeft aanvaard, en daarin werd gevolgd door de
minister van Justitie of zijn gemachtigde en (verweerder) de zaak
niet aanhangig heeft gemaakt bij de Commissie voor de Gerechtskosten ;
–– het verstrijken van zeven maanden te rekenen vanaf de indiening van de onkostennota wanneer de vorderende magistraat de
onkostennota niet heeft aanvaard, en daarin werd gevolgd door
de minister van Justitie of zijn gemachtigde, en na aanhangigmaking door (verweerder) van de zaak bij de Commissie voor de
Gerechtskosten en deze laatste geen bijkomend onderzoek heeft
bevolen ;
–– het verstrijken van negen maanden te rekenen vanaf de indiening van de onkostennota wanneer de vorderende magistraat de
onkostennota niet heeft aanvaard, en daarin werd gevolgd door de
minister van Justitie of zijn gemachtigde en de Commissie voor
de Gerechtskosten oordeelde dat een bijkomend onderzoek nodig
was en (verweerder), de gevraagde inlichtingen binnen de maand
na het verzoek daartoe heeft verstrekt. De termijn wordt verlengd
met de tijd die (verweerder) meer nodig had om de gevraagde
inlichtingen te verstrekken ;
–– en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de door (eiser)
betaalde voorschotten. Tevens werd eiser veroordeeld in de kosten.
4. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige cassatieprocedure.
Het

eerste cassatiemiddel

5. In zijn eerste cassatiemiddel, bestaande uit vier onderdelen, voert
eiser schending aan van de artikelen 2 en 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, 23, 25, 702, 3o, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2 en
78 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (hierna te noemen “Tarief
Strafzaken”), 2, 3, 4 en 5 van de Programmawet (II) van 27 december
2006, 4 van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekend maken en inwerking treden van
wetten en verordeningen, en van de algemene rechtsbeginselen luidens
dewelke de wet onmiddellijk werking heeft en houdende de niet-retroactiviteit van de wetten.
6. In het eerste onderdeel voert eiser aan dat uit de wettelijke bepalingen van de artikelen 1, 2 en 78 van het Tarief Strafzaken en thans 3
tot 5 van de Programmawet (II) van 27 december 2006, die aan de met
de begroting belaste rechter en aan de Commissie voor Gerechtskosten
in strafzaken een zekere beoordelingsbevoegdheid laten, voortvloeit
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dat niet alleen de vorderingen die betrekking hebben op het vaststellen
van de gerechtskosten in strafzaken aan de rechtsmacht van de gewone
hoven er rechtbanken onttrokken zijn, maar eveneens de vorderingen
tot betaling van verwijlrente op deze vergoedingen. Door te beslissen
dat de rechtsmacht met betrekking tot de beoordeling of al dan niet
verwijlrechte verschuldigd is op de vergoedingen die, na het indienen van
memories daartoe door de eiser, door de Commissie voor Gerechtskosten
in strafzaken werden of nog vastgesteld moeten worden, niet aan de
hoven en rechtbanken is onttrokken, schenden de appelrechters volgens
eiser artikel 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek evenals de
artikelen 1, 2 en 78 van het Tarief Strafzaken en de artikelen 2 tot 5 van
de Programmawet (II) van 27 december 2006.
7. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat de verbintenis inzake de
betaling van honoraria overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 78 van het
Tarief Strafzaken en van de gerechtskosten als bedoeld in de artikelen 2
tot 5 van de Programmawet (II) van 27 december 2006, niet de betaling
van een geldsom tot voorwerp heeft, zodat hierop, anders dan de appelrechters beslissen, geen moratoire intresten in de zin van artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.
8. In het derde onderdeel voert eiser aan dat de appelrechters impliciet doch zeker beslissen dat de omvang van de schuld en de data vanaf
wanneer de diverse onderdelen ervan verschuldigd zijn, niet vaststaan.
Zij konden dan ook geen moratoire intresten toekennen, nu artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek voor de toekenning van moratoire intresten
vereist dat de schuld vaststaat.
9. In het vierde onderdeel voert eiser aan dat uit de vaststellingen van
de appelrechters en uit de vordering van verweerder onmiskenbaar blijkt
dat minstens een deel van de onkostennota’s van verweerder werden
ingediend vóór de inwerkingtreding op 7 januari 2007 van de Programmawet (II) van 27 december 2006, zodat deze onkostennota’s dienden te
worden vastgesteld met toepassing van de procedure zoals vervat in het
Tarief Strafzaken, en niet met toepassing van de procedure zoals vervat
in de artikelen 3 tot 5 Wet van 27 december 2006.
Bespreking

van het eerste onderdeel van het eerste cassatiemiddel

10. Luidens artikel 1, eerste lid, van het Tarief Strafzaken hebben de
personen die wegens hun kunde of hun beroep worden opgeroepen, recht
op een vergoeding evenredig aan de waarde van de verrichte arbeid ; zij
maken naar geweten de staat op van hun honoraria ; deze staat vermeldt,
voor ieder van de gedane verrichtingen, samen met de data er van, de
dagen en uren welke er aan besteed werden. Deze personen schieten de
lonen voor van de helpers, alsmede de prijs van de arbeidsprestaties en
leveringen welke nodig zijn.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de minister van Justitie,
op voorstel van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken, het
normaal bedrag der honoraria kan vaststellen in een schaal die de met
de begroting belaste rechter als leidraad neemt en die eventueel in het
laatste kwartaal van elk jaar wordt herzien.
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Luidens artikel 2 van voormeld koninklijk besluit brengt ieder onverantwoord uitstel bij de uitvoering van de opdracht of bij de nederlegging van het verslag een vermindering mede van de honoraria van de
deskundige. De rechter die een deskundige oproept, bepaalt, telkens als
dit mogelijk is, een termijn binnen welke de opdracht moet voleindigd
zijn en het verslag neergelegd.
Luidens artikel 78, eerste lid, van voormeld Tarief Strafzaken worden
de memories van honoraria van personen, opgeroepen wegens hun kunde
of hun beroep, tegelijk met het deskundig verslag, aan de vorderende
magistraat overgemaakt.
Luidens het tweede lid stelt deze ze vast, indien de geëiste honoraria
overeenstemmen met de overeenkomstig zijn vorderingen gepresteerde
diensten.
Luidens het derde lid worden, wanneer de magistraat memories opgemaakt volgens de in artikel 1 bepaalde schaal vaststelt, zij door bemiddeling van de parketten aan de minister van Justitie overgemaakt. De
minister van Justitie gaat na of de voorwaarden van de schaal werden
in acht genomen. Is dit het geval, dan worden de memories betaalbaar
gesteld.
Luidens het vierde lid worden, indien de magistraat oordeelt de in het
vorig lid bedoelde memories niet onveranderd te kunnen vaststellen, of
indien de verrichtingen wegens hun aard of bij uitzondering niet in de
bij artikel 1 bepaalde schaal voorkomen, dan de memories begroot door
de vorderende magistraat, die eventueel het bedrag er van bij een met
redenen omklede beschikking kan verminderen.
Luidens het vijfde lid worden de memories daarna overgemaakt aan de
minister van Justitie om, na nazicht, voorzien te worden van de vermelding
“geen bezwaar”. Is de minister van oordeel dat de honoraria vastgesteld
of begroot werden op een bedrag dat niet met het belang der verstrekte
prestaties overeenstemt, dan maakt hij in de loop der maand de betwiste
memories over aan de commissie voor gerechtskosten in strafzaken.
Het zesde lid bepaalt dat bij voorkomend geval de commissie, door
bemiddeling van de vorderende magistraat of van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, de deskundige om schriftelijke uitleg
vraagt. Desnoods wint zij het advies in van de vorderende magistraat of
van de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie. Zij kan eveneens eisen dat het dossier en de in beslag genomen documenten haar
worden overgelegd.
Luidens het zevende lid wordt, wanneer het bedrag van de memorie
2.500 EUR bereikt en de door de commissie voorgenomen vermindering
één vierde van het bedrag der memorie te boven gaat, hiervan kennis
gegeven aan de deskundige die, zo hij daartoe een aanvraag indient
binnen vijftien dagen na toezending van het bericht, mondeling uitleg
kan geven aan de commissie. Buiten dit geval, hoort de commissie de
mondelinge uitleg van de deskundige, indien zij dit nuttig acht.
Het achtste lid bepaalt dat de commissie ten slotte het bedrag van
de memorie vaststelt, ze terugzendt aan de Minister van Justitie en de
beslissing aan de vorderende magistraat mededeelt.
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11. De Programmawet (II) van 27 december 2006 bevat een nieuwe
wettelijke regeling voor de gerechtskosten die ten laste komen van het
budget van de Federale Overheidsdienst Justitie.
Artikel 2 van deze wet bepaalt welke kosten de gerechtskosten
omvatten. Krachtens artikel 3 van deze wet geeft de vorderende magistraat opdracht aan de dienstverlenende persoon, legt hij de draagwijdte ervan vast en bepaalt hij de termijn waarbinnen zij moet worden
voltooid. Na uitvoering van de opdracht controleert de vorderende magistraat de kwaliteit van de verleende dienst en de gelijkvormigheid ervan
met de tarifering en stelt hij de onkostenstaat vast. Inzonderheid bij
vertraging in de uitvoering van de opdracht door de dienstverlenende
persoon, bij slechte uitvoering of bij overdreven facturering, welke de
aard van de opdracht ook moge zijn, kan de magistraat de onkostenstaat verminderen bij een met redenen omklede beslissing.
Krachtens artikel 4, § 1, van deze wet worden de onkostenstaten
betaalbaar gesteld na taxatie. Indien de minister of zijn afgevaardigde
de vermindering van de onkostenstaat door de magistraat goedkeurt,
geeft hij daarvan kennis aan de dienstverlenende persoon die het in § 2,
tweede lid, bedoelde beroep kan instellen.
Artikel 4, § 2, van voormelde wet bepaalt dat bij betwisting, door de
minister van Justitie of zijn gemachtigde, van een vastgestelde maar
nog niet betaalde onkostenstaat, hij kennis geeft van de weigering van
de betaalbaarstelling aan de dienstverlenende persoon. De zaak kan dan
door de dienstverlenende persoon bij de Commissie voor de Gerechtskosten binnen een termijn van één maand na de kennisgeving bij een
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs aanhangig worden
gemaakt. Bij betwisting, door de minister van Justitie of zijn gemachtigde, van een al vastgestelde en betaalde onkostenstaat, kan hij eveneens de zaak bij de Commissie voor de Gerechtskosten binnen een
termijn van één maand na de ontvangst van het document bij een ter
post aangetekende brief met ontvangstbewijs aanhangig maken.
Artikel 5, § 1, van voormelde wet bepaalt ten slotte dat een Commissie
voor de Gerechtskosten wordt opgericht die kennis neemt van de
beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de taxerende magistraat
en de minister van Justitie inzake het bedrag van de gerechtskosten.
De Commissie voor de gerechtskosten doet uitspraak als administratief
rechtscollege.
12. Het Grondwettelijk Hof zegde voor recht in zijn arrest van
26 november 2009  (1), rechtdoende op een prejudiciële vraag, dat dit
artikel 5, § 1, van de Programmawet (II) van 27 december 2006 de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 144 en 145 ervan, en met artikel 6 van het EVRM en met artikel 14
van het BUPO, niet schendt.
13. De eerste vraag die zich opdringt is of de Commissie voor de
gerechtskosten in strafzaken, opgericht onder gelding van het Tarief
Strafzaken, als een administratief rechtscollege kan worden beschouwd.
  (1) GwH 26 nov. 2009, nr. 188/2009, AGwH 2009, 2565.
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14. Deze vraag dient naar mijn mening ontkennend te worden beantwoord. Luidens artikel 146 van de Grondwet kan geen rechtbank, geen
met eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens de wet. Krachtens artikel 161 van de Grondwet kan geen administratief rechtscollege worden ingesteld dan krachtens de wet.
Het behoort aldus in beginsel tot de bevoegdheid van de federale
wetgever om administratieve rechtscolleges op te richten ; minstens
moet de wetgever de Koning hebben gemachtigd om eren administratief
rechtscollege op te richten.
15. De Raad van State oordeelde in zijn arrest van 17 mei 2004 dat “de
commissie voor de gerechtskosten in strafzaken ressorteert onder het
ministerie van Justitie ; dat de door verzoeker opgesomde kenmerken
van de commissie, ook al zou daaruit afgeleid kunnen worden dat haar
beslissingen een quasi-jurisdictioneel karakter hebben, niet volstaan
om te besluiten dat zij een administratief rechtscollege is ; dat voor dat
laatste ook nog vereist is dat de kennisneming van het soort geschillen
over subjectieve rechten — waarvan dan aangenomen zou moeten
worden dat zij geen burgerlijk karakter hebben — haar, om te voldoen
aan artikel 146 van de Grondwet, krachtens de wet is toegekend. Dat
aangezien dat niet het geval is zij beschouwd dient te worden als een
administratieve overheid wier beslissingen, zo zij subjectieve rechten
betreffen, krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet uitsluitend
aan de toetsing van de rechterlijke macht onderworpen zijn”.
De Raad besloot dan ook in deze zaak dat de verzoekende partij, in
casu een gerechtsdeurwaarder, “indien hij zich met die uitspraak niet
kan verenigen, het naar zijn mening verschuldigde bedrag kan vorderen
voor de gewone rechter (…)”  (1).
16. Zoals hierboven uiteengezet bevat de Programmawet (II) van
27 december 2006 een nieuwe wettelijke regeling voor de gerechtskosten
die ten laste komen van het budget van de Federale Overheidsdienst
Justitie.
17. Het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende reglement op de
gerechtskosten in strafzaken werd door de Raad van State vernietigd bij
arrest van 17 december 2008  (2). In afwachting van de nieuwe bepalingen
en om een leemte in de wetgeving te voorkomen, is een voorlopige procedure uitgewerkt door de ministeriële omzendbrief nr. 131 van 22 januari
2009. Daarin wordt vastgesteld dat wat de tarifering betreft het tarief
zoals gereglementeerd door het Tarief Strafzaken wordt toegepast, met
jaarlijkse indexatie  (3).
18. De nieuwe Commissie voor de Gerechtskosten, die werd opgericht in
toepassing van artikel 5, § 1, van de Programmawet (II) van 27 december
2006 is, in tegenstelling tot de vroegere commissie onder gelding van
het Tarief Strafzaken, wel een administratief rechtscollege. Dit wordt
uitdrukkelijk bevestigd in het tweede lid van voormeld wetsartikel.

  (1) RvS 17 mei 2004, nr. 131.462, RABG 2005, 433, noot G. Goedertier.
  (2) RvS 17 dec. 2008, nr. 188.928.
  (3) L. Vermeire, “Gerechtskosten in strafzaken”, Postal Memorialis 1 april 2011, G85/1.
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19. In het voormelde arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 november
2009 werd, met verwijzing naar de voorbereidende werken van de wet,
geoordeeld dat “het bestaan van de Commissie voor de gerechtskosten
noodzakelijk (wordt) geacht om de naleving van de reglementering en
meer bepaald de coherente toepassing van de schalen van de erelonen in
strafzaken te verzekeren” et dat daaruit voortvloeit dat “de gerechtskosten waarvan het bedrag kan worden betwist voor de voormelde
Commissie, tot doel hebben een dienstverlenende persoon te vergoeden
die werd gevorderd om bij te dragen tot de goede werking van de openbare dienst van het gerecht”. Het Grondwettelijk Hof besluit dan ook
dat “wanneer die Commissie uitspraak doet over een van de voormelde beroepen, zij (handelt) binnen de uitoefening van een functie die
dermate verband houdt met de prerogatieven van het openbaar gezag
van de Staat dat zij zich bevindt buiten de sfeer van de betwistingen met
betrekking tot de burgerlijke rechten in de zin van artikel 144 van de
Grondwet. Hieruit volgt dat de wetgever een geschil met betrekking tot
het bedrag van de voormelde gerechtskosten vermocht te kwalificeren
als een betwisting met betrekking tot een politiek recht in de zin van
artikel 145 van de Grondwet”  (1).
20. Het staat aldus vast dat de Commissie voor de Gerechtskosten
dient te oordelen over betwistingen met betrekking tot de taxatie van
de voorgestelde onkostenstaten die werd uitgevoerd door de magistraat.
21. De vraag is echter of deze wettelijke opdracht ook impliceert dat
de Commissie voor de Gerechtskosten rechtsmacht heeft om uitspraak
te doen over vorderingen met betrekking tot de betaling van verwijlintresten op deze onkostenstaten.
22. Ik meen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord.
23. Uit de voorbereidende werken van Programmawet (II) van 27 december
2006 blijkt naar mijn mening immers duidelijk dat de wetgever de
bevoegdheid van dit administratief rechtscollege heeft beperkt tot het
beslechten van geschillen over de taxatie van de voorgestelde onkostenstaat die werd uitgevoerd door de magistraat. De bevoegdheden van de
Commissie tasten de bevoegdheid van de rechterlijke macht niet aan,
want zij zijn beperkt tot het opnieuw ter discussie stellen van een vaststelling, hetgeen een administratieve handeling is  (2).
24. De Commissie voor de Gerechtskosten behandelt aldus enkel de
begrotingsbeslissingen van de magistraat of de minister van Justitie
over het bedrag van de gerechtskosten.
25. Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft de wetgever dus aan de
Commissie voor de Gerechtskosten niet de bevoegdheid gegeven om zich
uit te spreken over een eventuele vordering tot betaling van verwijlintresten.
26. Het onderdeel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting
uitgaat, lijkt mij aldus naar recht te falen.

  (1) GwH 26 nov. 2009, nr. 188/2009, AGwH 2009, 2565, r.o. B.7.3. en B.7.4.
  (2) Ontwerp van programmawet (II), Parl.St., Kamer, 2006-07, nr. 2774/001, 5 ; zie ook
T. Freyne, “Wetgeving op de gerechtskosten hervormd”, Juristenkrant 13 juni 2007, 7.
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van het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel

27. Artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen
van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in
de uitvoering nooit in iets anders bestaat dan in de wettelijke intrest,
behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
28. Deze wetsbepaling is van toepassing van zodra de vordering de rechtstreekse uitvoering beoogt van een contractuele of wettelijke verbintenis bestaande in de betaling van een bepaalde geldsom tot uitvoering
door betaling van een gelijkwaardig bedrag of van een compensatoire
vergoeding wegens niet-uitvoering van een primaire verbintenis  (1).
De omstandigheid dat de vaststelling van de geldsom desgevallend een
vaststelling door een overheidsorgaan vereist, doet hieraan naar mijn
mening geen afbreuk.
29. Zowel uit het Tarief Strafzaken als uit de Programmawet (II)
van 27 december 2006 blijkt overigens dat de erelonen van de deskundigen berekend worden op grond van vastgelegde tarieven en van vooraf
bepaalde criteria.
30. De verbintenis inzake de betaling van de onkostennota’s overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 78 van het Tarief Strafzaken en 2 tot en
met 5 van de Programmawet (II) van 27 december 2006 heeft naar mijn
mening de betaling van een bepaalde geldsom tot voorwerp.
31. Het onderdeel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting
uitgaat, lijkt mij dan ook naar recht te falen.
Bespreking

van het derde onderdeel van het eerste cassatiemiddel

32. De appelrechters beslissen dat zij op basis van de voorgelegde
stukken niet kunnen bepalen voor welke onkostennota’s vanaf welke
datum verwijlintresten verschuldigd zijn.
33. Daarmee geven zij niet te kennen dat de omvang van de schuld niet
vaststaat, doch enkel dat zij in de onmogelijkheid zijn deze zelf vast te
stellen en uitspraak te doen over de gegrondheid van de bedragen van de
voorgelegde onkostennota’s. Zij stellen al evenmin vast dat er in hoofde
van de instanties die daar wel bevoegd toe zijn een onmogelijkheid was
om binnen een redelijke termijn de schuld vast te stellen en te betalen.
34. Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 7 maart 1994 dat wanneer de
opeisbaarheid afhangt van een administratieve beslissing, en deze beslissing uitblijft, verwijlintrest verschuldigd is vanaf het ogenblik dat de
redelijke termijn voor het onderzoek van de aanvraag, het nemen van de
beslissing en het uitvoeren van de uitbetaling verstreken is  (2).
35. De appelrechters gaan er terecht van uit dat zij wel die redelijke
termijn kunnen bepalen waarbinnen de schuld vastgesteld en betaald
had moeten worden.
  (1) Zie B. De Temmerman, “Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over
de grondslagen van het Belgische schadevergoedingsrecht”, TPR 1999, 1277.
  (2) Cass. 7 maart 1994, AR S.93.0103.N, AC 1994, nr. 109.
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36. Het onderdeel lijkt mij te berusten op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest en derhalve feitelijke grondslag te missen.
Bespreking van het vierde onderdeel van het eerste cassatiemiddel
37. Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen
voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.
38. Uw Hof heeft in diverse arresten gepreciseerd dat krachtens het
in dit wetsartikel neergelegde algemeen rechtsbeginsel, een nieuwe
wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van
de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die
voortduren onder gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  (1).
39. Krachtens artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek zijn wetten die
betrekking hebben op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de
rechtspleging van toepassing op hangende rechtsgedingen, zonder dat
ze worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op
geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet
bepaald.
40. Het “op geldige wijze aanhangig zijn” van rechtsgedingen zoals
bepaald in dit wetsartikel betreft onder meer het voorbrengen van de
zaak voor de bevoegde rechter, die aldus wettig zijn bevoegdheid vaststelt ; de uitzonderingsbepaling met betrekking tot de rechtsgedingen
die geldig vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn aanhangig
gemaakt, beoogt de bevoegdheid van de eerste rechter, eenmaal wettig
vastgesteld, definitief vast te leggen ongeacht de daaropvolgende
bevoegdheidswijziging ; dit hoeft niet wanneer de eerste rechter zijn
onbevoegdheid vaststelt of onwettig oordeelt bevoegd te zijn ; in dit
geval komt het de appelrechter toe met toepassing van de nieuwe wet
zijn bevoegdheid vast te stellen  (2).
41. In geval van wijziging van de wetgeving inzake de rechtsmiddelen
regelt de wet die op de dag van de beslissing van kracht is, de rechtsmiddelen die daartegen openstaan  (3).
42. Wetten die nieuwe regels invoeren met betrekking tot de bevoegdheid en de werking van een administratief rechtscollege zijn van onmiddellijke werking  (4) ; ik meen dat dezelfde regel geldt voor wetten die
een voorafgaande administratieve procedure regelen die moet worden
gevolgd alvorens het administratief rechtscollege kan worden gevat,
  (1) Cass. 3 juni 2004, AR C.03.0070.N, AC 2004, nr. 302 ; Cass 9 sept. 2004, AR C.03.0492.F,
AC 2004, nr. 399 ; Cass. 24 jan. 2005, AR C.04.0223.N, AC 2005, nr 48 ; Cass. 15 sept. 2005, AR
C.04.0345.N, AC 2005, nr. 437 ; Cass. 27 april 2007, AR C.06.0363.N, AC 2007, nr 213 ; Cass.
7 okt. 2008, AR P.08.0570.N, AC 2008, nr. 527 ; Cass. 1 okt. 2009, AR C. 07.0625.N, AC 2009,
nr. 539 ; Cass. 4 dec. 2009, AR C.08.0505.F, AC 2009, nr. 719 ; Cass. 4 dec. 2009, AR C.09.0007.F,
AC 2009, nr. 721 ; Cass. 11 feb. 2010, AR C.08.0542.N, AC 2010, nr. 97, met concl. van advocaat-generaal D. Thijs ; Cass. 18 maart 2011, AR C.10.0015.N, AC 2011, nr. 212 ; Cass. 26 april
2012, AR C.10.0534.N-C.10.0535.N, AC 2012, nr. 259, met concl. van het O.M.
  (2) Cass. 9 nov. 2010, AR P.09.1915.N, AC 2010, nr. 664 ; zie Cass. 24 dec. 1973, AC 1974,
nr. 477 ; Cass. 14 maart 1980, AC 1979-80, nr. 447 ; Cass. 16 okt. 1985, AR 4380, AC 1985-1986,
nr. 100 en de noot 3.
  (3) Cass. 10 feb. 2010, AR P.09.1697.F, AC 2010, nr. 94.
  (4) Zie Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0055.N, AC 2010, nr. 356.
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voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten.
43. Het onderdeel gaat uit van de naar mijn mening onjuiste juridische
stelling dat onkostennota’s die werden ingediend voor de inwerkingtreding van de Programmawet (II) van 27 december 2006, weze 7 januari
2007, niet kunnen vallen onder de procedure voorzien bij de artikelen 2
tot en met 5 van die wet.
44. Bovendien stellen de appelrechters die redelijke termijn in concreto
vast, rekening houdend met de procedure die voor de goedkeuring en
betaling van de onkostennota’s moest worden gevolgd, in casu die
voorzien in artikel 3 van de Programmawet (II) van 27 december 2006,
waarvan zij vaststellen dat het Tarief Strafzaken “in een gelijkaardige
procedure voorzag”.
45. Het onderdeel lijkt mij te falen naar recht.
.........................................................
Conclusie : verwerping

Arrest.
I. Bestreden

beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 2 december 2010.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 februari 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1, eerste lid, Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december
1950, hierna : Tarief Strafzaken, hebben de personen die wegens hun kunde
of hun beroep worden opgeroepen, recht op een vergoeding evenredig
aan de waarde van de verrichte arbeid. Zij maken naar geweten de staat
op van hun honoraria. Deze staat vermeldt, voor ieder van de gedane
verrichtingen, samen met de data ervan, de dagen en uren welke er aan
besteed werden. Deze personen schieten de lonen voor van de helpers,
alsmede de prijs van de arbeidsprestaties en leveringen welke nodig zijn.
Krachtens het tweede lid van die reglementaire bepaling kan de
minister op voorstel van de Commissie voor de gerechtskosten in
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 trafzaken het normaal bedrag der honoraria vaststellen in een schaal
s
die de met de begroting belaste rechter als leidraad neemt en die eventueel in het laatste kwartaal van elk jaar wordt herzien.
Krachtens artikel 2 Tarief Strafzaken brengt ieder onverantwoord
uitstel bij de uitvoering van de opdracht of bij de nederlegging van het
verslag een vermindering mede van de honoraria van de deskundige.
De rechter die de deskundige oproept, bepaalt, telkens als dit mogelijk
is, een termijn binnen welke de opdracht moet voleindigd zijn en het
verslag neergelegd.
Krachtens artikel 78, eerste lid, Tarief Strafzaken worden de memories
van honoraria van personen, opgeroepen wegens hun kunde of beroep,
tegelijk met het deskundigenverslag, aan de vorderende magistraat
overgemaakt.
Krachtens het tweede lid van die bepaling stelt deze ze vast, indien de
geëiste honoraria overeenstemmen met de overeenkomstig zijn vorderingen gepresteerde diensten.
Luidens het derde lid van die bepaling worden wanneer de magistraat
memories vaststelt die opgemaakt zijn volgens de in artikel 1 bepaalde
schaal, deze door bemiddeling van de parketten aan de minister van
Justitie overgemaakt. Indien de voorwaarden van de schaal werden in
acht genomen, dan worden de memories door de minister van Justitie
betaalbaar gesteld.
Krachtens het vierde lid van die bepaling worden, indien de magistraat
oordeelt de in het vorig lid bedoelde memories niet onveranderd te kunnen
vaststellen, of indien de verrichtingen wegens hun aard of bij uitzondering niet in de bij artikel 1 bepaalde schaal voorkomen, de memories
begroot door de vorderende magistraat, die eventueel het bedrag ervan
bij een met redenen omklede beschikking kan verminderen.
Krachtens het vijfde lid van die bepaling worden de memories daarna
overgemaakt aan de minister van Justitie om, na nazicht, voorzien te
worden van de vermelding “geen bezwaar”. Is de minister van oordeel
dat de honoraria vastgesteld of begroot werden op een bedrag dat niet
met het belang der verstrekte prestaties overeenstemt, dan maakt hij
in de loop der maand de betwiste memories over aan de Commissie voor
de gerechtskosten in strafzaken.
Krachtens het achtste lid van die bepaling stelt de commissie het
bedrag van de memorie vast, zendt ze terug aan de minister van Justitie
en deelt de beslissing aan de vorderende magistraat mede.
2. Luidens artikel 146 Grondwet kan geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan worden ingesteld dan krachtens een wet.
Krachtens artikel 161 Grondwet kan geen administratief rechtscollege
worden ingesteld dan krachtens de wet.
Hieruit volgt dat het in beginsel tot de bevoegdheid van de wetgever
behoort om administratieve rechtscolleges op te richten of dat minstens
de wetgever de Koning moet machtigen om een administratief rechtscollege in te stellen.
3. Uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt tevens dat de
Commissie voor de Gerechtskosten, die werd opgericht bij koninklijk
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besluit, niet als administratief rechtscollege maar als administratieve overheid betwistingen beslecht over de taxatie van honoraria van
deskundigen.
Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt niet dat het Tarief Strafzaken aan de Commissie voor de gerechtskosten rechtsmacht toekent
om te oordelen over de toekenning van verwijlintresten.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar
recht.
4. Krachtens artikel 5, § 1, eerste lid, Programmawet (II) van
27 december 2006 wordt een Commissie voor de gerechtskosten opgericht
die kennis neemt van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de
taxerende magistraat en de minister van Justitie inzake het bedrag van
de gerechtskosten.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de bevoegdheid van dit
administratief rechtscollege beperkt is tot het beslechten van geschillen
over de taxatie van de voorgestelde onkostenstaat die werd uitgevoerd
door de magistraat.
Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft de wetgever aan de commissie
niet de bevoegdheid gegeven om zich uit te spreken over een eventuele
vordering tot betaling van verwijlintresten.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft de verbintenis inzake de
betaling van de honoraria overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 78, Algemeen Reglement op de gerechtskosten en overeenkomstig de artikelen 2
tot 5, Programmawet (II) van 27 december 2006, de betaling van een
geldsom tot voorwerp.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
.........................................................
Vierde onderdeel
8. Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten.
9. Luidens artikel 3 Gerechtelijk Wetboek zijn wetten die betrekking
hebben op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging, van toepassing op hangende rechtsgedingen.
Wetten die nieuwe regels invoeren met betrekking tot de bevoegdheid
en werking van een administratief rechtscollege zijn onmiddellijk van
toepassing.
Hetzelfde geldt voor wetten die een administratieve procedure regelen
die moet worden gevolgd alvorens het administratieve rechtscollege kan
worden gevat, voor zover de toepassing van deze wetten geen afbreuk
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
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10. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat onkostennota’s die werden
ingediend vóór de inwerkingtreding op 7 januari 2007 van de Programmawet van 27 december 2006, niet kunnen vallen onder de procedure
zoals vervat in de artikelen 3 tot 5 van die wet, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer
Maes.

N° 277
1o

— 3 mei 2013
(C.12.0350.N)

kamer.

1o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Belang.
2o FAILLISSEMENT.
FAILLISSEMENTSAKKOORD
EN
GERECHTELIJK AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN). — Curators. — Lopende overeenkomst. — Beslissing tot beëindiging. — Gevolg. — Schulden. — Tussen vonnis van faillietverklaring en
beëindiging overeenkomst. — Aard.
3o FAILLISSEMENT. FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Curator. — Lopende huurovereenkomst. — Beëindiging. — Onroerend
goed. — Verder gebruik. — Bezettingsvergoeding. — Schuld. — Aard.
4o GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Procedure voor de
feitenrechter. — Meerdere partijen in het gelijk gesteld. — Rechtsplegingsvergoeding. — Berekening en verdeling. — Grens.

1o Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing nopens
de rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie is gewezen  (1).
2o Indien de curators niet worden aangemaand om een beslissing te nemen
over het lot van een lopende overeenkomst en zij beslissen om de overeenkomst te beëindigen, dan gelden de schulden die ontstaan tussen het vonnis
van faillietverklaring en de beëindiging van de overeenkomst als schulden in
de boedel.(Art. 46, § 1, Faillissementswet 1997)
3o Wanneer na een faillissement de curator de lopende huurovereenkomst
beëindigt doch het onroerend goed verder gebruikt met het oog op het passend
beheer van de failliete boedel, is de verschuldigde bezettingsvergoeding een
schuld van de boedel. (Art. 99 Faillissementswet 1997)
  (1) Cass. (volt. zitt.) 31 jan. 2008, AR C.05.0372.N, AC 2008, nr. 74, met concl. van advocaat-generaal G. Dubrulle.
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4o Onverminderd de toepassing van artikel 1022, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft, wanneer meerdere partijen in het gelijk zijn gesteld,
ieder van hen afzonderlijk recht op een rechtsplegingsvergoeding, ongeacht
of zij al dan niet samen met één of meerdere andere in het gelijkgestelde
partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al
dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd ; het totaal van de ten laste
van de in het ongelijk gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen
mag echter niet meer bedragen dan het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste
vergoeding te eisen, aanspraak kan maken  (1). (Art. 1022, eerste, derde en
vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Leemco n.v. e.a. t. D.P.D. Belgium n.v. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen van 16 februari 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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. De appelrechters oordelen dat “in 2007 de bedrijfstak New Pony
Express [werd] afgesplitst en ingebracht in een nieuwe NV met die
naam” en dat “deze vennootschap (…) de huurovereenkomst had overgenomen”. Bovendien oordelen zij dat “Chronopost het goed na 3 augustus
2006 slechts precair in bezit had”, en dat “het gevolg van deze vaststelling
is, dat de oorspronkelijke overeenkomst, en dus ook artikel 15 ervan,
niet tegenstelbaar is aan, noch verbindend voor DPD”. Daaruit leiden de
appelrechters af dat “niets een overdracht van huur, onder welke vorm
ook, in de weg [stond], waarbij DPD geenszins nog hoofdelijk verbonden
was met de overnemer”.
2. Door aldus te oordelen verwerpen en beantwoorden de appelrechters
het bedoelde verweer.
In zoverre het middel de schending van artikel 149 Grondwet aanvoert,
mist het feitelijke grondslag.
3. Voor het overige is het middel hieruit afgeleid en mitsdien niet
ontvankelijk.
  (1) Zie Cass. 9 nov. 2011, AR P.11.0886.F, AC 2011, nr. 606, met concl. van advocaatgeneraal D. Vandermeersch, in Pas. 2011, nr. 606.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel verwijt de appelrechters zich bevoegd te hebben
verklaard om in hoger beroep voor recht te zeggen dat de verbrekingsen wederverhuringsvergoeding en de bezettingsvergoeding schulden in
de boedel zijn.
5. Uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de tweede verweerder voor de vrederechter opgeworpen heeft dat de
vordering m.b.t. de verbrekings- en wederverhuringsvergoeding en de
huurschade een vordering is in de boedel en geen boedelschuld, en daarbij
opgemerkt heeft dat alleen de rechtbank van koophandel bevoegd is om
zich uit te spreken over de kwalificatie van de vordering ;
— de vrederechter geoordeeld heeft dat hij bevoegd was om uitspraak
te doen over de kwalificatie van de schuldvordering van de eiseressen ;
— de eiseressen in hun beroepsconclusie de rechtbank van koophandel
hebben gevraagd het vonnis van de vrederechter te bevestigen.
6. Een procespartij kan in cassatie niet opkomen tegen een beslissing
nopens de rechtspleging die in overeenstemming met haar conclusie is
gewezen.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Indien de curators niet worden aangemaand om een beslissing te
nemen over het lot van een lopende overeenkomst en zij beslissen om de
overeenkomst te beëindigen, dan gelden de schulden die ontstaan tussen
het vonnis van faillietverklaring en de beëindiging van de overeenkomst
als schulden in de boedel.
De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseressen een bedrijfspand verhuurden aan New Pony Express
(hierna : de huurder) ;
— de huurder op 2 juni 2009 werd failliet verklaard ;
— de curator op 26 juni 2009 aan de verhuurders meedeelt de overeenkomst te beëindigen en dat de vrijgave zal plaatsvinden na inventarisatie mede ter bescherming van het voorrecht van de eiseressen.
Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de vordering van
de eiseressen met betrekking tot de periode van 2 tot 26 juni 2009 dient
beschouwd te worden als een schuld in de boedel, verantwoorden zij hun
beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
10. Overeenkomstig artikel 99 Faillissementswet wordt het bedrag van
het actief van de gefailleerde onder de schuldeisers verdeeld naar evenredigheid van hun vorderingen en na aftrek van de kosten en uitgaven
voor het beheer van de failliete boedel, van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de gefailleerde en zijn gezin en van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is.
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11 Wanneer na een faillissement de curator de lopende huurovereenkomst beëindigt doch het onroerend goed verder gebruikt met het oog
op het passend beheer van de failliete boedel, is de verschuldigde bezettingsvergoeding een schuld van de boedel.
12. De appelrechters stellen vast dat de tweede verweerder als curator
de overeenkomst op 26 juni 2009 heeft beëindigd doch dat het pand
slechts op 9 februari 2010 kon worden vrijgegeven, en dat het pand, in
afwachting van de inventarisatie, door de curator werd gebruikt “om de
nog aanwezige stock tijdelijk op te slaan in afwachting van de verkoop”.
13. Door hun oordeel dat de door hen toegekende bezettingsvergoeding
voor de periode tussen de beëindiging van de huurovereenkomst door de
curator en de effectieve vrijgave van het pand een schuld is in de boedel
en geen schuld van de boedel, schenden de appelrechters voornoemd
artikel 99 Faillissementswet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Derde middel
14. Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
Artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer
meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde
in het ongelijk gestelde partij genieten, het bedrag ervan maximum het
dubbele van de maximale rechtsplegingsvergoeding bedraagt waarop
de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen
aanspraak kan maken. Dit artikel bepaalt tevens dat, wanneer dit maximumbedrag wordt overschreden, de rechter de rechtsplegingsvergoeding
tussen de partijen verdeelt.
Uit deze wetsbepalingen volgt dat, onverminderd de toepassing van
artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, wanneer meerdere partijen
in het gelijk zijn gesteld, ieder van hen afzonderlijk recht heeft op een
rechtsplegingsvergoeding, ongeacht of zij al dan niet samen met één
of meerdere andere in het gelijkgestelde partijen worden bijgestaan
door eenzelfde advocaat en ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin
hebben geconcludeerd. Het totaal van de ten laste van de in het ongelijk
gestelde partij toegekende rechtsplegingsvergoedingen mag echter niet
meer bedragen dan het dubbel van de maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding
te eisen, aanspraak kan maken.
15. Na te hebben vastgesteld dat de eiseressen dezelfde feitelijke en
juridische argumentatie hebben gevoerd en zijn bijgestaan door dezelfde
advocaat, oordelen de appelrechters dat het daarom past om voor hen
beiden samen een enkele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen. Zij
verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat de bezettingsvergoeding, vanaf 27 juni 2009 een schuld in de boedel is en oordeelt
over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te
Turnhout, rechtszitting houdende in hoger beroep.
3 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Kirkpatrick.

N° 278
1o

— 3 mei 2013
(C.12.0378.N)

kamer.

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Verscheidene daders. Hoofdelijkheid. — Taak van de rechter.
— Dader die de schadelijder heeft vergoed. — Terugvordering. — Aandeel.
2o INDEPLAATSSTELLING. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. —
Herstelplicht. — Verscheidene daders. Hoofdelijkheid. — Taak van de
rechter. — Dader die de schadelijder heeft vergoed. — Terugvordering.
— Aandeel.
3o INDEPLAATSSTELLING. — Vrijwaringsvordering. — Tussen mededaders. — Gesteund op subrogatie. — Benadeelde nog niet vergoed. — Inwilliging door de rechter. — Mogelijkheid. — Voorwaarde.

1o en 2o Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van
verschillende personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen
degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout
van ieder van hen heeft bijgedragen tot de schade en op basis daarvan het
aandeel te bepalen dat een van de daders die de schadelijder heeft vergoed,
van de anderen kan terugvorderen  (1). (Art. 1251, 3o, BW)
3o De rechter kan reeds vooraleer de benadeelde werd vergoed, een tussen
de mededaders op subrogatie gesteunde vrijwaringsvordering inwilligen op
voorwaarde van een daadwerkelijke betaling (2). (Art. 1251, 3o, BW)

(V. t. G.)

  (1), (2) Het O.M. concludeerde tot verwerping gezien het van oordeel was dat het
eerste middel het Hof noopte tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd
is.
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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 5 april 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1251, 3°, Burgerlijk Wetboek geschiedt de indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met anderen of
voor anderen tot betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij
had deze te voldoen.
2. Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van
verschillende personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding
tussen degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke
mate de fout van ieder van hen heeft bijgedragen tot de schade en op
basis daarvan het aandeel in de schade te bepalen dat een van de daders
die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan terugvorderen.
De rechter kan reeds vooraleer de benadeelde werd vergoed, een tussen
de mededaders op subrogatie gesteunde vrijwaringsvordering inwilligen
op voorwaarde van een daadwerkelijke betaling.
3. De appelrechters die oordelen dat de partijen solidair met Paul
Van Den Heuvel gehouden zijn om de schade van de Belgische Staat te
vergoeden en de vrijwaringsvordering van de eiser tegen de verweerder
ongegrond verklaren omdat tussen hen geen interne taakverdeling
bewezen is en zij in gelijke mate bijgedragen hebben tot de schade van
de Belgische Staat, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
vrijwaringsvordering van de eiser en de hieraan verbonden kosten.
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.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
3 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 279
1o

— 3 mei 2013
(C.12.0425.N)

kamer.

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Overheid. — Overheid-werkgever. — Door derde veroorzaakt
ongeval. — Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Betaling wedde
en bijdragen. — Betaling zonder tegenprestatie. — Gevolg.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Uitgave of prestatie. — Contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting. — Schadeverhinderend karakter. — Criterium.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Algemeen. — Uitgave of prestatie. — Contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting. — Gevolg. — Criterium.
4o ARBEIDSONGEVAL.
—
OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE
REGELS. — Overheid-werkgever. — Subrogatie in de rechten van het
slachtoffer. — Omvang. — Gevolg. — Verhaalsrecht.
5o INDEPLAATSSTELLING. — In de rechten van het slachtoffer. — Arbeidsongeval. — Overheid-werkgever. — Omvang. — Gevolg. — Verhaalsrecht.

1o De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar
rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die
wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te
ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade
lijdt  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)
2o en 3o Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383 BW 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 degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (2). (Artt. 1382 en 1383
BW)
4o en 5o Uit artikel 14, § 3, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel volgt niet dat het de bedoeling was van de wetgever de last
van de uitgaven definitief ten laste te laten van de overheid (3). (Art. 14, § 3,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)

(Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse minister
t. AG Inusrance n.v.)

van

Onderwijs

  (1) tot (3) Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft dit
geschil betrekking op de afwikkeling van de gevolgen van een arbeidswegongeval waarvan een werkneemster van eiseres het slachtoffer werd
toen zij als fietser moest uitwijken voor een openzwaaiend portier van
de geparkeerde wegen van de verzekerde van verweerster.
De aansprakelijkheid van de verzekerde van verweerster stond niet
ter betwisting. Verweerster betaalde dan ook in haar hoedanigheid van
BA-verzekeraar reeds bepaalde bedragen aan eiseres, overeenkomend
met het semi-brutoloon.
2. Gezien de door eiseres gedane uitgaven daardoor slechts gedeeltelijk werden terugbetaald door verweerster, dagvaardde eiseres verweerster voor de politierechter te Hasselt in betaling van het saldo, meer
de intresten. In syntheseconclusie vorderde zij een bedrag van 1.079,94
EUR, bestaande uit 4.824,01 EUR (hoofdsom ; brutowedde en patronale
bijdragen), verminderd met 3.805,93 EUR (betaald door verweerster),
meer 61,86 EUR vergoedende intrest.
3. In het bestreden vonnis van de politierechtbank te Hasselt van
9 februari 2012 werd deze vordering afgewezen als ongegrond.
Bespreking

van het enig cassatiemiddel

4. In haar enig cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 14, § 3,
van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg van en
naar het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (hierna te
noemen “Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel”), van artikel 8 van
het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk,
en van artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
5. De betwisting in deze zaak betreft de vraag of eiseres, die als overheid schade leed doordat zij de wedde en toelagen doorbetaalde aan een
personeelslid dat tijdelijk werkonbekwaam was ingevolge een ongeval
veroorzaakt door een derde, de brutowedde, met inbegrip van de patronale lasten, van de aansprakelijke derde en diens verzekeraar volledig
kan terugvorderen op grond van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek als een eigen schade.
6. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is
degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht
deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde
teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
7. De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en
de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeids-
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prestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover
zij schade lijdt.
8. In de zogenaamde “loondoorbetalingsarresten” van 19 en 20 februari
2001  (1) oordeelde Uw Hof dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer
volgens 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.
Zo werd o.m. daarin geoordeeld dat het enkel bestaan van een op de
werkgever rustende verplichting het loon met inbegrip van de daarop
verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijk verhindert dat die betalingen
voor de werkgever een schade kunnen uitmaken. Dit geldt evenzeer voor
de overheid, wanneer die statutair verplicht is een wedde te betalen aan
de ambtenaren, vermits die omstandigheid vreemd is aan de vraag of er
een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan door een derde
en de schade die voor de overheid voortvloeit uit de omstandigheid dat
zij een wedde moet doorbetalen zonder hiervan een tegenprestatie te
genieten.
Uw Hof erkende in deze arresten dat werkgevers bepaalde uitgaven
kunnen verhalen op de derde die aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een personeelslid, maar niet alle schade. De feitenrechter
moet immers nagaan of het niet de bedoeling was van de tussenkomst
van de werkgever dat hij die kosten voor eigen rekening zou houden.
In het arrest van 11 september 2009 bevestigde Uw Hof nogmaals de
regel dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting het bestaat niet uitsluit van schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover uit de inhoud of de
draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet blijkt
dat de uitgaven of prestaties die moeten worden gedaan, definitief ten
laste moeten blijven van degenen die zich daartoe hebben verbonden of
daartoe door de wet of het reglement worden verplicht  (2).
9. In het arrest van 5 november 2010 oordeelde Uw Hof dat deze regel
niet alleen toepassing vindt op vorderingen gesteund op de artikelen 13821383 van het Burgerlijk Wetboek, en dus op een fout van de aansprakelijke, maar ook op vorderingen gesteund op artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek  (3).
10. De kernvraag in deze zaak is dan ook of het al dan niet de bedoeling
van de wetgever was dat de door eiseres thans gevorderde bedragen voor
haar eigen rekening zouden blijven, m.a.w. of het hier in haren hoofde al
dan niet om vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382-1383 van
  (1) Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97 ; Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0183.N,
AC 2001, nr. 98 ; Cass. 19 feb. 2001, AR, C.99.0228.N, AC 2001, nr. 99 ; Cass. 19 feb. 2001, AR
C.00.0242.N, AC 2001, nr. 100 ; Cass. 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, AC 2001, nr. 101.
  (2) Cass. 11 sept. 2009, AR C.08.0277.F, AC 2009, nr. 493.
  (3) Cass. 5 nov. 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. van het O.M.
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het Burgerlijk Wetboek gaat. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk
van de inhoud en de strekking van de wettelijke of reglementaire bepalingen op basis waarvan de overheid verplicht is deze uitgaven te doen.
11. Uit artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zoals uitgelegd
conform de voormelde loondoorbetalingsarresten, volgt geenszins dat
de overheid verhaal op de aansprakelijke derde kan uitoefenen voor een
eenzijdig door haar bepaald bedrag. De overheid kan immers slechts
verhaal uitoefenen voor de wedde en bijdragen die zij betaalt ingevolge
de op haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen.
12. De politierechter oordeelde in het bestreden vonnis dat artikel 14
van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel duidelijk de wil van de
wetgever weergeeft “om de door de werkgever uitbetaalde bedragen te
zijnen laste te laten in zoverre dat ze de grens van de rechten van het
slachtoffer tegenover de aansprakelijke voor de schade overschrijden,
met name de grens van de subrogatoire vordering”.
Ik meen niet dat die door de politierechter aangenomen stelling kan
gevolgd worden.
13. Krachtens voornoemd artikel 14, en meer bepaald § 3, treedt
eiseres, die aan een personeelslid bezoldigingen uitbetaalde tijdens de
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een
arbeids(weg)ongeval, van rechtswege in de rechten die het slachtoffer
tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde had kunnen doen gelden
indien hij niet zou vergoed zijn door de eiseres.
Dit wetsartikel beperkt aldus de wettelijke subrogatie tot het bedrag
waarop het slachtoffer zelf naar gemeen recht aanspraak kon maken.
14. De vraag is dan ook of de beperking van de omvang van de subrogatie laat blijken van de wil van de wetgever om de overheid-werkgeefster zelf de last van de doorbetaling van het loon en de toelagen te laten
dragen, met uitzondering van het gedeelte waarvoor de overheid in de
rechten van zijn werknemer-slachtoffer kan treden tegen de aansprakelijke derde.
15. Naar mijn mening dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord. Uit de wettelijk voorziene subrogatie ten voordele van de overheid-werkgeefster volgt niet dat het de bedoeling van de wetgever was
dat de last van de prestaties (wedden en toelagen, en de hierop rustende
bijdragen, tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid) definitief voor rekening van die overheid zou komen. De omvang van de
subrogatie overeenkomstig voormeld artikel 14, § 3 van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel vertoont ter zake geen belang. Uit (de
omvang van) dit subrogatierecht kan dus geenszins worden afgeleid
dat de door de overheid gedane uitgaven slechts vergoedbare schade
uitmaken in de mate waarin het subrogatierecht het haar mogelijk
maakt deze uitgaven te verhalen op de aansprakelijke derde, en dat
het verhaal op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek dus slechts mogelijk zou zijn binnen de grenzen van de subrogatoire vordering.
16. Uw Hof oordeelde in het eerste loondoorbetalingsarrest van
19 februari 2001 dat geen rekening diende te worden gehouden met de
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omvang van het subrogatoir verhaal, in casu op grond van artikel 17
van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven
toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de
afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden, nu “de omvang van
de subrogatie op grond van artikel 17 van het genoemde besluit te dezen
geen belang vertoont”  (1).
In een arrest van 10 december 2001 bevestigde Uw Hof nogmaals deze
regel, en oordeelde het opnieuw dat de omvang van de subrogatie van de
overheid in de rechten van de getroffene (in dit geval deze voorzien door
artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974) geen belang
vertoont voor de eigen verhaalsvordering van de werkgever  (2).
17. De integrale last van de gedane uitgaven maakt naar mijn mening
dan ook schade uit waarvoor overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek vergoeding kan worden bekomen, ongeacht
de omvang van het subrogatierecht.
18. De politierechter die oordeelt dat de doorbetaling van het loon
aan het arbeidsongeschikte personeelslid zonder arbeidsprestatie te
ontvangen, slechts vergoedbare schade uitmaakt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek binnen de grenzen van het
subrogatierecht waarover eiseres beschikt, heeft naar mijn mening dan
ook deze wetsartikelen geschonden.
19. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
politierechtbank te Hasselt van 9 februari 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 11 februari 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman 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. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die
door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade
integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst

  (1) Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97.
  (2) Cass. 10 dec. 2001, AR C.98.0270.N, AC 2001, nr. 684.
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wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad
waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
2. De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en
de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover
zij hierdoor schade lijdt.
3. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383
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 degene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement
moet verrichten.
4. Krachtens artikel 14, § 3, tweede lid, 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, treedt de eiseres van rechtswege in alle rechten,
vorderingen en rechtsmiddelen die het slachtoffer had kunnen doen
gelden tegen de persoon die aansprakelijk is voor het arbeidsongeval
of de beroepsziekte en dit tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd
tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Uit deze bepaling volgt dat het niet de bedoeling was van de wetgever
om de last van deze uitgaven definitief ten laste te laten van de overheid. De omvang van de subrogatie op grond van artikel 14, § 3, tweede
lid, van de genoemde wet vertoont daarbij geen belang.
5. De rechter die de vordering afwijst op grond dat de wetgever, door te
voorzien in een specifiek subrogatoir verhaalsrecht, ervoor heeft geopteerd dat het verhaalsrecht van de overheid zou beperkt blijven tot het
bedrag dat de aansprakelijke aan het slachtoffer verschuldigd zou zijn
geweest, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de politierechtbank te Tongeren, rechtszitting
houdende in laatste aanleg.
3 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer
De Bruyn.
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N° 280
1o

— 3 mei 2013
(C.12.0503.N)

kamer.

1o ERFDIENSTBAARHEID. — Vordering

tot uitweg.

— Voorwaarde.

2  ERFDIENSTBAARHEID. — Ingeslotenheid. — Begrip. — Voorwaarde.
o

1o De eigenaar van een perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare
weg kan slechts een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen als zijn
perceel is ingesloten. (Art. 682, § 1, BW)
2o Het perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare weg is niet ingesloten als het toegang kan nemen tot de openbare weg over het erf van
de eigenaar van dat perceel ; het is daarbij vereist maar voldoende dat de
toegang over het erf van de eigenaar van het perceel dat geen toegang heeft
tot de openbare weg, kan ingericht worden zonder overdreven onkosten of
ongemakken, hetzij op het perceel waarvoor uitweg wordt gevorderd, hetzij
op het erf van dezelfde eigenaar waarover de uitweg kan worden genomen.
(Art. 682, § 1, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 31 mei 2012.
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
1. Artikel 682, § 1, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar wiens
erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten
of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de
bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn
naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade
die hij mocht veroorzaken.
2. Uit dit artikel volgt dat de eigenaar van een perceel dat zelf geen
toegang heeft tot de openbare weg, slechts een uitweg kan vorderen over
de erven van zijn naburen, als zijn perceel is ingesloten.
Het perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare weg is niet
ingesloten als het toegang kan nemen tot de openbare weg over het erf
van de eigenaar van dat perceel.
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Het is daarbij vereist maar voldoende dat de toegang over het erf
van de eigenaar van het perceel dat geen toegang heeft tot de openbare
weg, kan ingericht worden zonder overdreven onkosten of ongemakken,
hetzij op het perceel waarvoor uitweg wordt gevorderd, hetzij op het erf
van dezelfde eigenaar waarover de uitweg kan worden genomen.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de aanpassingswerken die
nodig zijn om de uitweg te realiseren noodzakelijk dienen uitgevoerd te
worden op het perceel waarvan wordt voorgehouden dat het ingesloten
is, faalt het naar recht.
4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters niet konden
oordelen dat het perceel van de eisers niet ingesloten is omdat zij door
de oprichting van een garage op hun erf zelf de ingeslotenheid hebben
veroorzaakt, terwijl deze garage op hun erf is opgericht vooraleer de
eisers eigenaar zijn geworden van het perceel waarvoor zij uitweg
vorderen, komt het op tegen een ten overvloede gegeven reden.
De beslissing van de appelrechters blijft verantwoord door hun oordeel
dat de eisers een uitweg kunnen nemen over hun eigen erf door het
uitvoeren van een eerder beperkte en naar redelijkheid aanvaardbare
ingreep aan de achterzijde van hun garage.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
3 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist en mevr. Geinger.

N° 281
3o

— 6 mei 2013
(S.12.0065.F)

kamer.

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen van cassatieberoep en betekening. — Duur, begin en einde. — Begin. — Leefloon. —
Gerechtelijke beslissing. — Eerste kennisgeving. — Verrichting. — Tweede
kennisgeving. — Verrichting. — Eiser. — Wettige overtuiging.

Het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na het verrichten, door de
griffier, van een eerste regelmatige kennisgeving van de beslissing ingesteld
wordt tegen een arrest inzake het leefloon, is ontvankelijk, wanneer een
tweede kennisgeving, die de griffier na een telefonische oproep van de eiser
aan de eiser heeft gericht omdat die niet op de hoogte was gesteld van de eerste
kennisgeving door bpost, artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek beoogt en vermeldt dat “deze kennisgeving” de termijnen
om beroep in te stellen doet lopen en dat de gewone termijn om cassatieberoep in te stellen drie maanden bedraagt te rekenen vanaf die kennis-
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geving ; de tweede kennisgeving heeft bij de eiser de terechte overtuiging
kunnen wekken dat alleen die kennisgeving zijn termijn om cassatieberoep
in te stellen kon doen ingaan aangezien het cassatieberoep minder dan drie
maanden na het verrichten van de tweede kennisgeving werd ingesteld  (1).
(Artt. 52, 53, 53bis, 1o, 54, 580, 1o en 2o, 704, eerste lid, 792, tweede en derde
lid, 1073, eerste lid, 1078, en 1079, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

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

te

Doornik)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 1 februari 2012.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De verweerder voert een middel van niet-ontvankelijkheid aan : de
voorziening is laattijdig.
Krachtens artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de termijn
om zich in cassatie te voorzien, voor de in artikel 704, eerste lid, opgesomde zaken, drie maanden te rekenen van de dag waarop de bestreden
beslissing ter kennis is gegeven, overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Volgens artikel 53bis, 1°, Gerechtelijk Wetboek, worden de termijnen
die ten aanzien van de geadresseerde beginnen te lopen vanaf de kennisgeving op een papieren drager, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij
gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd
aangeboden op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend
geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
arrest, gewezen in een zaak als bedoeld in artikel 704, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, een eerste maal ter kennis werd gegeven bij gerechtsbrief aangeboden op het adres van de eiser op 7 februari 2012 en vervolgens een tweede maal, bij gerechtsbrief aangeboden op 24 februari 2012 ;
dat de tweede kennisgeving door de griffier verricht na een telefonische oproep van de eiser met de vermelding dat bpost hem niet op de
hoogte had gesteld van de eerste kennisgeving, verwijst naar artikel 792,
eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek en vermeldt dat “door die
  (1) Cass. 14 mei 2007, AR S.06.0070.F, AC 2007, nr. 247.
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kennisgeving, de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen beginnen
te lopen” en dat “de gewone termijn om een cassatieberoep in te stellen
drie maanden bedraagt vanaf de dag van de huidige kennisgeving”.
De omstandigheid dat op 27 februari 2012 een tweede kennisgeving aan de
eiser werd gedaan in voorvermelde bewoordingen, kon hem leiden tot de
gewettigde overtuiging dat enkel die tweede kennisgeving de termijn waarover hij beschikte om een cassatieberoep in te stellen, kon doen ingaan.
Aangezien die termijn bijgevolg slechts is beginnen lopen op 28 februari
2012, is het op 21 mei 2012 neergelegde verzoekschrift niet laattijdig.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiser het leefloon vroeg vanaf 9 april 2010
en dat hij een document van de Federale Overheidsdienst Economie
indiende met de bevestiging dat hij vanaf die datum de hoedanigheid
van zelfstandige heeft gehad en in die hoedanigheid tot 27 januari 2011
over een btw-nummer heeft beschikt.
Het arrest vermeldt dat “de eiser, zoals het beroepen vonnis had aangegeven […], nog steeds geen enkel gegeven heeft bezorgd betreffende de
betaling van sociale bijdragen, zijn boekhouding (die wettelijk moest
worden bijgehouden), zijn btw-register (dat normaliter werd bijgehouden
tot 27 januari 2011), zijn klantenfiches, zijn facturen of bestekken die hij
binnen die context zou hebben verzonden, zodat men ervan moet uitgaan
dat de eiser vanaf 9 april 2010 niet voldeed aan de wettelijke voorwaarde
van niet over voldoende middelen te beschikken om voor het leefloon in
aanmerking te kunnen komen”.
Het arrest stelt aldus vast dat de eiser sinds 9 april 2010 een zelfstandige is en nog steeds geen documenten voorlegt waarover hij wettelijk
of normaliter moet beschikken en die het mogelijk moeten maken de
inkomsten uit die beroepsactiviteit te evalueren.
Met die redenen beslist het arrest ondubbelzinnig dat die omstandigheden vermoedens inhouden waaruit het afleidt dat de eiser, vanaf
9 april 2010, niet langer de voorwaarde voor het recht op het leefloon
vervulde, van niet over voldoende middelen te beschikken.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het arrest niet
oordeelt dat de eiser de voorwaarden voor het recht op het leefloon niet
vervulde doordat hij zijn boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van
zelfstandige niet was nagekomen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens
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waarop hij zijn beslissing grondt. Het Hof gaat enkel na of die rechter
het begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend en, namelijk, of hij
uit de feiten die hij heeft vastgesteld geen gevolgen heeft afgeleid die
louter op grond van die feiten voor geen enkele verantwoording vatbaar
zijn.
Uit de elementen weergegeven in het antwoord op het eerste onderdeel
heeft het arrest zonder het rechtsbegrip van vermoeden te miskennen,
kunnen afleiden dat de eiser vanaf 9 april 2010 niet langer de voorwaarde
vervulde voor het recht op het leefloon, namelijk niet over voldoende
middelen te beschikken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 2 november 2011 blijkt
dat de eiser op die rechtszitting zijn vordering tot betaling uitdrukkelijk beperkt heeft tot 300 euro.
Het arrest dat nalaat uitspraak te doen over de vordering tot betaling
van 300 euro, schendt zodoende artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat uitspraak te
doen over eisers vordering tot betaling van 300 euro voor de periode van
1 oktober 2009 tot en met 8 april 2010 en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
6 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Nudelholc en de heer Maes.

N° 282
2o

— 7 mei 2013
(P.12.0235.N)

kamer.

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Opeenvolgende strafwetten. — Minst zware straf. — Bepaling.
2o CASSATIE. — ARRESTEN. VORM. — Rechtspleging. Voeging. — Verdaging van de zaak naar een latere datum. — Toepassing.
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1o Wanneer bij de opeenvolging van drie strafwetten in de tijd, de straf gesteld
door de eerste wet, die van kracht was op het ogenblik van het plegen van
het misdrijf, zwaarder is dan de straf gesteld door de derde wet, die van
kracht is op het ogenblik van de uitspraak, maar deze straf eventueel, op
haar beurt, strenger is dan de straf die op het misdrijf was gesteld tussen
het ogenblik van het plegen ervan en de uitspraak, dient de straf te worden
toegepast, die op het misdrijf was gesteld door de minst zware tweede tussenliggende wet  (1).
2o Wanneer de partijen nog over een vraag waarop het antwoord relevant is
om te bepalen of de bestreden beslissing naar recht verantwoord is, standpunt moeten innemen, verdaagt het Hof de zaak naar een latere datum.

(A. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 22 december 2011.
De beide eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van artikel 21ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en artikel 85, derde lid, Strafwetboek : overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de rechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, een straf uitspreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf ;
op grond van die bepaling kan de strafrechter een feit dat enkel strafbaar is met gevangenisstraf, bestraffen met geldboete alleen die evenwel
het maximum dat in een dergelijk geval bepaald is in artikel 85, derde
lid, Strafwetboek, niet mag overschrijden ; het arrest stelt vast dat de
feiten strafbaar zijn met gevangenisstraf van vier maanden tot één jaar
en niet met geldboete ; vervolgens maakt het toepassing van voormeld
wetsartikel om deze enkele gevangenisstraf om te zetten in een veroordeling tot een effectieve geldboete van 651.943,20 euro daar waar slechts
een geldboete van ten hoogste 500 euro kon worden opgelegd.
2. Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan hij ofwel de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf opleggen die lager is dan de wettelijke mini  (1) Zie Cass. 3 nov. 2010, AR P.10.0856.F, AC 2010, nr. 650 met concl. van advocaatgeneraal Genicot, in Pas. 2010, nr. 650.
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mumstraf, overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, ofwel een straf uitspreken die bij wet is bepaald,
maar die op een reële en meetbare wijze lager is dan die welke hij had
kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld.
3. Artikel 39, eerste en tweede lid, van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna Accijnswet
1997), zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg
heeft dat de accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van
tienmaal de in het spel zijnde accijns met een minimum van 250 EUR.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van
vier maanden tot een jaar wanneer accijnsproducten die worden geleverd
of zijn bestemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn
gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder
dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de overtreding
gebeurt door benden van ten minste drie personen”.
4. Bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk
Hof artikel 39, eerste lid, voormeld vernietigd, “in zoverre het de strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden
bestaan, de in die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in
zoverre het, door niet te voorzien in een maximum- en minimumgeldboete, (…) onevenredige gevolgen kan hebben”.
5. Ingevolge dit arrest werd artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997
vervangen krachtens artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende
fiscale en diverse bepalingen, in werking getreden op 10 januari 2010,
dat bepaalt : “Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot
gevolg heeft dat de accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete
van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde accijns met een minimum van
250 euro.”
Artikel 37 van dezelfde wet van 21 december 2009 voegt artikel 281-2
AWDA in dat bepaalt : “De bepalingen van het Eerste Boek van het
Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85 doch met uitzondering van
artikel 68, zijn van toepassing op de misdrijven strafbaar gesteld bij deze
wet en de bijzondere wetten inzake douane en accijnzen”.
6. Artikel 45, eerste en tweede lid, van de wet van 22 december 2009
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, dat artikel 39, eerste
en tweede lid, Accijnswet 1997 vervangt, bepaalt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft
dat de accijnzen opeisbaar worden, wordt gestraft met een boete van vijftot tienmaal de in het spel zijnde accijnzen met een minimum van 250 euro.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van
vier maanden tot een jaar wanneer accijnsgoederen die worden geleverd
of zijn bestemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn
gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder
dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de inbreuk wordt
gepleegd in bende van ten minste drie personen”.
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7. Indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt krachtens artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek de minst zware straf toegepast.
Wanneer bij de opeenvolging van drie strafwetten in de tijd, de straf
gesteld door de eerste wet, die van kracht was op het ogenblik van het
plegen van het misdrijf, zwaarder is dan de straf gesteld door de derde
wet, die van kracht is op het ogenblik van de uitspraak, maar deze straf
eventueel, op haar beurt, strenger is dan de straf die op het misdrijf was
gesteld tussen het ogenblik van het plegen ervan en de uitspraak, dient
de straf te worden toegepast, die op het misdrijf was gesteld door de
minst zware tweede tussenliggende wet.
8. Om te bepalen wat de te dezen toepasselijke, minst zware wet is, rijst
de vraag wat de gevolgen zijn van het arrest nr. 140/2008 van 30 oktober
2008 van het Grondwettelijk Hof dat artikel 39, eerste lid, Accijnswet
1997 gedeeltelijk heeft vernietigd “in zoverre het de strafrechter niet
toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de in
die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in zoverre het (…)
niet (…) [voorziet] in een maximum- en minimumgeldboete”. Diende
bijgevolg ingevolge voormeld arrest de geldboete volledig als nietig
te worden beschouwd of vermocht de rechter in afwachting van een
optreden van de wetgever, de geldboete waarin die bepaling voorzag,
nog uit te spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig
waren om een dergelijke straf met zich mee te brengen, of eventueel een
minder zware geldboete uit te spreken, ofwel wegens de overschrijding
van de redelijke termijn, ofwel wegens het bestaan van verzachtende
omstandigheden, ofwel met toepassing van het evenredigheidsbeginsel
vervat in artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM ?
Het antwoord op die vraag is relevant om te bepalen of het arrest niet
naar recht verantwoord is omdat de rechter alsnog een gevangenisstraf
en een geldboete kon opleggen.
9. De zaak dient naar een latere datum te worden verdaagd teneinde de
partijen toe te laten over deze vraag standpunt in te nemen.
Dictum
Het Hof,
Verdaagt de zaak naar de openbare rechtszitting van 11 juni 2013,
teneinde de partijen standpunt te laten innemen over de in randnummer
8 gestelde vraag.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
7 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Vanhoyland (bij de balie te Hasselt), de heer De Bruyn, de heer
Meese (bij de balie te Gent), de heer Van Steenbrugge (bij de balie te
Gent).
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N° 283
2o kamer. — 7 mei 2013
(P.12.0275.N)
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Controle
ringsmethoden. — Doel.

van de bijzondere opspo-

2o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnswet 1997. — Geldboete bepaald in
artikel 39, eerste lid. — Vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.

1o De controle, uitgevoerd met toepassing van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering, beoogt enkel de bijzondere opsporingsmethoden welke
hebben geleid tot vaststellingen waarop de strafvordering gesteund is  (1).
2o Niettegenstaande het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van
30 oktober 2008 vermocht de strafrechter in afwachting van een optreden
van de wetgever, de geldboete waarin artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997,
zoals het van toepassing was op het ogenblik van de feiten, voorzag, nog
uit te spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig waren om
een dergelijke straf met zich mee te brengen, of eventueel een minder zware
geldboete uit te spreken, ofwel wegens de overschrijding van de redelijke
termijn, ofwel wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden, ofwel
met toepassing van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1 Eerste
Aanvullend Protocol EVRM (2).

(V. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef :
1. De cassatievoorziening is gericht tegen het arrest dat op 11 januari
2012 werd gewezen door het hof van beroep te Antwerpen, correctionele
kamer. De eiser in cassatie werd als dader of deelnemer vervolgd uit
hoofde van accijnsontduiking, met name de onttrekking aan de debitering van de verschuldigde accijnzen op 20.000 liter dieselgasolie middels
de ontkleuring ervan door een ontkleuringsinstallatie.
De eiser werd uit hoofde van het bewezen verklaarde feit onder meer
veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van tien maanden en, onder
aanneming van verzachtende omstandigheden, solidair met een medebeklaagde tot een geldboete van tweemaal de ontdoken accijns, bijzondere
accijns en de energiebijdrage op 20.000 liter dieselgasolie. Bij niet-betaling wordt de geldboete ten bedrage van 13.315,80 euro vervangen door
een gevangenisstraf van één maand.
De eiser in cassatie voert twee cassatiemiddelen aan.
Eerste

cassatiemiddel

2. Het eerste middel stoelt op de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van artikel 39, eerste lid van de generieke Accijnswet van
  (1), (2) Zie concl. O.M.
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10 juni 1997  (1) bij arrest van 30 oktober 2008  (2). Het misdrijf werd door
deze wetsbepaling strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van vier
maanden tot één jaar en een geldboete ten belope van tienmaal de
ontdoken accijnzen met steeds een minimum van 250 euro. In die versie
achtte het Grondwettelijk Hof deze bepaling strijdig met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet in samenhang met artikel 6.1 EVRM.
Het Grondwettelijk Hof was namelijk op 30 oktober 2008 inzake de
generieke accijnswetgeving tot het oordeel gekomen dat de onmogelijkheid voor de rechter om met verzachtende omstandigheden rekening te houden, een niet te verantwoorden differentiatie opleverde met
de administratie van douane en accijnzen die op grond van artikel 263
AWDA wel met deze omstandigheden rekening kan houden en als gevolg
daarvan een transactie aan kan bieden. Deze rechtspraak werd sedert
het eerste arrest van 14 september 2006 op dit punt meermaals bevestigd
ten aanzien van gerelateerde strafbaarstellingen  (3).
Behoudens voor wat betreft de verzachtende omstandigheden, bevestigde het Grondwettelijk Hof bij arrest van 30 oktober 2008 wel vroegere
rechtspraak in verband met de zwaarte van de geldboeten in het douanestrafrecht  (4). Het Hof is steeds blijven erkennen dat de wetgever zware
geldstraffen kan bepalen, in het bijzonder wanneer een inbreuk het algemeen belang schaadt in een materie die aanleiding geeft tot belangrijke
fraude. Hoewel zich desbetreffend dus geen probleem vormt op het vlak
van de grondwettigheid inzake de zwaarte van de straf, ging het Grondwettelijk Hof in het arrest 30 oktober 2008 (zoals ook voorheen al in het
arrest van 7 juni 2007) wel over tot een onderzoek van de vastheid van
de douanerechtelijke geldboete, uitgedrukt als een forfaitair en onveranderlijk bedrag. Het Hof verwijst op dit punt naar de rechtspraak van
het Hof van Justitie, meer bepaald naar het arrest van 16 december 1992

  (1) Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, BS 1 augustus 1997.
Artikel 39 luidt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de accijns
opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van tienmaal de in het spel zijnde accijns
met een minimum van 250 EUR.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van vier maanden
tot een jaar wanneer accijnsproducten die worden geleverd of zijn bestemd om te worden
geleverd in het land, in het verbruik zijn gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer
ervan geschiedt onder dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de overtreding gebeurt door benden van ten minste drie personen.
In geval van herhaling wordt de geldboete en de gevangenisstraf verdubbeld.
Benevens vorenvermelde straf worden de goederen waarop de accijns verschuldigd is,
de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen en de voorwerpen die gediend hebben
of bestemd waren om de fraude te plegen in beslag genomen en verbeurd verklaard”.
  (2) GwH 30 okt. 2008, nr. 140/08, BS 13 nov. 2008 en Arr.GwH 2008, 2289.
  (3) Arbitragehof 14 sept. 2006, nr. 138/06, BS 26 okt. 2006, AA 2006, 1651, FJF 2007, 488,
RW 2006-07, 1479, noot S. Vandromme, Fisc.Koer. 2006, 727, noot W. Defoor en T.Strafr.
2006, 324, noot T. Vandamme. Cf. hierover : E. Van Dooren, “Douane & accijnzen : verzachtende omstandigheden”, Comm. Strafr., Mechelen, Kluwer, 2011, 1-13.
  (4) Arbitragehof 12 juli 1995, nr. 60/95, BS 12 aug. 1995 en AA 1995, 895 ; Arbitragehof
14 feb. 2001, nr. 16/01, BS 18 april 2001, AA 2001, 285 en FJF 2001, 147 ; Arbitragehof 28 maart
2002, nr. 60/02, BS 20 juni 2002, AA 2002, 735 en FJF 2003, 467.
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(Commissie tegen Griekenland)  (1), en van het Europees Hof voor de
rechten van de mens, meer bepaald het arrest van 11 januari 2007 (Mamidakis tegen Griekenland)  (2).
Het Grondwettelijk Hof statueerde desbetreffend : ‘Een geldboete die is
vastgesteld op tienmaal de ontdoken rechten zou, in bepaalde gevallen,
dermate afbreuk kunnen doen aan de financiële toestand van de persoon
aan wie ze is opgelegd dat ze een onevenredige maatregel zou kunnen
vormen ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige doel en een
schending zou kunnen inhouden van het recht op de eerbiediging van de
eigendom, wat het recht op een eerlijk proces dat wordt gewaarborgd in
artikel 6.1 EVRM schendt. (…) Het ontbreken van een mogelijke spreiding tussen die straf als maximumstraf en een minimumstraf, maakt de
maatregel onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM’  (3).
Op grond van deze overwegingen besloot de wetgever dan ook over te
gaan tot het invoegen van nieuwe bepalingen voor het geheel van het
douane- en accijnsstrafrecht, zodat het de rechter niet alleen toegelaten
wordt rekening te houden met verzachtende omstandigheden, maar waar
hij ook steeds in de mogelijkheid wordt gebracht een geldboete op te
leggen die gelegen is tussen een minimum en een maximum. Middels de
wijzigingswet van 21 december 2009  (4), die zowel beoogde de grondwettigheid te herstellen als het evenredigheidsbeginsel toe te passen, werd
in de strafbaarstelling van artikel 39, eerste lid van de Accijnswet van
10 juni 1997 dienvolgens een variabele straftoemeting bepaald, waarbij de
vroegere geldboete als maximumboete geldt en de helft ervan als minimumboete. Dezelfde wetswijziging voerde tezelfdertijd in het douaneen accijnsstrafrecht de mogelijkheid tot toepassing van “verzachtende
omstandigheden” in door desbetreffend een expliciet artikel 281-2 AWDA
te bepalen. Beide wijzigingen traden in werking op 10 januari 2010.
Los daarvan werd de generieke Accijnswet van 10 juni 1997 met ingang
van 1 april 2010 vervangen door een nieuwe algemene Accijnswet van
22 december 2009  (5). Het vroegere artikel 39 werd vervangen door het
nieuwe maar geheel identieke artikel 45  (6). Voormelde wijziging van
  (1) HvJ 16 dec. 1992, C-210/91, Commissie/Griekenland.
  (2) EHRM 11 jan. 2007, nr. 35533/04, Mamidakis/Griekenland.
  (3) GwH 30 okt. 2008, nr. 140/08, BS 13 nov. 2008 en Arr.GwH 2008, 2289, r.o. B.9.3 en B.9.4.
  (4) Wet 21 dec. 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 31 dec. 2009.
  (5) Wet 22 dec. 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, BS 31 dec. 2009.
  (6) Dit vigerende artikel luidt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de
accijnzen opeisbaar worden, wordt gestraft met een boete van vijf- tot tienmaal de in
het spel zijnde accijnzen met een minimum van 250 EUR.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van vier maanden
tot een jaar wanneer accijnsgoederen die worden geleverd of zijn bestemd om te worden
geleverd in het land, in het verbruik zijn gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer
ervan geschiedt onder dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de overtreding gebeurt door benden van ten minste drie personen.
In geval van herhaling wordt de geldboete en de gevangenisstraf verdubbeld.
Benevens vorenvermelde straf worden de goederen waarop de accijns verschuldigd is,
de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen en de voorwerpen die gediend hebben of
bestemd waren om de fraude te plegen in beslag genomen en verbeurd verklaard.
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artikel 39 van de Accijnswet van 10 juni 1997 gold derhalve slechts voor
enkele maanden.
3. Te dezen is de incriminatieperiode, na precisering door het hof van
beroep, te situeren tussen 16 april 2008 en 24 juni 2008, m.a.w. voor de
inwerkingtreding van de wijzigingswet van 21 december 2009. Het eerste
middel voert aan dat er na het vernietigingsarrest van 30 oktober 2008
geen wettelijke basis meer voorhanden was om een geldboete op te leggen.
Bijgevolg hadden de appelrechters na obligate toepassing van artikel 2,
lid 2, Strafwetboek geen geldboete kunnen opleggen. Aldus zouden
volgens de eiser artikel 39, eerste lid van de Accijnswet van 10 juni 1997
en artikel 2 Strafwetboek zijn geschonden, alsmede artikel 149 Grondwet
omwille van een gebrekkige motivering van de straf.
4. Ter beoordeling van deze grief moet de draagwijdte van het arrest
van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008 worden nagegaan. Is de
geldboete bepaald in artikel 39, lid 1, van de Accijnswet van 10 juni 1997
wel als volledig nietig te beschouwen, zoals de eiser in cassatie voorhoudt ?
Bij arresten van 19 juli 2012 (nr. 97/12)  (1) en 28 februari 2013 (nr. 26/13)  (2)
preciseert het Grondwettelijk Hof op dit punt tweemaal dat uit de gedeeltelijke vernietiging van het voornoemde artikel 39 voortvloeit dat, in
afwachting van een optreden van de wetgever, de rechter de geldboete
waarin die bepaling voorziet nog vermocht uit te spreken indien hij
meende dat de feiten voldoende ernstig waren om een dergelijke straf met
zich mee te brengen, of dat hij een minder zware geldboete vermocht uit
te spreken, ofwel wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden,
ofwel met toepassing van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1
Eerste Aanvullend Protocol EVRM. Mitsdien staat het steeds aan de
rechter te bepalen of de op het ogenblik van de uitspraak vastgestelde
geldboete al dan niet een minder zware straf is in de zin van artikel 2,
lid 2, Strafwetboek dan die welke artikel 39, lid 1, van de Accijnswet van
10 juni 1997 toeliet uit te spreken  (3). Hiermee wordt de draagwijdte van
het vernietigingsarrest van 30 oktober 2008 expliciet bepaald.
Dienvolgens lijdt het geen twijfel dat het de rechter na het arrest
van 30 oktober 2008 nog toegelaten was een geldboete overeenkomstig
artikel 39 van de Accijnswet van 10 juni 1997 op te leggen, maar dat hij
deze boete in afwachting van het reparerend optreden van de wetgever
reeds kon matigen. Het eerste middel gaat er derhalve ten onrechte van
uit dat na het arrest van 30 oktober 2008 op grond van de strijdige wetsbepaling nog slechts een gevangenisstraf kon worden opgelegd. Van een
volledige vernietiging is volgens het Grondwettelijk Hof zelf immers
nooit sprake geweest. De appelrechters hanteerden te dezen artikel 2,
lid 2, Strafwetboek dan ook correct en pasten de minst zware bestraffing toe, namelijk deze die identiek wordt bepaald in artikel 39 van de

De teruggave van in beslag genomen goederen wordt toegestaan aan de persoon die er
eigenaar van was op het ogenblik van de inbeslagneming en die aantoont dat hij vreemd
is aan het misdrijf”.
  (1) GwH 19 juli 2012, nr. 97/12, BS 23 okt. 2012 en Arr.GwH 2012, 1559.
  (2) GwH 28 feb. 2013, nr. 26/13, BS 2 april 2013.
  (3) Cf. telkenmale rechtsoverwegeingen B.15 en B.16.
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Accijnswet van 10 juni 1997 en in artikel 45 van de generieke Accijnswet
van 22 december 2009. De aangevoerde schendingen treffen geen doel.
5. De verduidelijkingen door het Grondwettelijk Hof in de arresten van
19 juli 2012 en 28 februari 2013 zijn van recente datum. Op grond van het
arrest van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof besliste het Hof
van Cassatie voordien in een andere zin. In de arresten van 2 september
2009 en 3 november 2010 overwoog het Hof dat wanneer het Grondwettelijk Hof een strafwet vernietigt, het de strafgerechten niet toekomt
de leemte op te vullen die de reden was van de vernietiging. In dit geval
was de vernietiging duidelijk gesteund op een dubbele leemte, namelijk
de ontstentenis van verzachtende omstandigheden en het ontbreken van
een beoordelingsmarge tussen een minimum en een maximum. Zelfs in
de presumptie dat de eerste lacune door de rechter zou kunnen worden
opgelost, bijvoorbeeld omdat zich geen concrete verzachtende omstandigheden voordoen, dan nog vereist de tweede een tussenkomst van de
wetgever  (1). Het komt mij evenwel voor dat de preciserende besluitvorming door het Grondwettelijk Hof in dit geval volledig bij te treden is.
6. Volledigheidshalve dient er tevens op te worden geattendeerd dat
artikel 39 van de Accijnswet van 10 juni 1997, later vervangen door
artikel 45 van de Accijnswet van 22 december 2009, in casu niet de enige
strafbaarstelling van het ten laste gelegde feit betreft. De betrokken
accijnsontduiking wordt immers ook specifiek strafbaar gesteld door
artikel 436 van de Programmawet van 27 december 2004 (sectorale accijnswetgeving inzake olieproducten), waarnaar het bestreden arrest evenzeer verwijst. Deze sectorale wetsbepaling is naar straftoemeting inzake
geldboete identiek met voornoemde generieke bepalingen  (2) en werd in
dezelfde zin als voornoemd gewijzigd door de Wet van 21 december 2009.
De in artikel 436 van de Programmawet van 27 december 2004 bepaalde
geldboete werd blijkbaar nooit ter toetsing aan het Grondwettelijk Hof
voorgelegd. Aldus is de door de appelrechters bepaalde geldboete ook om
deze reden naar recht verantwoord.
7. Gelet op het voorgaande is de beslissing van het bestreden arrest in
zoverre niet voor kritiek vatbaar en kan het eerste middel niet worden
aangenomen.
Tweede

cassatiemiddel

8. Het strafonderzoek in de voorliggende zaak kwam tot stand nadat
naar aanleiding van een observatie in een ander onderzoek aangaande
feiten in het gerechtelijk arrondissement Gent was gebleken dat een
tankwagen zich begeven had naar een hangaar in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De eiser in cassatie was niet bij dit eerste onderzoek betrokken. In de hangaar werd bij een huiszoeking enkele maanden
  (1) Cass. 2 sept. 2009, AR P.09.0458.F, AC 2009, nr. 468, concl. adv.-gen D. Vandercf. ook Cass. 3 nov. 2010, AR P.10.0856.F, AC 2010, nr. 650, concl. Adv.-gen.
J.M. Genicot.
  (2) Slechts inzake maximale gevangenisstraf is er een onderscheid : de Accijnswetten
van 10 juni 1997 en 22 dec. 2009 bepalen een maximale gevangenisstraf van 1 jaar, daar
waar de Programmawet van 27 dec. 2004 een maximale gevangenisstraf van hoogstens 12
maanden mogelijk maakt.
meersch ;
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later een ontkleuringsinstallatie aangetroffen. Slechts dit feit vormt de
rechterlijke saisine van de hier aanhangige zaak.
In het eerste onderzoek greep overeenkomstig artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering een controle plaats door de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Gent. Om evidente redenen werd de eiser hiervoor niet
opgeroepen. De observatie werd regelmatig bevonden en een desbetreffende cassatievoorziening werd verworpen. In de zaak die thans aan
het Hof voorligt, werd ten aanzien van dezelfde observatie geen BOMcontrole uitgevoerd.
9. Het tweede middel dat betoogt dat ook in de voorliggende zaak
toepassing had moeten zijn gemaakt van de procedure van artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering, meer bepaald doordat de appelrechters
zich hadden moeten beroepen op artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, is te verwerpen.
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering initieert een volwaardige
controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter ten aanzien
van de regelmatigheid van onder meer de onderzoeksmethode van observatie, waarbij tevens inzage wordt gegeven in het vertrouwelijk dossier.
Indien geen onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de rechtspleging voortgang vinden.
Het spreekt voor zich dat de wetgever op dit punt een toetsing van de
onderzoeksmaatregel zelf beoogde, waarbij naast het openbaar ministerie, tevens de burgerlijke partijen en de verdachten worden gehoord.
Eens de regelmatigheid van een voltrokken observatie is vastgesteld,
moet deze ten aanzien van de onderzoeksmethode zelf als van definitieve
aard worden beschouwd. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor
dat een nieuwe controle van dezelfde observatie vereist is indien een
verkregen onderdeel van de maatregel aanleiding vormt tot een nieuw
onderzoek lastens andere verdachten die zelf in geen enkel opzicht voorwerp van de observatie waren.
Het bestreden arrest motiveert terecht dat de vaststellingen in de
aanhangige zaak autonoom tot stand zijn gekomen. De enkele vaststelling uit de observatie, in concreto namelijk de tankwagen die naar de
hangaar reed, vormt slechts de insteek van het nieuwe strafonderzoek,
dat pas na de uitgevoerde huisvisitatie werkelijk aanvang nam. Deze
motivering is niet tegenstrijdig.
De appelrechters, die desbetreffend onaantastbaar oordelen, besluiten
dan ook met reden dat de strafvordering slechts op deze latere vaststellingen is gesteund en losstaand van de observatie in het eerste dossier
moet worden geacht. Om die reden was er aanleiding noch verplichting
om te voorzien in een hernieuwde toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering. De aangevoerde schendingen zijn in zoverre niet aan
te nemen.
10. In fine voert het tweede middel nog aan dat de appelrechters zelf
de observatie hebben gecontroleerd, terwijl zij daartoe niet materieel
bevoegd waren. Evenwel wordt niet gepreciseerd of toegelicht waaruit
die beweerde controle dan zou moeten blijken. In zoverre is het tweede
cassatiemiddel niet ontvankelijk.
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11. Er bestaat geen aanleiding tot het aanvoeren van ambtshalve
middelen.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 januari 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 19 april
2013 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 7 mei 2013 heeft raadsheer Luc Van hoogenbemt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde plaatsvervangend
advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 235ter, § 2, Wetboek van Strafvordering, evenals
miskenning van het recht van verdediging : in huidige zaak (dossier
Antwerpen) wordt verwezen naar een in een andere zaak (dossier Gent)
uitgevoerde observatie die als basis diende voor huidig dossier en voor
de verzoeken tot machtiging tot visitatie ; de eiser werd niet opgeroepen
voor de desbetreffende BOM-controle (Gent) ; het gebrek aan BOMcontrole met oproeping van de eiser, hetzij te Gent, hetzij te Antwerpen,
maakt de strafvordering onontvankelijk of noodzaakt de toepassing van
artikel 189ter Wetboek van Strafvordering ; het arrest is tegenstrijdig
gemotiveerd waar het enerzijds stelt dat de eiser niets te maken heeft
met het Gentse dossier en anderzijds verwijst naar de observatie van
de hangar, uitgevoerd in het kader van het Gentse dossier ; de appelrechters voeren tot slot zelf een controle uit van de gedane observatie,
alhoewel zij daarvoor niet bevoegd zijn.
2. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters zelf een BOMcontrole uitvoeren zonder aan te duiden waar en hoe zij die controle
zouden hebben verricht, is het middel wegens gebrek aan precisering
niet ontvankelijk.
3. Het is niet tegenstrijdig te stellen eensdeels dat in een ander dossier
waarin de eiser niet betrokken was, een observatie werd uitgevoerd,
anderdeels dat ter gelegenheid van die observatie vastgesteld werd dat
de geobserveerde tankwagen aankwam bij een hangar waarvan nadien,
na visitatie ter plaatse enkele maanden later, is gebleken dat aldaar een
ontkleuringsinstallatie voor rode gasolie werd aangetroffen, evenals de
beklaagden, waaronder de eiser, wier kledij doordrenkt was met gasolie.
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
4. De controle, uitgevoerd met toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering, beoogt enkel de bijzondere opsporingsmethoden
welke hebben geleid tot vaststellingen waarop de strafvordering
gesteund is.
5. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat de vaststellingen in
het huidige dossier autonoom zijn en los van de voormelde observatie in
de andere zaak.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht dat er geen reden
is om bij toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering het
dossier over te maken aan het openbaar ministerie teneinde de zaak aan
te brengen bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling voor de
uitvoering van een BOM-controle.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel van
de appelrechters in feite, is het niet ontvankelijk.
Eerste middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 2
Strafwetboek en artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna Accijnswet 1997) :
vermits artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997 deels vernietigd werd bij
arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof, was er
in huidige procedure geen wettelijke basis voorhanden om een geldboete
op te leggen ; gezien de in de tijd laagste straf dient te worden toegepast,
kon geen geldboete worden opgelegd ; de motivering van de straf is aldus
gebrekkig en de opgelegde straf is onwettig.
8. Artikel 39, eerste en tweede lid, Accijnswet 1997, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, bepaalt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg
heeft dat de accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van
tienmaal de in het spel zijnde accijns met een minimum van 250 EUR.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van
vier maanden tot een jaar wanneer accijnsproducten die worden geleverd
of zijn bestemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn
gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder
dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de overtreding
gebeurt door benden van ten minste drie personen”.
9. Bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk
Hof artikel 39, eerste lid, voormeld vernietigd, “in zoverre het de strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden
bestaan, de in die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in
zoverre het, door niet te voorzien in een maximum- en minimumgeldboete, (…) onevenredige gevolgen kan hebben”.
10. Ingevolge dit arrest werd artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997
vervangen krachtens artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende
fiscale en diverse bepalingen, in werking getreden op 10 januari 2010,
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dat bepaalt : “Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot
gevolg heeft dat de accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete
van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde accijns met een minimum van
250 euro”.
Artikel 37 van dezelfde wet van 21 december 2009 voegt artikel 281-2
AWDA in dat bepaalt : “De bepalingen van het Eerste Boek van het
Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85 doch met uitzondering van
artikel 68, zijn van toepassing op de misdrijven strafbaar gesteld bij deze
wet en de bijzondere wetten inzake douane en accijnzen”.
11. Artikel 39 Accijnswet 1997, zoals gewijzigd, werd vervangen door
artikel 45, eerste en tweede lid, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, in werking getreden op
1 april 2010, dat bepaalt :
“Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg
heeft dat de accijnzen opeisbaar worden, wordt gestraft met een boete
van vijf- tot tienmaal de in het spel zijnde accijnzen met een minimum
van 250 euro.
Bovendien worden de overtreders bestraft met een gevangenisstraf van
vier maanden tot een jaar wanneer accijnsgoederen die worden geleverd
of zijn bestemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn
gesteld zonder aangifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder
dekking van valse of vervalste documenten of wanneer de inbreuk wordt
gepleegd in bende van ten minste drie personen.”
12. Indien de straf ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt krachtens artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek de minst zware straf toegepast.
Wanneer bij de opeenvolging van drie strafwetten in de tijd, de straf
gesteld door de eerste wet, die van kracht was op het ogenblik van het
plegen van het misdrijf, zwaarder is dan de straf gesteld door de derde
wet, die van kracht is op het ogenblik van de uitspraak, maar eventueel
deze straf, op haar beurt, strenger is dan de straf die op het misdrijf was
gesteld tussen het ogenblik van het plegen ervan en de uitspraak, dient
de straf te worden toegepast, die op het misdrijf was gesteld door de
minst zware tweede tussenliggende wet.
13. Om te bepalen wat de te dezen toepasselijke, minst zware wet is,
meer bepaald of de tweede tussenliggende straf al dan niet de minst zware
straf is, rijst de vraag wat de gevolgen zijn van het arrest nr. 140/2008
van 30 oktober 2008 van het Grondwettelijk Hof dat artikel 39, eerste
lid, Accijnswet 1997, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten,
gedeeltelijk heeft vernietigd “in zoverre het de strafrechter niet toestaat
om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de in die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in zoverre het (…) niet (…)
[voorziet] in een maximum- en minimumgeldboete”.
14. In zijn arrest nr. 26/2013 van 28 februari 2013 heeft het Grondwettelijk Hof zelf de gevolgen van de gedeeltelijke vernietiging van voormeld artikel 39, eerste lid, door voornoemd arrest nr. 140/2008 als volgt
omschreven :
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“B.15. Uit de gedeeltelijke vernietiging van het voormelde artikel 39
vloeit voort dat, in afwachting van een optreden van de wetgever, de
rechter de geldboete waarin die bepaling voorziet nog vermocht uit te
spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig waren om
een dergelijke straf met zich mee te brengen, of dat hij een minder
zware geldboete vermocht uit te spreken, ofwel wegens het bestaan van
verzachtende omstandigheden, ofwel met toepassing van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
B.16. Het staat derhalve aan de verwijzende rechter te dezen te bepalen
of de op het ogenblik van het vonnis vastgestelde geldboete al dan niet
een minder zware straf is in de zin van artikel 2, tweede lid, van het
Strafwetboek dan die welke de gedeeltelijk door het [Grondwettelijk]
Hof vernietigde wetsbepaling toeliet uit te spreken.”
15. Aldus vermocht de rechter in afwachting van een optreden van de
wetgever, de geldboete waarin artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997,
zoals het van toepassing was op het ogenblik van de feiten, voorzag,
nog uit te spreken indien hij meende dat de feiten voldoende ernstig
waren om een dergelijke straf met zich mee te brengen, of eventueel een
minder zware geldboete uit te spreken, ofwel wegens de overschrijding
van de redelijke termijn, ofwel wegens het bestaan van verzachtende
omstandigheden, ofwel met toepassing van het evenredigheidsbeginsel
vervat in artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM.
16. De appelrechters verklaren de eiser schuldig aan onttrekking aan
de debitering van de verschuldigde accijnzen op 20.000 liter dieselgasolie
die geproduceerd werd buiten een belastingentrepot door het verwijderen van rood kleursel en van de chemische merkstof “Solvent Yellow
124” uit rode gasolie “extra” door middel van een poeder, bevattende
zwavelzuur, “tussen 16 april 2008 en 24 juni 2008, steeds met een zelfde
opzet, met een laatste feit op 23 juni 2008”.
Zij veroordelen hem uit dien hoofde tot “een hoofdgevangenisstraf van
tien maanden en, onder aanneming van verzachtende omstandigheden,
onderling solidair (met een medebeklaagde), tot een fiscale geldboete
van 13.315,80 euro, zijnde twee maal de ontdoken accijns, bijzondere
accijns en energiebijdrage op 20.000 liter dieselgasolie of een vervangende gevangenisstraf van een maand”.
17. Aldus is de uitgesproken straf naar recht verantwoord zowel op
grond van artikel 39, eerste en tweede lid, Accijnswet 1997 zoals vernietigd door het Grondwettelijk Hof, als op grond van artikel 39, eerste lid,
Accijnswet 1997, zoals vervangen bij artikel 43 van de wet van 21 december
2009 voornoemd en aangevuld door artikel 37 van dezelfde wet, als op
grond van artikel 39, Accijnswet 1997, zoals vervangen door artikel 45,
eerste en tweede lid, van de wet van 22 december 2009 voormeld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Pringuet (bij de balie te Gent).

N° 284
2o

— 7 mei 2013
(P.12.0753.N)

kamer.

1o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure
rechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Omvang.

voor de feiten-

2o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter. — Vrijwillig tussenkomende partij. — Veroordeling tot de kosten.

1o De strafrechter kan op grond van artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek de in het ongelijk
gestelde beklaagde, burgerlijk aansprakelijke partij of voor de beklaagde
tussengekomen partij ambtshalve tot een rechtsplegingsvergoeding veroordelen ten voordele van de in het gelijk gestelde burgerlijke partij  (1).
2o Wordt naar recht in hoedanigheid van in het ongelijk gestelde partij tot
de kosten veroordeeld, de vrijwillig tussenkomende partij die op haar hoger
beroep tot schadevergoeding jegens de burgerlijke partij wordt veroordeeld,
ook al wordt het bedrag van die schadevergoeding door de appelrechters
herleid  (2).

(Belgisch bureau van de Autoverzekeraars vzw
Van Vliet Groep Milieu-Dienstverlener b.v.)

t.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Gent van 8 maart 2012.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser drie
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
  (1) Cass. 20 jan. 2010, AR P.09.1146.F, AC 2010, nr. 47 met concl. van procureur-generaal J.F. Leclercq, in Pas. 2010, nr. 47.
  (2) Cass. 4 nov. 2009, AR P.08.1526.F, AC 2009, nr. 636.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
bestreden vonnis bevat geen motieven waarom de eiser, als in het gelijk
gestelde partij, verwezen wordt in de kosten van het hoger beroep en er
een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep wordt toegekend aan de
verweerster, en het beantwoordt het verweer van de eiser niet dat de
kosten van het hoger beroep ten laste van de Staat dienden te worden
gelegd.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
2. Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie hoeft het bestreden
vonnis de bepaling van de kosten, waaronder het toekennen van een
rechtsplegingsvergoeding, niet nader te motiveren.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Met appelconclusie heeft de eiser verzocht de kosten van het hoger
beroep te laste leggen van de Staat, maar zonder precisering waarom.
3. Door de eiser te veroordelen tot de kosten verwerpt en beantwoordt
het bestreden vonnis die conclusie.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 1138, 2o, Gerechtelijk
Wetboek en miskenning van het beschikkingsbeginsel : het bestreden
vonnis kent aan de verweerster een rechtsplegingvergoeding toe in
hoger beroep, alhoewel ze daarop geen aanspraak heeft gemaakt.
5. De strafrechter kan op grond van artikel 162bis, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek de in het ongelijk gestelde beklaagde, burgerlijk aansprakelijke partij of voor de
beklaagde tussengekomen partij ambtshalve tot een rechtsplegingsvergoeding veroordelen ten voordele van de in het gelijk gestelde burgerlijke partij.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 162, 194 en 211
Wetboek van Strafvordering : het bestreden vonnis veroordeelt de eiser
tot de kosten van het hoger beroep, alhoewel dit het hoger beroep van de
eiser toelaatbaar en gegrond verklaart.
7. Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan
de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de volledige of in een gedeelte van de kosten jegens de Staat en
jegens de beklaagde of in een gedeelte ervan.
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8. Op de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem door de verweerster, burgerlijke partij, was ingesteld, veroordeelt het bestreden vonnis
de eiser, vrijwillig tussenkomende partij, tot schadevergoeding. De
omstandigheid dat het hoger beroep van de eiser gegrond is verklaard
en het bedrag van de schadevergoeding werd herleid, ontneemt hem de
hoedanigheid van in het ongelijk gestelde partij en de verweerster de
hoedanigheid van in het gelijk gestelde partij niet, zodat het bestreden
vonnis de eiser naar recht veroordeelt tot de kosten.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk
Wetboek en de artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering :
het bestreden vonnis veroordeelt de eiser tot het betalen aan de verweerster van een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep, terwijl de eiser
en niet de verweerster de in het gelijk gestelde partij is.
10. Krachtens artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, dat bij
artikel 194 op de correctionele rechtbank toepasselijk is verklaard,
veroordeelt ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde
en tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
11. De eiser, vrijwillig tussenkomende partij, is veroordeeld op de
burgerlijke rechtsvordering die tegen hem door de verweerster, burgerlijke partij, was ingesteld, en de omstandigheid dat het hoger beroep
van de eiser gegrond is verklaard, en het bedrag van de schadevergoeding werd herleid, ontneemt haar de hoedanigheid van in het ongelijk
gestelde partij en de verweerster de hoedanigheid van in het gelijk
gestelde partij niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Vandermeersch (bij de balie te Gent).
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N° 285
2o

— 7 mei 2013
(P.13.0673.N)

kamer.

1o HOF VAN ASSISEN. — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF. — Beschuldigde. — Cassatieberoep tegen arrest van verwijzing.
— Ontvankelijkheid. — Gevallen.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk
vatbaar voor cassatieberoep. — Arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen. — Beschuldigde. — Ontvankelijkheid van het cassatieberoep. —
Gevallen.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang of bestaansreden.
— Gemis aan belang. — Beschikking tot gevangenneming. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Geen onmiddellijke uitvoering. — Ontvankelijkheid.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — GEVANGENNEMING. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Geen onmiddellijke uitvoering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
5o HOF VAN ASSISEN. — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF. — Gevangenneming. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Geen onmiddellijke uitvoering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o Krachtens artikel 252 Wetboek van Strafvordering staat onmiddellijk
cassatieberoep van de beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het
hof van assisen, onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, alleen open in de vijf in dat artikel vermelde gevallen ; in zoverre het
cassatieberoep betrekking heeft op andere gevallen dan die waarin onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is het niet ontvankelijk  (1).
3o, 4o en 5o Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling de
beschuldigde naar het hof van assisen verwijst en een bevel tot gevangenneming verleent, maar niet de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan beveelt,
heeft de beschuldigde geen belang op te komen tegen het bevel tot gevangenneming en is het cassatieberoep in zoverre gericht tegen deze beslissing niet
ontvankelijk is  (2).

(U. t. A. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
  (1) Cass. 25 maart 2003, AR P.03.0323.N, AC 2003, nr. 203.
  (2) Cass. 26 maart 2003, AR P.03.0208.F, AC 2003, nr. 207.
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Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 252 Wetboek van Strafvordering staat onmiddellijk
cassatieberoep van de beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar
het hof van assisen, onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, alleen open in de vijf in dat artikel vermelde gevallen.
In zoverre het cassatieberoep betrekking heeft op andere gevallen dan
die waarin onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is het niet ontvankelijk.
2. Het arrest beveelt niet de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het
bevel tot gevangenneming. De eiser heeft geen belang tegen het bevel
tot gevangenneming op te komen.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de
gevangenneming wordt bevestigd, is het evenmin ontvankelijk.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest antwoordt niet op eisers brief waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling in kennis wordt gesteld van de aanstelling
van dokter Lodewijk door de onderzoeksrechter, na het in beraad nemen
van de zaak en de uitspraak van de raadkamer te Kortrijk ; de kamer
van inbeschuldigingstelling komt tekort aan haar verplichting de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken op vordering van één van
de partijen ; de eiser heeft in conclusie gevraagd de aanstelling van de
psychiater-deskundige te onderzoeken.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verzocht de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken.
De in het middel aangevoerde grief behoort niet tot die welke krachtens de wet kunnen worden aangevoerd tot staving van het onmiddellijk
cassatieberoep tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen.
Het middel is niet ontvankelijk.
Overige middelen
7. De middelen zijn gericht tegen de beslissing tot gevangenneming
waartegen geen cassatieberoep openstaat.
De middelen zijn niet ontvankelijk.
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.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Cottyn (bij de balie te Dendermonde).

N° 286
2o

— 8 mei 2013
(P.13.0053.F)

kamer.

1o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Beklaagde vrijgesproken in
eerste aanleg maar veroordeeld in hoger beroep. — Veroordeling tot de
rechtsplegingsvergoedingen van beide instanties. — Wettigheid.
2o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels). — Rechtsplegingsvergoeding. — Beklaagde vrijgesproken in eerste aanleg maar
veroordeeld in hoger beroep. — Veroordeling tot de rechtsplegingsvergoedingen van beide instanties. — Wettigheid.

1o en 2o Krachtens de artikelen 162bis, 194 en 211 van het Wetboek van
Strafvordering veroordeelt het tegen de beklaagde uitgesproken veroordelend vonnis laatstgenoemde tot het betalen aan de burgerlijke partij van
de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek ; aangezien de aanhangigmaking van de zaak bij de appelrechter
het geheel van de door de eerste rechter toegekende rechten opnieuw in
betwisting stelt, moet de beklaagde die door de eerste rechter is vrijgesproken
en door de appelrechter is veroordeeld om de burgerlijke partijen te vergoeden
voor de schade veroorzaakt door de strafbare feiten waaraan hij schuldig
is verklaard, worden veroordeeld om hen de rechtsplegingsvergoedingen te
betalen van beide instanties na afloop waarvan zijn tegenstanders in het
gelijk zijn gesteld.

(L. e.a. t. Nationaal

verbond van onafhandelijke ziekenfondsen)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 26 november 2012.
De eiser heeft op 14 maart 2013 een memorie neergelegd op de griffie. De
eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
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Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het hof
.........................................................
B. Cassatieberoep van D. H.-D.
.........................................................
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling tot de
rechtsplegingsvergoeding
Vierde middel
De correctionele rechtbank, die de eiseres heeft vrijgesproken en zich
onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, heeft haar niet tot het betalen van
een rechtsplegingsvergoeding veroordeeld.
Het middel verwijt het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, dat het
de eiseres, hoofdelijk met de eiser, veroordeelt om aan de verweersters
de rechtsplegingsvergoeding van beide aanleggen te betalen.
Krachtens de artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering,
veroordeelt het tegen de beklaagde uitgesproken veroordelend vonnis
laatstgenoemde tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Naar luid van die bepaling is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de
in het gelijk gestelde partij.
De aanhangigmaking van de zaak bij de appelrechter stelt het geheel
van de door de eerste rechter toegekende rechten opnieuw ter discussie.
Daaruit volgt dat de eiseres, die is veroordeeld om de verweersters te
vergoeden voor de schade veroorzaakt door de strafbare feiten waaraan
zij schuldig is verklaard, moet worden veroordeeld om hen de rechtsplegingsvergoedingen te betalen van beide aanleggen na afloop waarvan
haar tegenstanders in het gelijk zijn gesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
8 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Rivière (bij de balie te Doornik) en de heer Discepoli (bij
de balie te Bergen).
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N° 287
2o

— 8 mei 2013
(P.13.0783.F)

kamer.

VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Feitelijk en geïndividualiseerd onderzoek. — Omstandigheden die de handhaving van de hechtenis
verantwoorden. — Omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde. — Begrip.

Wanneer de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis steunt
op omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van een
inverdenkinggestelde, verliezen die omstandigheden dat karakter niet om de
enkele reden dat zij ook zouden kunnen gelden voor andere samen met hem
aangehouden inverdenkinggestelden  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 april 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Eerste middel
Eerste onderdeel
Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat, enerzijds, het paspoort dat
door de raadsman van de eiseres is voorgelegd mogelijks geen vals stuk
is en, anderzijds, dat het stuk en de inverdenkinggestelde niet objectief
met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
Het arrest zegt niet dat de eiseres gebruik maakt van een nagemaakt
paspoort of dat zij een valse naam heeft aangenomen, maar dat zij niet
kan worden vereenzelvigd met de in dat stuk bedoelde persoon.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De eiseres voert dubbelzinnigheid aan van de reden dat “de zogenaamde
twijfels omtrent de meerderjarigheid van de inverdenkinggestelde in dit
stadium genoegzaam worden tegengesproken door de conclusie van het
radiografisch onderzoek van 2 april 2013 volgens hetwelk haar botleeftijd overeenkomt met die van een achttienjarige”.
  (1) Cass. 22 jan. 1991, AR 5257, AC 1990-1991, nr. 269.
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Met die vaststelling verwerpt het arrest de door de eiseres opgeworpen
exceptie van minderjarigheid, vermits de appelrechters oordelen dat
het botonderzoek haar beweringen niet bevestigde en door geen enkel
gegeven in het dossier werd weerlegd.
Noch met deze overweging noch met die volgens welke, in die stand
van de rechtspleging, een botleeftijd van de volle leeftijd van achttien
jaar wordt aangetoond, laat de kamer van inbeschuldigingstelling de
kwestie van de meerderjarigheid van de inverdenkinggestelde onbeantwoord.
Het middel, dat van een onjuiste uitlegging van het arrest uitgaat,
mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het arrest wordt verweten dat het geen bewijswaarde hecht aan het
door de eiseres voorgelegde paspoort waarin vermeld wordt dat de houder
ervan minder dan achttien jaar geleden is geboren.
Het arrest verduidelijkt de redenen waarom de kamer van inbeschuldigingstelling dat verweermiddel niet heeft aangenomen. Benevens de
verwijzing naar de resultaten van het botonderzoek wijst het immers
erop dat de eiseres heeft verklaard dat zij dertien jaar oud was en dat het
paspoort is opgemaakt voor iemand die zestien jaar geleden is geboren
en die een naam draagt waaronder de inverdenkingggestelde nooit
bekend heeft gestaan.
De appelrechters hebben uit het verschil in voornaam, naam en geboortedatum tussen de inverdenkinggestelde en de in het paspoort geïdentificeerde persoon en uit de radiografie waarmee de botleeftijd is vastgesteld, zonder miskenning van het in het middel aangevoerde algemene
rechtsbeginsel of van de regels betreffende de bewijslast in strafzaken,
kunnen afleiden dat het aangevoerde stuk de identiteit van de eiseres
niet bewees.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige voert de eiseres niet aan dat het paspoort volgens het
arrest een vermelding bevat die er niet in voorkomt of dat het arrest
weigert een vermelding erin te lezen die er wel in voorkomt. Zij verwijt
het arrest dat het beslist dat haar identiteit door dat stuk niet wordt
vastgesteld.
Dergelijke grief levert geen miskenning van de bewijskracht van de
akten op.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Derde middel
Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en de artikelen 16, § 1 en 5, 22, zesde en zevende lid, en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet.
De eiseres verwijt het arrest dat het de handhaving van de hechtenis
alleen motiveert door de vermelding van dezelfde omstandigheden als
die uit de arresten die zijn gewezen in de zaak van de twee personen die
samen met haar van hun vrijheid zijn beroofd.
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Het arrest wijst erop dat de eiseres ervan verdacht wordt samen met
twee andere personen te hebben deelgenomen aan de inbraak in een
woning, in de buurt waarvan de drie verdachten werden aangetroffen
terwijl ze in het bezit waren van uit de woning gestolen voorwerpen.
Volgens de appelrechters kan de eiseres niet met zekerheid worden
geïdentificeerd, kan zij niet aanduiden waar ze woont en heeft zij geen
inkomsten. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft daaruit afgeleid
dat er kans op herhaling en onderduiken bestond indien de hechtenis in
deze fase van de rechtspleging werd onderbroken.
De beslissing steunt aldus op omstandigheden eigen aan de zaak en
aan de persoonlijkheid van de eiseres, die dat karakter niet verliezen
alleen omdat ze ook zouden kunnen gelden voor de andere twee inverdenkinggestelden die samen met haar zijn aangehouden.
Uit de door het middel aangevoerde omstandigheid kan bijgevolg niet
worden afgeleid dat de appelrechters hebben verzuimd het onderzoek
van de zaak aan een feitelijk en geïndividualiseerd onderzoek te onderwerpen als vereist bij de artikelen 16, § 1 en 5, 22, zesde en zevende lid, en
30, § 4, Voorlopige Hechteniswet.
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.
8 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bruno (bij de balie te
Charleroi) en mevr. Henrotte (bij de balie te Brussel).

N° 288
1o

— 10 mei 2013
(C.10.0697.N)

kamer.

1o LANDBOUW. — Europese Unie. — Verdragsbepalingen. — Beleid. — Borgtocht. — Landbouwproducten. — Uitvoerrestituties. — Administratief
dossier. — Afsluiting. — Fraude.
2o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Beleid. — Landbouw.
— Borgtocht. — Landbouwproducten. — Uitvoerrestituties. — Administratief dossier. — Afsluiting. — Fraude.
3o BORGTOCHT. — Landbouw. — Europese Unie. — Verdragsbepalingen. —
Beleid. — Landbouwproducten. — Uitvoerrestituties. — Administratief
dossier. — Afsluiting. — Fraude.
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1o, 2o en 3o Faalt naar recht het middel dat ervan uitgaat dat de vaststelling
van fraude bij het verkrijgen van uitvoerrestituties voor landbouwproducten
na het afsluiten van het administratief dossier en de vrijgave van de zekerheid gesteld op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) Nr 2220/85, de
borgstellingsverbintenis tot terugbetaling van de voorschotten van de restituties of prefinanciering doet herleven  (1). (Art. 4 Verordening [EEG] Nr
2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen
van zekerheden voor landbouwproducten)

(Belgisch Interventie-

en restitutiebureau, openbare instelling
t.

KBC Bank n.v.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
I. Feiten

van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. De nv Foodimpex, is een vennootschap met zetel te Gavere, die
als vleesverwerkend bedrijf actief was. Zij legde zich vanaf 1991 vooral
toe op de export van vleesbereidingen naar het buitenland en deed uit
hoofde van haar exportverrichtingen naar landen buiten de Europese
Unie, regelmatig een beroep op de restitutieregeling van de Europese
Unie.
Gelet op de lange periode die er in de regel kan verlopen vooraleer
de restituties worden uitbetaald, voorziet de Europese Unie in twee
regimes, waarin afgeweken wordt van het principe dat de restitutie
slechts na uitvoer betaald wordt : het systeem van de voorschotregelingen en het systeem van de prefinanciering.
Omdat deze betalingen plaats vinden alvorens de uitvoer een feit is,
legt de Europese Unie strengere voorwaarden op, en o.a. dat de exporteur slechts aanspraak kan maken op voorafbetaling indien hij een
zekerheid stelt die gelijk is aan het bedrag van het voorschot verhoogd
met 15% (systeem van de voorschotregeling) of 20% (systeem van de
prefinanciering voor verwerving/opslag). Die zekerheid wordt pas vrijgegeven van zodra het prefinancieringsdossier administratief is afgehandeld, d.i. wanneer vaststaat dat de exporteur recht heeft op de restitutie,
m.a.w. wanneer de nodige bewijzen (uitvoeraangifte + bewijs van import
in derde land) worden binnengebracht.
2. De nv Foodimpex deed voor het stellen van de betrokken zekerheden
een beroep op de KBC Bankk, verweerster in cassatie.
KBC Bank stelde aanvankelijk voor elke prefinanciering een aparte
borgstelling. Begin 1992 werd er geopteerd om een globale borgstelling te
verschaffen. Het bedrag van die borgstelling werd verschillende malen
verhoogd en verlaagd.
Op 18 oktober 1993 ondertekenden KBC Bank en de Centrale Dienst voor
Contingenten en vergunningen een algemene borgstelling ten bedrage
van 200.000.000 BEF. Het plafond van die borgstelling werd naderhand in

  (1) Zie concl. O.M.
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meerdere stappen opgetrokken. In de akte van borgstelling van 16 maart
1994 bedroeg het plafond 300.000.000 BEF (7.436.805,74 EUR).
De tekst van de akte van borgstelling luidde als volgt :
“De ondergetekende ter eenre verklaart zich solidair borg te stellen
tegenover en ten voordele van de C.D.C.V. ten belope van BEF 300.000.000,
(driehonderd miljoen frank) maximum voor zekerheid en invordering
van alles wat N.V. FOODIMPEX, verschuldigd is of zou worden aan de
C.D.C.V., zowel voor de hoofdsommen en bijsommen als voor de desbetreffende kosten en toebehoren, wegens terugbetaling van restituties en
andere bedragen die toegestaan werden gestaafd door uitvoeringsdocumenten, vergunningen of andere documenten ; evenals voor de moratoire
intresten in geval van laattijdige terugbetaling of niet-terugbetaling
van de vermelde restituties en andere bedragen.
Alle verschuldigdheden welke door deze akte worden gewaarborgd zijn
deze voortspruitend uit de thans vàn kracht zijnde of later tot stand te
komen wetten, besluiten en reglementaire beschikkingen”.
Verweerster zegde deze overeenkomst op bij brief van 27 december 1994.
3. Uit de bepalingen van het Koninklijk besluit van 11 december
1995 tot regeling van de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen van
het Ministerie van Economische Zaken en van de sector “Industrieel
bedrijfsleven” van de Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
volgt dat het Belgisch Interventie en restitutiebureau (hierna : BIRB)
dient in te staan voor de door de Centrale Dienst voor Contingenten en
Vergunningen van het Ministerie van Economische Zaken na 1 januari
1994 gestelde handelingen.
Bij brieven van 9 mei en 25 oktober 2001 deed het BIRB, eiser tot
cassatie, een beroep op de borgstelling, en dit voor een bedrag van
7.436.805,47 EUR of 300.000.000 BEF.
4. Bij dagvaarding betekend op 23 juli 2003 stelde verweerster een
vordering er, in hoofdorde, toe strekkende te horen zeggen voor recht
dat door het BIRB ten onrechte beroep was gedaan op de door KBC
gestelde borgtocht van 16 maart 1994 voor nv Foodimpex en de borgtocht van 18 maart 1994 voor nv Natco, welke behept zijn met gebreken
en nietig zijn wegens dwaling, minstens bedrog en/of fout tijdens de
precontractuele fase, in ondergeschikte orde, in zoverre de hoofdeis
niet zou toegekend worden, het BIRB te horen veroordelen tot betaling aan KBC van een schadevergoeding gelijk aan de bedragen die het
BIRB zelf opeist onder de borgstellingen, wegens foutieve verzwaring
van de positie van KBC als borg ; dit in strijd met de regels van de
uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, en in meer meer
ondergeschikte orde, de Belgische Staat en/of het Vlaamse Gewest solidair, minstens in solidum, dan wel de ene bij gebreke aan de andere te
horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan
en/of veroordeling tot vrijwaring voor alle bedragen waartoe KBC zou
worden veroordeeld uit hoofde van de geclaimde borgstellingen, zulks
wegens onrechtmatig handelen en wegens foutieve nalatigheid bij de
organisatie van de (fysieke) controle en afhandeling van de door de
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Europese Gemeenschap via het BIRB aan nv Foodimpex en de nv Natco
ter beschikking gestelde restituties.
Het BIRB besloot tot de ongegrondheid van de vordering en stelde
een tegeneis in ertoe strekkende KBC te horen veroordelen tot betaling van 7.436.805,47 EUR plus verwijlintresten gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vanaf 25 oktober 2001, zijnde de datum van de sommatie
tot betaling van de borgstelling van nv Foodimpex, plus gerechtelijke
intresten, alsmede de vordering hic et nunc gegrond te verklaren ten
belope van een provisioneel bedrag van 1.000.000,00 EUR en een bedrag
van 7.472.808,20 EUR plus intresten.
5. Bij tussenvonnis van 17 november 2005 stelde de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel het Vlaamse Gewest buiten zake. In dit vonnis
oordeelde de rechtbank dat er bij de totstandkoming van de akte van
borgstelling van 16 maart 1994 geen sprake was van dwaling in hoofde
van KBC of bedrog en precontractuele fouten door het CDCV. Verder
werd de heropening der debatten bevolen ten einde verduidelijking te
bekomen over welbepaalde punten die verband hielden met de vraag of
het CDCV/BIRB de borgstellingovereenkomst te goeder trouw had uitgevoerd.
Bij eindvonnis van 9 juni 2006 wees de rechtbank van eerste aanleg de
vordering van KBC af in de mate dat ze gericht was tegen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de Eerste Minister en door de minister
van Economie en Financiën, en verklaarde zij de vordering in de mate
dat ze werd gericht tegen het BIRB ontvankelijk doch ongegrond en
wees zij verweerster ervan af. Zij verklaarde de tegeneis, zoals geformuleerd door eiser tegen verweerster, ontvankelijk en gegrond en veroordeelde verweerster tot het betalen aan eiser van een bedrag (enerzijds)
van 1.000.000,00 EUR op een eis geschat op 7.346.805,47 EUR en anderzijds
van 7.472.808,20 EUR, bedragen te vermeerderen met de verwijlintresten
berekend aan het tarief van de gerechtelijke intresten vanaf 25 oktober
2001 evenals tot de gerechtelijke intresten.
De NV KBC BANK stelde hoger beroep in, zo tegen het tussenvonnis
van 17 november 2005 als tegen het eindvonnis van 9 juni 2006, bij
verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Brussel
op 11 januari 2007.
6. Bij tussenarrest van 1 september 2009 verklaarde het Hof van beroep
te Brussel het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond,
hervormde de bestreden beslissing behoudens in zoverre het Vlaamse
Gewest en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Eerste Minister
buiten zake werden gesteld en verweerster tot de gerechtskosten van die
partijen werden veroordeeld, alsmede de gerechtskosten van de thans
nog in zake zijnde partijen werden begroot. Opnieuw uitspraak doende,
verklaarde het hof van beroep de vordering van verweerster ontvankelijk maar ongegrond, verklaarde de tegenvordering van eiser ontvankelijk en, alvorens verder ten gronde te oordelen, beval de heropening van
de debatten teneinde eiser toe te laten zijn tegenvordering cijfermatig
te begroten, rekening houdende met de in het arrest reeds beoordeelde
geschilpunten, beval eiser de uittreksels van de bewuste P-rekening bij
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te brengen en veroordeelde verweerster reeds tot de gerechtskosten van
beide aanleggen van de Belgische Staat.
Het bestreden tussenarrest oordeelde hierbij in het bijzonder dat :
1. de akte van borgstelling van 16 maart 1994 een borgtocht is en geen
garantie op eerste verzoek (randnummer 15, p. 13 van het bestreden
arrest) ;
2. in geen enkele bepaling van de Europese Verordeningen voorzien
wordt dat de exporteur zelfs na de vrijgave van het financieringsdossier (lees : verrekening van het bedrag van het voorschot met dat van
de restitutie), zijn eventuele terugbetalingsverbintenis moet blijven
verzekeren via een zekerheid, en dat de KBC er, gelet op de inhoud van
de dwingende Europese Verordeningen terzake, mocht van uitgaan dat
de door haar gestelde zekerheid slechts tot doel had die verbintenissen
te dekken die volgens de Europese Verordeningen ook werkelijk door
een zekerheid gedekt moesten worden (zijnde : terugbetaling van voorschotten in niet afgesloten prefinancieringsdosssiers) (randnummer 21,
p. 17 van het bestreden arrest) ;
3. de borg niet moet instaan voor schulden ontstaan na de opzegging,
doch wel gehouden blijft voor schulden ontstaan vóór de opzegging
(randnummer 22, p. 18 van het bestreden arrest) ;
4. KBC slechts gehouden is tot het waarborgen en terugbetalen van
de door Foodimpex ontvangen voorschotten in administratief niet-afgesloten prefinancieringsdossiers (randnummer 23, p. 19 van het bestreden
arrest) ;
5. het CDCV/BIRB, in het geval van een specifieke zekerheid, zonder
enige mogelijke discussie gehouden is om de zekerheid vrij te geven
van zodra de exporteur de nodige bewijzen heeft binnen gebracht
waaruit blijkt dat hij recht heeft op het voorschot (artikel 19 van de
Vonr. 2220/85) en dat een borg, na vrijgave van een specifieke borgstelling, niet gedwongen kan worden om alsnog zijn borgstellingverbintenis
na te komen ook al blijkt na afsluiting van het betrokken prefinancieringsdossier, dat de exporteur onregelmatigheden heeft gepleegd ;
door aan te geven dat de omschakeling op het systeem van de algemene borgstellingen op juridisch vlak niets wijzigde (zie hieromtrent
de door het BIRB opgeselde instructies voor zekerheden p. 5. — stuk 2
bundel II KBC), het BIRB dan ook te kennen heeft gegeven dat het ook
in het kader van de algemene borgstelling onmogelijk zou zijn om een
eerder met het voorschot verrekende restitutie (m.a.w. een afgesloten
prefinancieringsdossier) naderhand via de algemene borgstelling toch te
doen terugbetalen (randnummer 24, p. 19 van het bestreden arrest) ;
6. deze stelling ook steun vindt in de vaste werkwijze van het BIRB/
CDCV (randnummer 25, p. 19 van het bestreden arrest) ; het bestaan
van de waarborgrekening (P-rekening) en de toelichting door het BIRB
zelf gegeven omtrent de zekerheden, de verwijzing in de tekst van de
verbintenis naar de referte “prefinancieringen” en de duidelijke verwijzing naar de Europese verordeningen, de verwijzing naar de VO 2220/85
in de tekst van het besluit waarin het model van de borgtocht werd
vastgelegd, wijzen duidelijk op de bedoeling van de partijen om via
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de algemene borgstelling enkel de terugbetaling in niet afgehandelde
prefinancieringsdossiers te waarborgen (randnummer 26, p. 20 van het
bestreden arrest).
De appelrechters besluiten derhalve dat, gezien de borgstellingakte
van 16 maart 1994 er enkel toe strekt de terugbetaling van de prefinancieringen en voorschotten van restituties te waarborgen, de borgstelling
enkel kan worden aangesproken voor de door het BIRB nog niet administratief afgehandelde dossiers, zijnde de dossiers waar de waarborg door
het BIRB nog niet was vrijgegeven en dit ongeacht of het een fraudedossier betreft of niet (randnummer 27, p. 20 van het betreden arrest).
II. Enig

middel tot cassatie

Tegen dit arrest voert het BIRB één middel tot cassatie aan.
7. Het enig middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 6, 1131,
1133, 1134, 1234, 1304, 1319, 1320, 1322, 2011, 2034, 2036 van het Burgerlijk
Wetboek, de artikelen 4, 5 en 6 van de Verordening nr. 565/80 van de Raad
van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling van de uitvoerrestitutie
voor landbouwproducten, de artikelen 3, 8.1, b), 16.1 en 2, 18, 19 en 29 van
de Verordening nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling
voor het stellen van zekerheden voor landbouwproducten, en het algemeen rechtsbeginsel “Fraus omnia corrumpit”.
Dit middel houdt staande dat de appelrechters in strijd met voormelde
bepalingen hebben aanvaard dat verweerster als borg definitief is bevrijd
ingevolge de afsluiting van het administratief dossier, terwijl de vaststelling, zelfs na afsluiting van het administratief dossier, van fraude
bij het verkrijgen van de restituties de hoofdverbintenis tot terugbetaling van de voorschotten of prefinanciering doet herleven en bijgevolg
ook de borgstelling, die slechts bij wijze van gevolg was uitgedoofd. Het
bestreden arrest zou hierdoor ook de bewijskracht en de verbindende
kracht van de akte van borgstelling miskennen, door hieraan een voorwaarde toe te voegen die deze overeenkomst niet bevat, zijnde de verbintenissen met betrekking tot niet afgesloten administratieve dossiers.
Volgens eiser tot cassatie herleeft de zekerheid wanneer blijkt dat de
gewaarborgde verbintenis op onregelmatige wijze is uitgedoofd, anders
gezegd wanneer de vaststelling, dat de betrokkene definitief recht heeft
op het voorschot, op frauduleuze wijze werd bekomen. Een frauduleuze
handeling kan geen bevrijding tot gevolg hebben. Dat geldt bijgevolg
ook voor de borg die slechts was bevrijd als een gevolg van de vaststelling dat de hoofdschuldenaar van zijn verbintenis was bevrijd.
Uit artikel 6 van de Verordening nr. 565/80 zou volgen dat de restitutie
slechts definitief is verworven voor zover er inderdaad een uitvoering
heeft plaatsgevonden, en dit binnen de voorziene termijn. Is dat niet het
geval, dan is de belanghebbende gehouden tot terugbetaling van de voorschotten en prefinanciering. De vaststelling, zelfs na afsluiting van het
administratief dossier, dat de uitvoer niet binnen een bepaalde termijn
heeft plaatsgevonden, zou impliceren dat de betrokkene geen aanspraak
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kon maken op de restituties en bijgevolg gehouden was tot teruggave
van de eerder ontvangen voorschotten of prefinanciering. Deze vaststelling doet, volgens het aangevoerde middel, bijgevolg niet alleen de
hoofdverbintenis herleven, doch ook de borgverbintenis die slechts bij
wijze van vervolg was uitgedoofd.
III. Bespreking
8. Verweerster in cassatie werpt op dat de in het middel aangevoerde
kritiek nieuw zou zijn in zoverre hierin, onder verwijzing o.m. naar de
artikelen 6, 1131, 1133, 1234, 1304, 2011, 2034 en 2036 van het Burgerlijk
Wetboek, wordt voorgehouden dat “de vaststelling, zelfs na het afsluiten
van het administratief dossier, van fraude bij het verkrijgen van de
restituties de hoofdverbintenis tot terugbetaling van de voorschotten of
prefinanciering doet herleven en bijgevolg ook de borgstellingsverbintenis,
die slechts bij wijze van gevolg was uitgedoofd”.
Deze exceptie van niet-ontvankelijkheid van het middel tot cassatie
kan niet worden gevolgd.
Een middel zal, inderdaad, nieuw zijn wanneer aan de bodemrechter
verweten wordt te hebben geoordeeld met miskenning van een middel,
vreemd aan de openbare orde, dat geen enkele partij evenwel, noch expliciet noch impliciet, aan zijn oordeel heeft voorgelegd. De bodemrechter
diende zich bijgevolg niet uit te spreken over dergelijk middel  (1).
In casu dient te worden vastgesteld dat de appelrechters zich wel degelijk hebben uitgesproken over de betwiste ‘herleving’ van de borgtocht
in geval van fraude en zulks ondanks en na afsluiting van het administratief dossier.
Zij oordelen immers als volgt in hun overwegingen op blz. 19, vijfde
alinea, van het bestreden arrest :
“Na vrijgave van een specifieke borgstelling kan een borg niet
gedwongen worden om alsnog zijn borgstellingsverbintenis na te komen
ook al blijkt na afsluiting van het betrokken prefinancieringsdossier,
dat de exporteur onregelmatigheden heeft gepleegd”.
Het middel is bijgevolg niet als nieuw te beschouwen en dan ook wel
degelijk ontvankelijk.
9. Blijkens artikel 2011 van het Burgerlijk Wetboek verplicht hij
die zich voor een verbintenis borg stelt jegens de schuldeiser aan die
verplichting te voldoen indien de schuldenaar niet zelf daaraan voldoet.
De borgtocht is bijgevolg, zoals overigens vastgesteld in het bestreden
arrest, een accessoire overeenkomst.
Naar luid van artikel 2034 van het Burgerlijk Wetboek gaat de
verbintenis uit borgtocht teniet door dezelfde oorzaken als de overige
verbintenissen.
Het accessoir karakter van de borgstelling, zoals vastgelegd bij
artikel 2011 van het Burgerlijk Wetboek, impliceert bovendien dat de
  (1) G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig en A. Decroës, “Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005)”, RCJB 2006,
nr. 399, 416-418 ; RPDB, compl. XI, vo Pourvoi en cassation en matière civile, nrs. 440-444.
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verbintenis van de borg vervalt wanneer de hoofdschuld zelf vervalt of
ophoudt juridisch te bestaan.
De borgtocht kan evenwel ook op een zelfstandige wijze tenietgaan en
inzonderheid door het verstrijken van termijn  (1). Wanneer de tijdsbepaling van de borgtocht korter is dan deze van de hoofdverbintenis, kan
er discussie ontstaan over de vraag of het verlopen van de termijn een
uitdovende dan wel schorsende werking heeft  (2). In dit laatste geval zou
de borg blijven instaan voor de schulden ontstaan vóór het bereiken van
de termijn.
H. De Page verdedigt alleszins het standpunt van de uitdovende
werking  (3).
10. De door eiseres tot cassatie verleende borgtocht kadert in casu
binnen de mogelijkheid, ingesteld en geregeld door de Verordening
nr. 565/80 van de Raad van 4 maart 1980 betreffende de vooruitbetaling
van de uitvoerrestitutie voor landbouwproducten, met als doel de financiering van uitvoer te vergemakkelijken door de betaling van een bedrag
gelijk aan de restitutie, voordat de belanghebbende onderneming het
bewijs van de uitvoering van de verrichting heeft geleverd.
Om voor de regelingen van deze verordening in aanmerking te komen
moet een waarborg worden gesteld ten einde de terugbetaling te garanderen van een bedrag dat gelijk is aan het uitbetaalde bedrag, verhoogd
met een extra bedrag. Onverminderd gevallen van overmacht wordt deze
waarborg geheel of gedeeltelijk verbeurd indien blijkt dat er geen enkel
recht op restitutie bestaat of dat er recht op een restitutie van een lager
bedrag bestond (artikel 6 van de Verordening nr. 565/80).
Verordening 2220/85 van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van
zekerheden voor landbouwprodukten bepaalt bij artikel 4 dat een zekerheid moet worden gesteld door of voor degene die verantwoordelijk
is voor de betaling van een bedrag, dat is verschuldigd wanneer een
verplichting niet wordt nagekomen.
Op grond van artikel 19.1, a) van Verordening nr. 2220/85 wordt die
waarborg vrijgegeven wanneer is vastgesteld dat de betrokkene definitief recht heeft op het voorschot.
De kwestieuze gemeenschapsregeling is als een volledig stelsel te
beschouwen in die zin, dat het de Lid-Staten niet de bevoegdheid laat
om een eventuele leemte in dit stelsel aan te vullen door in hun nationaal recht een verplichting voor de ondernemers op te nemen, die geen
grondslag heeft in het gemeenschapsrecht. Een nationale wettelijke
regeling, die de intrekking van een in strijd met het recht genomen
besluit tot vrijgave van een waarborg en de terugvordering van de waarborgsom toelaat, is bijgevolg onverenigbaar met het gemeenschaps  (1) E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht,
Deel XII, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1999, nr. 423, 278 ; M. Van Quickenborne, Borgtocht, APR, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1999, nr. 630, 332-333.
  (2) RPDB, compl. V, vo Cautionnement, nr. 258bis.
  (3) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942, nr.
862, 845, voetnoot 2.
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recht. Deze omstandigheid laat evenwel het recht en de plicht van de
nationale instanties onverlet om een onderneming die door bedrieglijke handelingen de vrijgave van de waarborg heeft bewerkstelligd, te
vervolgen  (1).
In de zaak Kyritzer Stärke heeft het Hof van Justitie eveneens met
betrekking tot de in artikel 28 voorziene termijn voor het indienen van
de bewijsstukken voor het vrijgeven van een zekerheid geponeerd dat de
vaststelling van een termijn na het verstrijken waarvan de niet-indiening van de vereiste bewijsstukken wordt geacht niet-nakoming van
de verplichting op te leveren, noodzakelijk is om de nadelen te ondervangen die zouden kleven aan een onbeperkt voortbestaan van onzekerheid omtrent de al dan niet teruggave van de gestelde zekerheid  (2).
Een ander standpunt innemen zou tot rechtsonzekerheid leiden, zoals
nader benadrukt en toegelicht in de conclusie van advocaat-generaal P.
Leger  (3) :
“94. Een regeling die het vrijgeven van de zekerheid afhankelijk zou
stellen van het bewijs van regulier gebruik zonder bepaalde termijn,
zou tot grote moeilijkheden leiden, daar zij een onduidelijke rechtspositie van de zekerheid zou doen ontstaan. Indien namelijk het regulier
gebruik om allerlei redenen niet zou plaatsvinden, zou het feit dat de
bewijslevering hiervan zonder vaste termijn althans theoretisch nog
naderhand mogelijk zou zijn, ertoe leiden, dat de zekerheid definitief
zou worden bevroren ten nadele van de ondernemer, in feite zo niet in
rechte de debiteur, en van de bevoegde autoriteit, die daarover niet zou
mogen beschikken.
95. Deze situatie zou voorts in tegenspraak zijn met de functie van de
zekerheid als zodanig, die in artikel 3, sub a, eerste alinea, van verordening nr. 2220/85 is omschreven als “de verzekering dat een bepaald bedrag
wordt betaald of verbeurd aan een bevoegde autoriteit, als een bepaalde
verplichting niet wordt nagekomen”. Het is dus niet de bedoeling dat de
zekerheid blijft zweven totdat blijkt, dat het bewijs van de uitvoering
van een verplichting onmogelijk is geworden. Zij moet worden vrijgegeven of verbeurdverklaard al naar gelang de ondernemer zijn verplichting wel of niet is nagekomen. Het enige middel om te weten, of de
ondernemer zijn verplichting heeft vervuld, indien hij hiervan niet zelf
het bewijs levert, is het vaststellen van een termijn, na afloop waarvan
zijn stilzwijgen geldt als niet-nakoming. Dit is ook de weg die de gemeenschapswetgever heeft gekozen”.
Het valt ten overvloede nog op te merken dat de aangehaalde Europese rechtspraak inmiddels werd verwerkt in Verordening 2945/94
van 2 december 1994 tot wijziging van Verordening 3665/87 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten, wat de terugvordering van
ten onrechte betaalde bedragen en de toe te passen sancties betreft.
  (1) HvJ 25 sept. 1984, nr. 117/83, (Könecke), Jur. 1984, 3291, r.o. 16-17 en 20-24.
  (2) HvJ 16 juli 1998, nr. C-287/96, (Kyritzer Stärke), Jur. HvJ 1998, I, 4729, conclusie van
advocaat-generaal P. Leger, Pb C 26 sept. 1998 (dispositief), afl. 299, 8.
  (3) Conclusie van advocaat-generaal P. Leger (voor HvJ 16 juli 1998, nr. C-287/96,
(Kyritzer Stärke)), Jur. HvJ 1998, I, 4747.
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Ze bepaalt bij artikel 1 dat artikel 11 van verordening 3667/87 als volgt
wordt gewijzigd :
“[...]
3. Onverminderd de verplichting tot betaling van alle negatieve
bedragen als bedoeld in lid 1, vierde alinea, is de begunstigde verplicht om,
indien een restitutie ten onrechte is betaald, de ten onrechte ontvangen
bedragen terug te betalen, waaronder begrepen de overeenkomstig lid l,
eerste alinea, geldende sanctiebedragen, vermeerderd met een rente over
het tussen de betaling en de terugbetaling verstreken tijdvak.
Indien evenwel :
— de terugbetaling door een nog niet vrijgegeven zekerheid wordt
gewaarborgd, geldt het verbeuren van de zekerheid overeenkomstig
artikel 23, lid l, of artikel 33, lid 1, als teruggave van de verschuldigde
bedragen ;
— de zekerheid reeds is vrijgegeven, betaalt de begunstigde het bedras
van de zekerheid die zou zijn verbeurd, vermeerderd met de rente over
de periode vanaf het vrijgeven van de zekerheid tot en met de dag voorafgaande aan die van de betaling”.
Deze verordening geldt voor uitvoertransacties waarvoor op of na 1
april 1995 de in artikel 3 of in artikel 25 van Verordening 3665/87 bedoelde
formaliteiten zijn vervuld. Ze was dus nog niet van toepassing op de
uitvoertransacties terzake. Dit doet echter geen afbreuk aan het overeenstemmend besluit dat in het geval van een waarborg in een situatie
zoals terzake vóór 1 april 1995, de waarborg evenmin kan “herleven”.
Het middel faalt derhalve naar recht.
11. Tenslotte, dient te worden vastgesteld dat het middel het bestreden
arrest niet verwijt de borgstellingsakte te hebben uitgelegd op een wijze
die onverenigbaar zou zijn met de bewoordingen ervan, door er iets aan
toe te schrijven dat er niet in vervat ligt of door er iets aan te ontzeggen
dat er wel in voorkomt, maar enkel dat het de ingeroepen akte interpreteert op een wijze die in strijd is met de interpretatie die eiseres
tot voorziening voorstaat. De in het middel vervatte grief is bijgevolg
vreemd aan het begrip schending van de bewijskracht van de akte. In
dat opzicht is het middel niet-ontvankelijk  (1).
De kritiek op de beoordeling van de juridische gevolgen van de akte
van borgstelling, die volledig steunt op de in het middel aangevoerde
wetsschendingen, kan voor het overige niet worden aangenomen.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 1 september 2009.
  (1) Cass. (1e k.) 19 okt. 2000, (L./S.M.A.P.), AR C.99.0245.F, AC 2000, 1615, Bull. 2000,
1581 ; Cass. 7 mei 1998, (V./Elvia Verzekeringen N.V.), AR C.95.0325.N, AC 1998, 494, Bull.
1998, 524.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 22 april 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq 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
Enig middel
1. Verordening 2220/85 van 22 juli 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen
van zekerheden voor landbouwproducten (hierna : Verordening 2220/85),
bepaalt in artikel 4 dat een zekerheid moet worden gesteld door of voor
degene die verantwoordelijk is voor de betaling van een bedrag, dat is
verschuldigd wanneer een verplichting niet wordt nagekomen.
Artikel 19 van Verordening 2220/85, zoals hier van toepassing, bepaalt :
“1. De zekerheid wordt vrijgegeven wanneer a) is vastgesteld dat de
betrokkene definitief recht heeft op het voorschot, […] 2. Wanneer de
uiterste termijn voor het leveren van het bewijs dat de betrokkene definitief recht heeft op het voorschot is verstreken zonder dat dit bewijs
werd geleverd, past de bevoegde autoriteit onmiddellijk de procedure
van artikel 29 toe.”
Wanneer geen tijdslimiet is vastgesteld voor het indienen van de
bewijsstukken voor het vrijgeven van een zekerheid, geldt, krachtens
artikel 28 van Verordening 2220/85 als uiterste termijn : a) 12 maanden na
de uiterste datum waarop alle primaire eisen moeten zijn nagekomen, of
b) wanneer een dergelijke tijdslimiet niet is vastgesteld, 12 maanden na
de datum waarop alle primaire verplichtingen zijn nagekomen.
Krachtens artikel 29 van Verordening 2220/85 eist de bevoegde autoriteit, wanneer zij kennis draagt van de elementen die tot volledige of
gedeeltelijke verbeurte van de zekerheid leiden, onverwijld betaling van
de betrokkene van het bedrag van de verbeurde zekerheid.
2. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van
25 september 1984, in de zaak 117/83, Könecke, volgt kennelijk dat de
intrekking van een in strijd met het recht genomen besluit tot vrijgave
van een waarborg — zoals deze op grond van artikel 4 van Verordening
2220/85 — en de terugvordering van de waarborgsom, onverenigbaar is
met het EU-recht. Deze omstandigheid laat het recht en de plicht van
de nationale instanties evenwel onverlet om een onderneming die door
bedrieglijke handelingen de vrijgave van de waarborg heeft bewerkstelligd, te vervolgen.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld bij arrest
van 16 juli 1998 in de zaak C-287/96, Kyritzer Stärke, betreffende de termijn
bepaald in artikel 28 van Verordening 2220/85 : “38. […] De vaststelling
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van een termijn na het verstrijken waarvan de niet-indiening van de
vereiste bewijsstukken wordt geacht niet-nakoming van de verplichting
op te leveren, is noodzakelijk om de nadelen te ondervangen die zouden
kleven aan een onbeperkt voortbestaan van onzekerheid omtrent de al
dan niet teruggave van de gestelde zekerheid.”
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de vaststelling van fraude
bij het verkrijgen van uitvoerrestituties voor landbouwproducten na het
afsluiten van het administratief dossier en de vrijgave van de zekerheid
gesteld op grond van artikel 4 van Verordening 2220/85, de borgstellingsverbintenis tot terugbetaling van de voorschotten van de restituties of
prefinanciering doet herleven, faalt het naar recht.
4. Voor het overige geven de appelrechters van de vernoemde akte van
borgstelling geen uitlegging, maar beoordelen zij de juridische gevolgen
ervan in het licht van Verordening 2220/85.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel tegen die juridische beoordeling opkomt
met aanwijzing van wetsbepalingen die enkel betrekking hebben op de
miskenning van de bewijskracht van akten en de verbindende kracht
van de overeenkomst, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Grotendeels gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 289
1o

— 10 mei 2013
(C.11.0781.N)

kamer.

1o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid.
— Bewijslast. — Bekentenis. — Onsplitsbare bekentenis. — Verbintenis. —
Bestaan. — Uitvoering.
2o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bekentenis. — Onsplitsbare bekentenis. — Verbintenis. — Bestaan. — Uitvoering. — Bewijslast.

1o en 2o De erkenning van het bestaan van een verbintenis en van de uitvoering ervan is onsplitsbaar in de zin van artikel 1356, derde lid, Burgerlijk
Wetboek en deze onsplitsbaarheid wijzigt de regels van de bewijslast niet  (1).
(Art. 1356, derde lid, BW)

(P. t. P.)
  (1) Zie concl. O.M.
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Conclusie van procureur-generaal J.-F. Leclercq :
1. Ik adviseer dat het eerste middel faalt naar recht.
De erkenning van het bestaan van een verbintenis en van de volledige
uitvoering ervan is onsplitsbaar in de zin van artikel 1356, derde lid,
Burgerlijk Wetboek en deze onsplitsbaarheid wijzigt de regels van de
bewijslast niet.
2. Ik ben van mening dat het tweede middel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is.
Zonder bekritiseerd te zijn daaromtrent, oordeelt het Hof van beroep
met betrekking tot de schenking ten bedrage van 10.337,75 euro dat
de eiseres het bestaan van die schenking niet ontkent en dat er geen
bewijzen voorliggen dat de eiseres dit bedrag heeft terugbetaald. De
bestreden beslissing is dus daardoor geschraagd.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 mei 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 24 april 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1356, derde lid, Burgerlijk Wetboek mag een
bekentenis niet gesplitst worden ten nadele van diegene die ze heeft
gedaan.
De erkenning van het bestaan van een verbintenis en van de uitvoering
ervan is onsplitsbaar in de zin van die bepaling.
Deze onsplitsbaarheid wijzigt de regels van de bewijslast niet.
2. Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, Burgerlijk Wetboek moet
diegene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan ervan
bewijzen.
Indien hij de bekentenis van diegene die zich heeft verbonden als bewijs
van het bestaan van de verbintenis inroept, kan hij de in dezelfde bekentenis aangevoerde uitvoering van de verbintenis niet buiten beschouwing laten.
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Diegene die zich verbonden heeft dient deze aanvoering die geen
exceptie is in de zin van artikel 1315, tweede lid, Burgerlijk Wetboek,
niet te bewijzen.
3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 290
1o

— 10 mei 2013
(C.12.0211.N)

kamer.

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Landverzekeringsovereenkomst. — Brandverzekering. — Schadevergoeding. — Betaling. — Wederopgebouwd goed. — Bestemming. — Gebruik.

Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verbiedt de
partijen niet overeen te komen dat het wederopgebouwde goed voor hetzelfde
gebruik in België bestemd moet zijn als het beschadigde goed  (1). (Art. 67,
§ 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AG Insurance n.v. t. Kape n.v.)
Conclusie van procureur-generaal J.-F. Leclercq :
1. Ik adviseer dat het enige middel gegrond is.
2. Het bestreden arrest beslist dat artikel 67, § 1, van de Wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet toelaat in de brandverzekering een wederopbouwbeding op te nemen dat de betaling van de
verzekeringsvergoeding afhankelijk stelt van de wederopbouw van het
door brand geteisterde goed voor hetzelfde gebruik in België, en dat de
litigieuze clausule in de tussen de partijen gesloten brandverzekeringsovereenkomst derhalve nietig is.
Het middel bekritiseert deze beslissing.
Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt
dat de partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding slechts betaalbaar zal zijn naarmate de verzekerde goederen worden wedersamengesteld of wederopgebouwd. Deze bepaling laat de partijen dus toe om
een beding van wederopbouw of wedersamenstelling in de verzekerings  (1) Zie concl. O.M.
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overeenkomst op te nemen. Door een wederopbouwbeding toe te staan
beoogt de wetgever tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de verzekeraars om de verzekerde de uitkering uitsluitend te doen aanwenden
tot de herstelling van de beschadigde goederen  (1). Aldus werd beoogd
vrijwillige schadegevallen te vermijden  (2). Een vergelijkbare regeling
was reeds opgenomen in het tweede en derde lid van artikel 36 van de
wet van 11 juni 1874.
Wanneer de verzekerde goederen niet wederopgebouwd of wedersamengesteld kunnen worden door omstandigheden buiten de wil van de
verzekerde, heeft het wederopbouwbeding geen invloed op de berekening
van de vergoeding, behalve wanneer de verzekering is aangegaan tegen
vergoeding naar nieuwwaarde, in welk geval het nieuwwaarde beding
dan ontoepasselijk wordt  (3).
In de voorliggende zaak rijst dus de vraag of de partijen kunnen overeenkomen dat het weder op te bouwen goed voor hetzelfde gebruik in
België bestemd moet zijn als het beschadigde goed.
3. De appelrechters oordelen dat het bedoelde beding, waarop de eiseres
zich beroept om geen volledige vergoeding te betalen aan de verweerster, nietig is, omdat het de rechten van de verzekerde verder beperkt.
Gelet op het dwingend karakter van de bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, laat artikel 67, § 1, dit niet toe.
4. In het arrest nr. 20/2005 van 26 januari 2005, gewezen op prejudiciële
vraag van het hof van beroep te Gent in de voorliggende zaak, heeft
het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat artikel 67, § 1, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt. De prejudiciële vraag betrof artikel 67, § 1, “in de interpretatie
dat de door de brandverzekeraar verschuldigde vergoeding afhankelijk
kan worden gesteld van een wederopbouw voor het zelfde gebruik”. De
thans voorliggende vraag of een beding dat een wederopbouw vereist
“voor hetzelfde gebruik in België” nietig is, is daarmee uiteraard niet
beantwoord.
5. In de doctrine wordt hierover niet zo veel gezegd. Eyben betwijfelt
of uit de tekst van artikel 67, § 1 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst kan worden afgeleid dat het niet meer toegelaten zou zijn om de
wederopbouw van het goed voor hetzelfde gebruik en op dezelfde plaats
in België te eisen  (4). Volgens Colle zijn de partijen vrij om voorwaarden
te koppelen aan de wederopbouw en kunnen zij dan ook rechtsgeldig
een wederopbouw “tot hetzelfde gebruik” bedingen  (5). Fontaine geeft
een heldere toelichting bij de achtergrond en doelstelling van artikel 67,
§ 1 : “Sinds lange tijd voorzien de brandverzekeringspolissen bedingen
die de verzekerde verplichten of ertoe aanzetten om de schadevergoeding te gebruiken voor de herbouw, vervanging (onroerende goederen) of
  (1) Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 60-61.
  (2) Arbitragehof 26 januari 2005, nr. 20/2005.
  (3) Art. 67, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst.
  (4) C. Eyben, “Le règlement de l’incendie en assurance incendie”, in C. Verdure (ed.),
L’assurance incendie, Anthemis, 2011, 110-111.
  (5) Ph. Colle, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Intersentia,
2010, 42-43.
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de wedersamenstelling (roerende goederen) van de vernielde goederen.
Dergelijke bepalingen zijn ingegeven door de bekommernis om vrijwillige schadegevallen te vermijden. De doeltreffendheid van deze bedingen
wordt versterkt wanneer de betaling van de schadevergoeding afhankelijk wordt gemaakt van het bewijs van het wedergebruik ; in voorkomend geval kan een stelsel van betaling van opeenvolgende schijven
naargelang van het wedergebruik worden ingesteld. (…) Het wedergebruik zelf was soms op zeer strenge wijze beschreven : bij voorbeeld, niet
de aankoop of de herbouw van een gelijkaardig onroerend goed ergens in
het land, maar de herbouw ter plaatse van een identiek onroerend goed.
Zo de nagestreefde doeleinden a priori lofwaardig zijn, kunnen dergelijke bedingen zeer storend blijken voor de verzekerde die rechtmatige
redenen kan hebben om niet precies hetgeen vernield was te herbouwen
of weder samen te stellen. Het artikel 67, § 1, is tegemoet gekomen aan
dit probleem.”  (1).
6. Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is
niet van dwingend recht in zoverre deze bepaling betrekking heeft op
het (al dan niet) opnemen in de overeenkomst van een beding van wederopbouw ; dit is immers slechts een mogelijkheid voor de partijen.
De inhoud van het facultatieve beding van wederopbouw is in
artikel 67, § 1 niet geregeld. Men zou kunnen aannemen, zoals de appelrechters doen, dat artikel 67, § 1, eerste lid, toch van dwingend recht is
(ter bescherming van de verzekerde) in zoverre deze bepaling de partijen
slechts toelaat om de betaling van de vergoeding afhankelijk te stellen
van wedersamenstelling of wederopbouw van de verzekerde goederen.
Een beding dat bijkomende voorwaarden verbindt aan de betaling van
de verzekeringsvergoeding, naast de wederopbouw van het verzekerde
goed, zou dan de rechten van de verzekerde in strijd met artikel 67, § 1,
eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst beperken en bijgevolg
nietig zijn.
Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat uit de parlementaire voorbereiding niet blijkt dat de wetgever met het eerste lid van artikel 67,
§ 1, de contractuele vrijheid nopens het beding van wederopbouw beoogde
te beperken. Hij wilde slechts, voor de andere dan de eenvoudige risico’s,
de regeling overnemen die reeds was neergelegd in artikel 36 van de wet
van 11 juni 1874. De zienswijze van Colle, namelijk dat artikel 67, § 1,
de partijen vrijlaat om voorwaarden te koppelen aan de wederopbouw,
is dan ook verdedigbaar. Met het tweede lid van artikel 67, § 1, had de
wetgever wél de bescherming van de verzekerde op het oog. Door te
bepalen dat de niet-wederopbouw geen invloed heeft op de berekening
van de vergoeding beoogde de wetgever een overdreven strenge toepassing van het wederopbouwbeding te voorkomen  (2).
7. Hoe dan ook lijkt tegen de rechtsgeldigheid van een clausule die de
heropbouw vereist van een onroerend goed “met dezelfde bestemming in
België”, weinig in te brengen.
  (1) M. Fontaine, Verzekeringsrecht, 1999, 342-343 – in de nieuwe editie wordt de brandverzekering niet meer behandeld.
  (2) Parl.St., Kamer, 1990-91, nr. 1586/1, 61.
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In de eerste plaats voegt de voorwaarde van hetzelfde gebruik of
dezelfde bestemming in feite niets toe aan de voorwaarde van heropbouw
van “het verzekerde goed”, wanneer het gebruik of de bestemming deel
uitmaakt van de contractuele omschrijving van het verzekerde goed
(bv. “het verzekerde goed is een gebouw bestemd als handelsruimte”, of
“het verzekerde goed is een woonhuis”, …). Dat is in de regel het geval.
In de brandverzekering is het verzekerde goed nooit zomaar een onroerend goed, maar een woning of een kantoorgebouw of een handelsruimte,
etc.  (1) Een beding volgens welk de vergoeding slechts betaalbaar zal zijn
naarmate het verzekerde goed “voor hetzelfde gebruik” wederopgebouwd
wordt, legt geen verdere voorwaarden op dan deze die voortvloeien uit
de verplichting tot wederopbouw van “het verzekerde goed” (begrepen
als het onroerend goed met de bestemming of het gebruik omschreven
in de polis).
In de tweede plaats is het niet onredelijk dat de uitbetaling van de
vergoeding afhankelijk kan worden gemaakt van de wederopbouw “voor
hetzelfde gebruik” van de verzekerde goederen, omdat deze voorwaarde
erop gericht is te vermijden dat de verzekerde zich zou verrijken of
zijn toestand zou verbeteren ten gevolge van een brand, onder meer
wanneer het verzekerde goed verouderd of onrendabel is geworden  (2).
Denk bv. aan de situatie waarin de verzekerde de verzekeringsvergoeding zou aanwenden om een onrendabele handelsruimte na een brand
te vervangen door nieuwbouwappartementen. De toestand van de verzekerde zou in dat geval verbeteren ten gevolge van de brand, wat hem
ertoe zou kunnen aanzetten om de brand te “bevorderen”.
8. In de voorliggende zaak besloot de verweerster om een gebouw
waarin vóór de brand een handelszaak (meer bepaald een meubelwinkel)
werd uitgebaat, te vervangen door een gebouw met commerciële ruimten
op het gelijkvloers en appartementen op de verdiepingen. De eiseres
(brandverzekeraar van de verweerster) betaalde slechts een gedeeltelijke vergoeding, naar verhouding tot het deel van het nieuwe gebouw
dat voor hetzelfde gebruik was bestemd als het oude gebouw.
Naar mijn mening is het contractueel beding waarop de eiseres zich
baseert om de integrale schadevergoeding te weigeren, niet in strijd met
artikel 67, § 1. Het beding druist alvast niet in tegen de ratio legis van deze
bepaling (zie hierboven). Bovendien voegt het beding geen voorwaarde
toe aan de heropbouw van “het verzekerde goed”, indien men dit laatste
begrijpt als het goed met de in de polis omschreven bestemming. In dit
verband moet opgemerkt worden dat de appelrechters niet uitdrukkelijk vaststellen hoe het verzekerde goed in de polis is omschreven. Zij
vermelden wel dat volgens de eiseres de polis betrekking had op een
gebouw dat diende voor de uitbating van een meubelwinkel met bijhorende interieurdecoratie, terwijl volgens de verweerster in de polis geen
sprake zou zijn van de uitbating van een meubelzaak, maar wel van een
nijverheidsrisico. In elk geval betrof het verzekerde goed een handels- of
nijverheidszaak en geen woonhuis of appartementsgebouw.
  (1) Zie art. 5 KB 24 dec. 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992.
  (2) Cf. Arbitragehof 26 jan. 2005, nr. 20/2005, r.o. B.6.
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9. In plaats van het beding nietig te verklaren, hadden de appelrechters
m.i. de verzekerde kunnen tegemoet komen door (op grond van een feitelijke beoordeling) te beslissen dat in casu voldaan was aan de vereiste
wederopbouw voor hetzelfde gebruik in België. Hetzelfde gebruik moet
niet zo eng worden geïnterpreteerd dat alleen het gebruik als meubelzaak in aanmerking komt. Het volstaat dat het nieuwe gebouw gebruikt
wordt als handelszaak. Dat lijkt ook de eiseres te aanvaarden, aangezien
zij het deel van het nieuwe gebouw met commerciële ruimtes als een
wederopbouw met hetzelfde gebruik erkent. Maar ook het feit dat de
verzekerde het nieuwe gebouw niet uitsluitend als handelsruimte heeft
bestemd, sluit m.i. niet uit dat de verzekeringsvergoeding toch geheel
kan zijn besteed aan de wederopbouw van het beschadigde gebouw voor
hetzelfde gebruik in België. Of dit het geval is, kan beoordeeld worden
door de verhouding na te gaan tussen de totale verzekeringsvergoeding
en de kostprijs van het deel van het nieuwe gebouw dat als handelsruimte wordt gebruikt.
10. Ik vat het kort samen.
Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verbiedt
de partijen niet om overeen te komen dat het wederopgebouwde goed
voor hetzelfde gebruik in België bestemd moet zijn als het beschadigde
goed.
Het bestreden arrest dat anders beslist, schendt deze wetsbepaling.
Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 15 december 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 april 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
bepaalt dat de partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding slechts
betaalbaar zal zijn naarmate de verzekerde goederen worden wedersamengesteld of wederopgebouwd.
Artikel 67, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
bepaalt dat de niet-wederopbouw of -wedersamenstelling van die
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goederen buiten de wil van de verzekerde, geen invloed heeft op de
berekening van de vergoeding, behalve dat het nieuwwaardebeding
ontoepasselijk wordt.
2. Door een wederopbouwbeding toe te staan, beoogt de wetgever tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de verzekeraars dat de uitkering uitsluitend wordt aangewend tot de herstelling van de beschadigde
goederen teneinde vrijwillige schadegevallen te vermijden.
3. Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst
verbiedt de partijen niet overeen te komen dat het wederopgebouwde
goed voor hetzelfde gebruik in België bestemd moet zijn als het beschadigde goed.
4. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster een brandverzekering had bij de eiseres voor een
gebouw gelegen te Blankenberge dat diende voor de uitbating van een
handelszaak ;
— dit gebouw geteisterd werd door brand ;
— in artikel 12B van de polis is bepaald dat de vergoeding in haar
geheel moet worden bestemd tot wederopbouw van het beschadigde goed
en tot de wedersamenstelling van de beschadigde roerende goederen
voor hetzelfde gebruik in België ;
— de eiseres slechts een deel van de verzekeringsvergoeding heeft
betaald omdat volgens haar slechts een deel van de nieuwbouw die na
de brand werd opgetrokken, bestaande uit commerciële ruimten en
appartementen, als wederopbouw voor hetzelfde gebruik kan worden
aanvaard.
5. De appelrechters die oordelen dat artikel 12B van de polis nietig is
omdat hierin het vereiste van hetzelfde gebruik in België wordt gesteld
waardoor de rechten van de verzekerde verder worden beperkt dan
artikel 67, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst toelaat, schenden
deze wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Lerclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer van Eeckhoutte.
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N° 291
1o

— 10 mei 2013
(C.12.0371.N)

kamer.

1o LANDBOUW. — Veldwetboek. — Bossen. — Bosaanplanting. — Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg.
2o BOSSEN. — Bosaanplanting. — Landbouw. — Veldwetboek. — Ruimtelijke
ordening. Plan van aanleg.
3o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
Landbouw. — Veldwetboek. — Bossen. — Bosaanplanting.

1o, 2o en 3o Bosaanplanting in de volgens het gewestplan voor de landbouw
bestemde gedeelten van het grondgebied is wettelijk niet uitgesloten op voorwaarde dat een afstand van zes meter gelaten wordt tot de scheidingslijn
tussen twee erven en dat het college van burgemeester en schepenen vergunning verleent  (1). (Art. 35bis, § 5, Veldwetboek ; Art. 11.4.1. KB 28 dec. 1972
betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen
en gewestplannen)

(Vlaams Gewest t. S. e.a.)
Conclusie van procureur-generaal J.-F. Leclercq :
1. De verweerders werpen op dat het enige middel nieuw en mitsdien
niet ontvankelijk is.
Ik ben van mening dat deze grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel moet worden verworpen.
De grond van niet-ontvankelijkheid betreft artikel 35bis, § 5, van het
Veldwetboek.
Er kan worden op gewezen dat, anders dan in de memorie van antwoord
wordt voorgehouden, het middel m.i. toch niet onontvankelijk kan
worden verklaard omdat het nieuw zou zijn. Verweerders voeren immers
aan dat geen debat werd gevoerd over de vraag of het opzegmotief van
eiser verband hield met artikel 35bis, § 5, Veldwetboek of dat zelfs maar
naar die wetsbepaling werd verwezen. Evenwel blijkt uit pagina 1, in
fine van de syntheseconclusies voor het Vlaamse Gewest van 13 juli 2011
dat “de besluiten die hij in eerste aanleg heeft genomen” uitdrukkelijk
voor hernomen worden beschouwd.
In de conclusie die voor het Vlaamse Gewest op 10 december 2010 voor
het vredegerecht van het elfde kanton te Antwerpen werd neergelegd,
wordt op pagina 5 wel verwezen naar artikel 35bis, in het bijzonder § 5,
Veldwetboek. Door de herneming van deze conclusie was artikel 35bis,
derhalve wel in het debat voor de appelrechters. In die conclusie wordt
ook geargumenteerd dat het toegelaten is om de door het Vlaamse
Gewest opgegeven reden van pachtopzeg te laten plaats vinden binnen
agrarisch gebied.
  (1) Zie concl. O.M.
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2. Ik adviseer dat het middel gegrond is.
Artikel 35bis, § 5, Veldwetboek bepaalt : “In de voor landbouw bestemde
gedeelten van het grondgebied is bosaanplanting verboden op minder
dan zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven ; bovendien is
vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist”.
Uit artikel 11.4.1 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen
en artikel 35bis Veldwetboek, dat in de voorgaande bepaling ook wordt
bedoeld, volgt dat bosaanplanting in de volgens het gewestplan voor de
landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied wettelijk niet uitgesloten is op voorwaarde dat een afstand van zes meter gelaten wordt tot
de scheidingslijn tussen twee erven en dat het college van burgemeester
en schepenen hiervoor vergunning verleent.
De appelrechters konden dus niet wettig beslissen dat het aanwenden
van de litigieuze gronden tot behoud, herstel en versterking van de
boskern rond het domein Elsenbos strijdig is met hun bestemming tot
agrarisch gebied volgens het desbetreffend gewestplan, nu bosaanplanting in agrarisch gebied door het college van burgemeester en schepenen
kan worden vergund onder de voorwaarden, bepaald bij artikel 35bis, § 5,
Veldwetboek.
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 Antwerpen van 20 februari 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 22 april 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq 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
.........................................................
Gegrondheid
4. Krachtens artikel 2 koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen kan het landelijk gebied worden onderverdeeld in agrarische gebieden, bosgebieden en groengebieden.
Artikel 11.4.1 van dit koninklijk besluit bepaalt : “De agrarische
gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens
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bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten
de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend
deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische
bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt,
mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied
of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m
geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 Veldwetboek, betreffende de afbakening van de
landbouw- en bosgebieden”.
Artikel 35bis Veldwetboek, dat in de voorgaande bepaling wordt
bedoeld, bepaalt in paragraaf 5 dat in de voor landbouw bestemde
gedeelten van het grondgebied bosaanplanting verboden is op minder
dan zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven en dat bovendien
vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist is.
5. Uit deze bepalingen volgt dat bosaanplanting in de volgens het
gewestplan voor de landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied
wettelijk niet uitgesloten is op voorwaarde dat een afstand van zes
meter gelaten wordt tot de scheidingslijn tussen twee erven en dat het
college van burgemeester en schepenen vergunning verleent.
6. De appelrechters die vaststellen dat voor de opzegging als doeleinde
van algemeen belang werd aangegeven “dat de verpachte gronden aangewend zouden worden voor het behoud, het herstel en de versterking van
het landschap en de boskern rond domein Elsenbos”, vermochten op de
enkele grond dat de verpachte percelen in het gewestplan in agrarisch
gebied ingekleurd staan niet zonder schending van artikel 35bis Veldwetboek te oordelen dat de opzegging een onrechtmatig belang nastreefde
en derhalve ongeldig en van geen waarde was.
Het middel is gegrond.
Dictum,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
10 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. De
Baets.
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N° 292
3o

— 13 mei 2013
(C.11.0762.N)

kamer.

1o MAKELAAR. — Vastgoedmakelaar. — Tableau
Inschrijving. — Werkend vennoot. — Begrip.

en lijst stagiairs.

—

2o MAKELAAR. — Vastgoedmakelaar. — Tableau en lijst stagiairs. —
Inschrijving. — Werkend vennoot. — Werknemer. — Onweerlegbaar
vermoeden.

1o Uit de tekst en de doelstelling van artikel 4 van de Kaderwet van 3 augustus
2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen blijkt niet dat
de wetgever de inschrijvingsplicht heeft willen beperken tot de beherende
vennoten van bepaalde vennootschapsvormen ; werkend vennoot in de zin
van artikel 4, tweede lid van voormelde Kaderwet is de aandeelhouder of
vennoot die persoonlijk de gereglementeerde activiteit uitoefent of die de
daadwerkelijke leiding waarneemt van de diensten waar het beroep wordt
uitgeoefend  (1). (Art. 4, Kaderwet 3 aug. 2007)
2o Uit artikel 4, derde en vierde lid van de Kaderwet van 3 augustus 2007
betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen volgt dat de aandeelhouder of vennoot die persoonlijk de gereglementeerde activiteit uitoefent of die de daadwerkelijke leiding waarneemt van de diensten waar
het beroep wordt uitgeoefend voor de toepassing van titel II “bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen” onweerlegbaar wordt vermoed deze werkzaamheden als
zelfstandige uit te oefenen in de zin van artikel 4 tweede lid van voormelde
kaderwet ; de appelrechter die oordeelt dat de tweede verweerder niet als een
“werkend vennoot” kan worden aangezien louter omdat hij als werknemer
onder het gezag, de leiding en het toezicht werkt van de zaakvoerder van
eerste verweerster en het tegendeel door eiseres niet wordt bewezen miskent
het onweerlegbaar vermoeden van artikel 4, derde lid (2). (Art. 4, Kaderwet
3 aug. 2007)

(Beroepsinstituut van vastgodmakelaars (BIV)
t. Immo Budget Group b.v.b.a. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden :
1. De eiser tot cassatie komt op tegen een arrest van de 13o kamer van
het Hof van Beroep te Gent gewezen op 23 maart 2011. Door eiser wordt
er één middel, bestaande uit vier onderdelen, aangevoerd.
2. Wat betreft het tweede, derde en vierde onderdeel samen.
Voor de beoordeling van het in het middel aangevoerde schending
van, onder andere, artikel 4 van de Kaderwet van 3 augustus 2007 dienen
enkele aspecten uitgeklaard worden.

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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3. Zo is er het begrip ‘werkend vennoot’. De wetgever heeft nagelaten
om, in de Kaderwet van 3 augustus 2007, ter zake enige definitie te voorzien zodat eerst dit aspect nader zal bepaald worden.
De eerste vraag die zich stelt is of dit begrip dient begrepen te worden
in de vennootschapsrechtelijke betekenis of dat het ruimer is.
Wat dat betreft kan er gesteld worden dat de regelgever voor de toepassing van de Kaderwet niet de bedoeling had om het begrip ’werkend
vennoot’ te beperken tot de strikt vennootschapsrechtelijke betekenis,
dus daar waar de vennootschappenwet zelf voorziet in deze categorie
van vennoten, zoals de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap. Dit zou voorbij gaan aan het opzet van de Kaderwet
waar het gaat om de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. Een interpretatie volgens de vennootschappenwet zou immers tot gevolg hebben
dat vennoten van andere vennootschapsvormen, voor de toepassing van
de Kaderwet, nooit kunnen beschouwd worden als werkend vennoot en
derhalve niet onder de in de Kaderwet voorziene toezichtregeling vallen.
Dit druist in de doelstellingen van de Kaderwet. Zodoende moet geoordeeld worden dat het begrip werkend vennoot, voor de toepassing van de
Kaderwet, niet dient begrepen te worden in de vennootschapsrechtelijke
betekenis.
De vraag is dan wie is een ‘werkend vennoot’. In de rechtspraak van
Uw Hof is dit reeds aanbod gekomen in zowel sociaalrechtelijke als
fiscaalrechtelijke zaken. In beide types van geschillen werd het standpunt ingenomen dat een werkend vennoot een vennoot is die een activiteit in de vennootschap ontplooit en die dit doet om het kapitaal, dat
gedeeltelijk het zijne is, te doen renderen. Zo kan voor wat betreft het
sociaal recht verwezen worden naar Uw arresten van 26 januari 1987  (1)
en 2 februari 1981  (2). In fiscale aangelegenheden werd dit standpunt
ingenomen in het arrest van 8 januari 1981  (3).
Deze visie van Uw Hof is te onderschrijven want wat is een werkend
vennoot anders dan iemand die gelieerd is met de vennootschap ; waar
het aspect aandeelhouderschap een belangrijk onderdeel van deze band
uitmaakt en waar al of een deel van de activiteiten die de betrokkene
ontwikkelt geïnspireerd zijn door het aandelenbezit of zij vormen toch
één van de hoofdredenen van de geleverde arbeid. Het opzet van de
betrokkene erin bestaande om door zijn gepresteerd werk het kapitaal,
dat gedeeltelijk het zijne is, te doen renderen.
Stelt zich thans de vraag of dit begrip een andere invulling behoeft in
het raam van de Kaderwet. Mijns inziens niet, er zijn geen elementen,
die uit de Kaderwet naar voorkomen, die zouden vereisen dat men van
deze, geijkte, formule moet afwijken. Wel integendeel, men moet er zich
voor hoeden dat men niet in een ander uiterste valt. Te weten, waar de
vennootschapsrechtelijke betekenis te eng was, bij de bepaling van het
begrip werkend vennoot het toepassingsgebied te ruim op te vatten. De
  (1) AR 7663, AC 1986-1987, nr. 304.
  (2) AC 1980-1981, nr. 330.
  (3) AC 1980-1981, nr. 268.
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regelgever had evenmin als opzet om bijvoorbeeld iedere werknemer,
die toevallig ook aandeelhouder zou zijn, te definiëren als een werkend
vennoot. Een werkend vennoot is, gelet op het bovenstaande, meer dan
een vennoot die werkt.
4. Een ander relevant aspect van artikel 4 van de Kaderwet is hetgeen
aan te treffen is onder het vierde lid. Het betreft het gegeven dat iemand
die verbonden is met een arbeidsovereenkomst het beroep kan uitoefenen
zonder dat deze zich dient in te schrijven op het tableau of de lijst van
de stagiairs. Zij het met die beperking dat zij niet gemachtigd zijn de
beroepstitel te voeren.
Er moet gewezen worden op het gegeven dat het feit dat men
werknemer is, op zich, niet uitsluit dat men tevens werkend vennoot
kan zijn. Inderdaad geen enkele regel van het sociaal recht of vennootschapsrecht staat in de weg dat een werknemer, benevens zijn arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap, er tevens activiteiten ontplooit als
werkend vennoot. In de rechtspraak van Uw hof werd het aspect onderzocht van het samengaan van enerzijds het bekleden van een bestuursmandaat en anderzijds het hebben van een arbeidsrechtelijke relatie
ten aanzien van dezelfde rechtspersoon. De mogelijkheid hiervan werd
bevestigd in Uw arrest van 28 mei 1984  (1). Het statuut van werkend
vennoot heeft minder verregaande implicaties dan het bekleden van een
bestuursmandaat zodat de leer die volgt uit uw rechtspraak ook hier van
toepassing is en er dus ook hier geen probleem van samengaan bestaat.
In die zin is er, voor de toepassing van de Kaderwet, geen enkel gegeven
dat verhindert dat een werknemer tevens werkend vennoot is.
5. Uit de voorgaande overwegingen blijkt, dat door in het bestreden
arrest eerst te stellen dat :
“Op goede gronden, die het hof bijvalt en tot de zijne maakt, heeft de
eerste rechter geoordeeld dat de term ’werkend vennoot’ in artikel 4 van
de Kaderwet in zijn vennootschapsrechtelijke betekenis moet worden
gelezen, en dat tweede [verweerder] niet als een werkend vennoot kan
worden aanzien”
en verder dat :
“Doch ook indien de term ‘werkend vennoot’ in zijn fiscaalrechtelijke
en sociaalrechtelijke betekenis wordt genomen, dan nog kan tweede
[verweerder] niet als ‘werkend vennoot’ worden aanzien, gezien hij als
werknemer onder het gezag, de leiding en het toezicht werkt van de
zaakvoerder van eerste [verweerster]”
de appelrechters artikel 4 van de Kaderwet, schenden.
Het tweede, derde en vierde onderdeel van het middel zijn dan ook
gegrond.
5. Wat betreft de overige grieven.
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. Hierop
dient dan ook niet te worden op ingegaan.
Conclusie : vernietiging.
  (1) AR 4354, AC 1983-1984, nr. 548.
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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 23 maart 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van april 2013
verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 19 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
Tweede onderdeel
1. Artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen bepaalt dat niemand
in de hoedanigheid van zelfstandige, als hoofd- of bijberoep een gereglementeerd beroep mag uitoefenen of er de beroepstitel van voeren,
indien hij niet is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van
het beroep of op de lijst van de stagiairs of, indien hij gevestigd is in het
buitenland, niet de toelating heeft verkregen om het beroep occasioneel
uit te oefenen.
Artikel 4, tweede lid, van voormelde Kaderwet bepaalt dat, wanneer
het gereglementeerd beroep in het kader van een rechtspersoon wordt
uitgeoefend, artikel 4, eerste lid, enkel van toepassing is op diegene of
diegenen van haar bestuurders, zaakvoerders of werkende vennoten, die
persoonlijk de gereglementeerde activiteit uitoefenen of die de daadwerkelijke leiding waarnemen van de diensten waar het beroep wordt
uitgeoefend.
2. Uit de tekst en de doelstelling van artikel 4 van voormelde Kaderwet
blijkt niet dat de wetgever de inschrijvingsplicht heeft willen beperken
tot de beherende vennoten van bepaalde vennootschapsvormen.
Werkend vennoot in de zin van artikel 4, tweede lid, van voormelde
Kaderwet is de aandeelhouder of vennoot die persoonlijk de gereglementeerde activiteit uitoefent of die de daadwerkelijke leiding waarneemt
van de diensten waar het beroep wordt uitgeoefend.
3. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis oordeelt de
appelrechter dat :
— de term voorkomt in een vennootschapsrechtelijke opsomming
en verwijst naar de stille handelsvennootschap of de commanditaire
vennootschap.
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— de term “werkend vennoot” in een vennootschapsrechtelijke betekenis moet worden gelezen, waardoor de tweede verweerder als vennoot
met 10% van de aandelen van de eerste verweerster niet als een werkend
vennoot kan worden beschouwd.
4. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter artikel 4 van voormelde Kaderwet.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Vierde onderdeel
5. Krachtens het derde lid van artikel 4 van voormelde Kaderwet
worden de in het tweede lid bedoelde personen voor de toepassing van
titel II van de Kaderwet op onweerlegbare wijze vermoed deze werkzaamheid als zelfstandige uit te oefenen.
Krachtens artikel 4, vierde lid, van voormelde Kaderwet moet aan de
uit het eerste lid voortvloeiende verplichtingen niet worden voldaan om
het beroep in het kader van een arbeidsovereenkomst uit te oefenen,
doch de personen die van deze mogelijkheid gebruik maken zijn niet
gemachtigd de beroepstitel te voeren.
6. Hieruit volgt dat de aandeelhouder of vennoot die persoonlijk de
gereglementeerde activiteit uitoefent of die de daadwerkelijke leiding
waarneemt van de diensten waar het beroep wordt uitgeoefend voor de
toepassing van titel II “bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen” onweerlegbaar
wordt vermoed deze werkzaamheid als zelfstandige uit te oefenen in de
zin van artikel 4, tweede lid, van voormelde Kaderwet.
7. De appelrechter oordeelt dat de tweede verweerder niet als een
“werkend vennoot” kan worden aangezien louter omdat hij als werknemer onder het gezag, de leiding en het toezicht werkt van de zaakvoerder van de eerste verweerster en het tegendeel door de eiseres niet
wordt bewezen.
8. Door aldus te oordelen miskent de appelrechter het onweerlegbaar
vermoeden van artikel 4, derde lid.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
13 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.
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N° 293
3o

— 13 mei 2013
(S.12.0045.N)

kamer.

1o VORDERING IN RECHTE. — Heropening van het debat. — Nieuwe
ring. — Uitbreiden of wijzigen van de vordering. — Grenzen.

vorde-

2o. RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Heropening van het debat. — Nieuwe vordering. — Uitbreiden of wijzingen van de
vordering. — Grenzen.

1o en 2o Uit artikel 775, eerste lid Ger. W. volgt dat na een bevolen heropening van het debat dit enkel nog kan gaan over het door de rechter aangewezen onderwerp ; geen enkele nieuwe vordering kan worden gesteld en
bestaande vorderingen die buiten het door de rechter bepaalde onderwerp
vallen kunnen niet worden uitgebreid of gewijzigd tenzij het debat na de
heropening ervan in zijn geheel wordt hernomen wegens wijziging van de
samenstelling van het rechtscollege. (Artt. 775, 807 tot 810 Gerechtelijk
Wetboek)

(Van Reeth Hoefkens b.v.b.a. t. R.S.Z.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 10 november 2011 na verwijzing door het arrest van dit Hof
van 12 september 2005.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 775, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verzoekt de
rechter, indien de heropening van het debat bevolen wordt, de partijen
om, binnen de termijnen die hij bepaalt en op straffe van ambtshalve
verwijdering uit het debat, hun schriftelijke opmerkingen over het
middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan, uit te wisselen en
hem deze te overhandigen. In voorkomend geval bepaalt hij dag en uur
waarop de partijen over het door hem bepaalde onderwerp zullen worden
gehoord.
2. Uit deze bepaling volgt dat na een bevolen heropening van het debat,
dit enkel nog kan gaan over het door de rechter aangewezen onderwerp

ARREST-2013-05.indb 1161

23/04/14 09:47

1162

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.5.13 - N° 294

Geen enkele nieuwe vordering kan worden gesteld en de bestaande vorderingen die buiten het door de rechter bepaalde onderwerp vallen, kunnen
niet worden uitgebreid of gewijzigd, tenzij het debat, na de heropening
ervan, in zijn geheel wordt hernomen wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat een partij, na een bevolen heropening van het debat over een door de rechter bepaald onderwerp, een
tegenvordering kan instellen die geen verband houdt met het onderwerp
waarover de heropening van het debat werd bevolen, zodra die vordering
voldoet aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen die in de artikelen 807 tot 810 Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald,
berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het arrest beantwoordt het bedoelde verweer betreffende de toepassing van de gerechtelijke schuldvergelijking met de redenen die het
derde middel bekritiseert.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
5. Het middel dat opkomt tegen overtollige redenen, kan, al ware het
gegrond, niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en
de heer De Bruyn.

N° 294
2o

— 14 mei 2013
(P.12.1218.N)

kamer.

1o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Artikel 162bis Wetboek van
Strafvordering. — Draagwijdte.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelmaatregel. — Doel.
3o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Optreden van de herstelvorderende overheid. — Opdracht.
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4o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Stedenbouw. — Herstelvorderende overheid. — Herstelvordering. — Veroordeling tot herstel. — Nietuitvoering. — Navolgende vordering tot het opleggen van een dwangsom.
— Afwijzing. — Gevolg.
5o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvorderende overheid.
— Herstelvordering. — Veroordeling tot herstel. — Niet-uitvoering. —
Navolgende vordering tot het opleggen van een dwangsom. — Afwijzing.
— Rechtsplegingsvergoeding. — Gevolg.

1o Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid
van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen tussen
eendeels de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, anderdeels de burgerlijke partij  (1).
2o De vordering van de herstelvorderende overheid in stedenbouwzaken kan
niet worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij ; anders
dan de burgerlijke partijstelling beoogt de herstelmaatregel geen vergoeding
van schade aan particuliere belangen, maar wel het beëindigen van een met
de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en die het algemeen
belang schaadt (2).
3o De herstelvorderende overheid streeft anders dan de burgerlijke partij geen
particulier belang na, maar oefent een wettelijke opdracht in het algemeen
belang uit (3).
4o en 5o De herstelvorderende overheid wiens herstelvordering wordt afgewezen noch de publiekrechtelijke rechtspersoon voor wie hij optreedt kan
worden veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de
beklaagde ; dat geldt evenzeer bij de afwijzing van zijn vordering ertoe strekkend om met een latere rechterlijke beslissing een dwangsom op te leggen ter
eerbiediging van een eerdere hoofdveroordeling tot herstel (4).

(Stedenbouwkundig Inspecteur

van het

Vlaamse Gewest t. G.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De verweerder werd bij vonnis van de correctionele rechtbank van
Tongeren van 2 februari 1996 veroordeeld wegens de wederrechtelijke
oprichting en instandhouding van een woning en het rooien van een bos
zonder voorafgaande schriftelijke stedenbouwkundige vergunning.
Bij hetzelfde vonnis werd de verweerder, op de herstelvordering van
de gemachtigde ambtenaar, veroordeeld tot het herstel van de plaats in
de vorige toestand, met name door de afbraak van de wederrechtelijke
opgerichte woning, het aanplanten van dennen in het gekapte bos, de
verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein en het herstel
van de bodem in de oorspronkelijke staat, binnen een termijn van een
jaar na het in kracht van gewijsde treden van het veroordelend vonnis.

  (1) tot (4) Zie concl. O.M.
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De gemachtigde ambtenaar vorderde tevens het opleggen van een
dwangsom, maar deze vordering werd verworpen. De gemachtigde ambtenaar werd wel gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering te voorzien
bij verzuim van de verweerder om tot uitvoering over te gaan binnen de
gestelde termijn.
Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep aangetekend en het trad in
kracht van gewijsde op 17 februari 1996, zodat de termijn voor het herstel
verstreek op 17 februari 1997.
Gelet op de niet-uitvoering van het herstel door de verweerder werd
deze laatste door de eiser gedagvaard om “bij wijze van hoofdveroordeling aan (verweerder) het gebod op te leggen de vroegere veroordeling na
te leven, met hieraan gekoppeld een dwangsom van 125 euro per dag, bij
niet-uitvoering van het gebod binnen een termijn van drie maand na het
in kracht van gewijsde treden van het (tussen te komen) vonnis”.
Bij vonnis van 2 september 2011 verklaarde de correctionele rechtbank
te Tongeren de vordering van de eiser ontvankelijk maar ongegrond.
Tegen dit vonnis werd door de eiser op 16 september 2011 hoger beroep
aangetekend.
Bij arrest van 30 mei 2012 bevestigde het hof van beroep te Antwerpen
het beroepen vonnis en veroordeelde het de eiser tot het betalen aan de
verweerder van een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro in eerste
aanleg en 1.320 euro in hoger beroep.
Dit is het bestreden arrest, waartegen de eiser op 13 juni 2012 cassatieberoep heeft ingesteld.
Dit cassatieberoep werd aan de verweerder betekend.
2. In zijn memorie voert de eiser één middel aan. Volgens de eiser
schendt het bestreden arrest de artikelen 1022, eerste lid, en 1385bis,
eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, artikel 1, eerste en tweede
lid, Dwangsomwet, artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, artikel 65, § 1, eerste lid, Stedenbouwwet, artikel 68, § 1, eerste lid,
Stedenbouwwet, in zijn toen toepasselijke versie, 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, in zijn toen toepasselijke versie en artikel 6.1.41, § 1 en § 3,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, door na eisers vordering ontvankelijk maar ongegrond te hebben verklaard, de eiser te veroordelen tot
de betaling van een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in
hoger beroep aan de verweerder.
3. In zijn arrest van 24 mei 2011  (1) oordeelde het Hof dat het optreden
van de stedenbouwkundige inspecteur, die een wettelijke opdracht in
het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft bij
het vorderen van een herstelmaatregel, die niet zoals de schadevergoeding, de vergoeding van schade aan particuliere belangen beoogt, maar
ertoe strekt een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand
die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt
geschaad, niet kan worden gelijkgesteld met het optreden van een
burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, dat de verhaalbaarheid van de rechtsplegingsvergoeding in straf  (1) Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2052.N, AC 2011, nr. 343 met concl. O.M.
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zaken beperkt tot de verhoudingen tussen eensdeels de beklaagde en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, anderdeels de burgerlijke partij,
zodat wanneer de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur ongegrond wordt verklaard, hij niet kan veroordeeld worden tot het
betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde.
In zijn arrest van 13 maart 2012  (1) besliste het Hof in dezelfde zin ten
aanzien van de gemachtigde ambtenaar van het onroerend erfgoed.
4. De onderliggende redenering bij deze beslissingen was dat zowel
uit de tekst zelf van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering als uit
de voorbereidende werken van de wet van 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand
van een advocaat  (2) blijkt dat de wetgever in dit nieuwe artikel 162bis
Wetboek van Strafvordering bewust geen enkele melding heeft gemaakt
van het openbaar ministerie  (3), precies omdat hij het openbaar ministerie heeft willen uitsluiten van het toepassingsgebied van de regels
inzake de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van de bijstand
van een advocaat. Dit blijkt trouwens ook uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 21 februari 2010  (4) tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk wetboek en 162bis van het Wetboek van
Strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties  (5).
  (1) Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1088.N, AC 2012, nr. 165.
  (2) BS 31 mei 2007 (tweede uitgave).
  (3) Verslag Muls, Gedr.St., Kamer, 2006-2007, DOC 51, nr. 2891/002, 7 : “Overeenstemmend met het advies van de ordes van advocaten en van de Hoge Raad voor de Justitie,
zal de verhaalbaarheid trouwens ook niet aan bod komen in de betrekkingen tussen
de beklaagde en de Staat, die wordt vertegenwoordigd door het openbaar ministerie.
Er moet op gewezen worden dat het openbaar ministerie, door vervolging in te stellen,
het algemeen belang vertegenwoordigt en derhalve niet op één lijn kan worden gesteld
met een burgerlijke partij die de strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébelang te verdedigen” ; Verslag Willems, Gedr.St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/5, 32 ;
H. Lamon, “Verhaalbaarheid advocatenkosten”, NjW 2007, 440, nr. 21 en vlg. ; I. Samoy,
en V. Sagaert, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en
erelonen van een advocaat”, RW 2007-2008, 695, nr. 80.
  (4) BS 11 maart 2010, nog niet in werking getreden.
  (5) Verslag Landuyt, Gedr.St., Kamer, 2009-2010, DOC 52, nr. 2313/004, 15.
“Zoals voormeld kan de Belgische Staat in strafzaken niet veroordeeld worden tot
de rechtsplegingsvergoeding. Mocht dit wel zo zijn, zou dit belangrijke budgettaire
gevolgen hebben, waardoor mogelijk ook de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie bij het vervolgingsbeleid in het gedrang zou komen. Dit heeft de wetgever terecht
niet gewenst. Welnu, om het openbaar ministerie, die net als in strafzaken, ook in
burgerlijke zaken het algemeen belang verdedigt, toe te staan zijn rechtsvordering uit
te oefenen in volle onafhankelijkheid, zonder rekening te houden met financieel risico
verbonden aan het proces, past het eveneens een vrijstelling van de Staat te voorzien
voor de betaling van de rechtsplegingsvergoeding wanneer het openbaar ministerie
optreedt bij wege van rechtsvordering in het kader van een burgerlijk geding. Dezelfde
redenering geldt voor het arbeidsauditoraat. De verdediging van het algemeen belang
en de (daartoe) vereiste onafhankelijkheid zouden een voldoende tegengewicht moeten
vormen om de “ongelijke” behandeling van het openbaar ministerie in vergelijking met
de andere procespartijen te verantwoorden. Er kan inderdaad niet ontkend worden dat
de belangen die het openbaar ministerie moet verdedigen, en dit zowel in straf- als in
burgerlijke zaken, van een heel andere aard zijn dan die van een gewone rechtzoekende”.
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In deze laatste voorbereidende werkzaamheden wordt overigens ook
verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 december
2008  (1), waarin wordt beslist dat uit het feit dat de wetgever de forfaitaire vergoedingsregeling waarin artikel 162bis Wetboek van Strafvordering voorziet, niet heeft uitgebreid ten laste van de Staat in geval
van vrijspraak of buitenvervolgingstelling, niet voortvloeit dat de
wetgever de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
zou hebben geschonden  (2).
Het Grondwettelijk Hof bevestigde deze zienswijze in zijn arresten van
21 januari 2009  (3), 1 september 2009  (4) en 25 februari 2010  (5).
In zijn arrest van 8 maart 2012  (6) oordeelt het Grondwettelijk Hof
dat artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet
schendt in zoverre een rechtsplegingsvergoeding wordt ten laste gelegd
van het Vlaamse Gewest wanneer de stedenbouwkundige inspecteur in
het ongelijk gesteld wordt bij zijn op grond van artikel 6.1.43 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor de burgerlijke rechtbank
ingestelde herstelvordering : de regel dat de stedenbouwkundige inspecteur niet kan veroordeeld worden tot een rechtsplegingsvergoeding
wordt aldus uitgebreid tot de burgerlijke rechtbanken.
Het doorslaggevend criterium voor de toepassing van de mogelijkheid
van een veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding,
ligt dus, zowel volgens de wetgever, als volgens het Grondwettelijk Hof,
in het antwoord op de vraag welk belang de partij vertegenwoordigt :
indien de partij enkel opkomt voor het algemeen belang is de toepassing
van de regeling van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering op deze
partij uitgesloten.
Uw Hof sprak zich meermaals uit over de aard van de herstelvordering
inzake stedenbouw : deze vordering tot herstel van de plaats in de vorige
staat heeft weliswaar een burgerlijk karakter maar behoort toch tot de
strafvordering, aangezien de wetgever de bescherming beoogt van het
algemeen belang, met name een goede ruimtelijke ordening  (7).
  (1) GwH. 18 dec. 2008, nr. 182/2008.
  (2) In dit arrest overweegt het Grondwettelijk Hof onder meer :
“B.19.8. Tussen het openbaar ministerie en de burgerlijke partij bestaan fundamentele verschillen : de eerstgenoemde is, in het belang van de maatschappij, belast met het
onderzoek en de vervolging van misdrijven en oefent de strafvordering uit ; de laatstgenoemde verdedigt haar persoonlijk belang en tracht, met de burgerlijke vordering, het
herstel te verkrijgen van de schade die het misdrijf haar heeft berokkend.
B.19.9. Wegens de opdracht die aan het openbaar ministerie is toegewezen, vermocht
de wetgever ervan uit te gaan dat een regeling volgens welke een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd zou zijn telkenmale de vordering van het openbaar ministerie zonder
gevolg blijft, niet tot de laatstgenoemde diende te worden uitgebreid”.
  (3) GwH 21 jan. 2009, nr. 13/2009.
  (4) GwH 1 sept. 2009, nr. 135/2009.
  (5) GwH 25 feb. 2010, nr. 23/2010.
  (6) GwH 8 maart 2012, nr. 43/2010.
  (7) Cass. 8 dec. 2010, AR P.10.0910.F, AC 2010, nr. 716, met conc. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 9 jan. 2002, AR P.00.0855.F, AC 2002, nr. 14 met concl. adv.-gen. Spreutels ; Cass. 9 sept. 2004, AR C.03.0393.N, AC 2004, nr. 400 ; Cass. 8 dec. 2010, AR P10.0910.F,
AC 2010, nr. 716 ; G.-F. Raneri, “La demande de remise en état serait-elle autonome de

ARREST-2013-05.indb 1166

23/04/14 09:47

N° 294 - 14.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1167

Het Hof preciseerde verder dat de in artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen, die een civielrechtelijk
karakter hebben, ertoe strekken, als bijzondere vorm van vergoeding
of teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand
die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt
geschaad  (1).
Uit deze rechtspraak volgt dat de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur die, in die hoedanigheid, het herstel in de oorspronkelijke
toestand vordert, noch zijn eigen persoonlijk belang, noch enig ander
particulier belang verdedigt, maar enkel, op grond van de hem door
artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999 toegekende bevoegdheid, de
bescherming van het algemeen belang, met name de goede ruimtelijke
ordening, nastreeft : de positie van de gewestelijk inspecteur is bijgevolg
totaal verschillend van deze van de burgerlijke partij, maar is in grote
mate vergelijkbaar met de positie van het openbaar ministerie, die zijn
wettelijke opdracht ook enkel in het algemeen belang uitoefent.
Omtrent deze speciale positie en dit speciaal statuut oordeelde het Hof
in zijn arrest van 27 maart 2012 dat de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur, die een zelfstandige vordering betreft krachtens een bevoegdheid die het decreet aan de stedenbouwkundige inspecteur toekent en die hem toelaat als eiser tot herstel in het geding op te
treden en rechtsmiddelen aan te wenden, niet de vergoeding van eigen
schade of de bestraffing van de dader beoogt, maar de naleving van de
stedenbouwkundige verplichtingen en het herstel van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf werd verstoord zodat die
vordering noch te vereenzelvigen is met de burgerlijke rechtsvordering,
noch met de vordering tot straf die het openbaar ministerie uitoefent  (2).
Deze specifieke positie heeft voor gevolg dat de regel van artikel 162bis
Wetboek van Strafvordering, die enkel geldt in de verhouding tussen
de burgerlijke partij en de beklaagde, niet kan toegepast worden ten
opzichte van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, noch
ten opzichte van de publiekrechtelijke rechtspersoon voor wie hij
optreedt  (3).
Het Grondwettelijk Hof lijkt er in zijn arresten van 1 september 2009
(optreden van de gemachtigd ambtenaar) en 20 februari 2010 (optreden
van het Waals Gewest) alvast geen enkele moeite mee te hebben om
de uitsluiting van de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten
verbonden aan de bijstand van een advocaat, die geldt ten opzichte van
het openbaar ministerie, ook uit te breiden tot andere officiële instanties, die evenzeer als het openbaar ministerie ook enkel, op grond van
hun wettelijke opdracht, optreden in het algemeen belang.

l’action publique et de la matière pénale conventionnelle ?”, noot onder Cass. 17 sept.
2008, RDPC 2009, 187 à 195.
  (1) Cass. 3 april 2007, AR P.06.1610.N, AC 2007, nr. 166 ; Cass. 22 mei 2007, AR P.06.1692.N,
AC 2007, nr. 265 ; Cass. 15 sept. 2009, AR P.09.0182.N, AC 2009, nr. 501 ; Cass. 21 maart 2011,
AR C.10.0244.N, AC 2011, nr. 216.
  (2) Cass. 27 maart 2012, AR P.11.1264.N, AC 2012, nr. 199.
  (3) GwH 8 maart 2012, nr. 43/2012.
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Het Hof paste overigens een zelfde redenering toe in zijn arrest van
4 januari 2011  (1), waarbij het besliste dat de in artikel 283 AWDA
bedoelde rechtsvordering van de douaneadministratie tot invordering van de ontdoken rechten naar aanleiding van misdrijven bedoeld
in de artikelen 281 en 282 AWDA een met de strafvordering samengaande burgerrechtelijke rechtsvordering is die niet voortvloeit uit het
misdrijf, maar die haar rechtstreekse grondslag vindt in de wet die de
betaling van rechten oplegt en dat het feit dat de strafrechter bij toepassing van artikel 283 AWDA ook over de burgerlijke rechtsvordering van
de douaneadministratie uitspraak doet, niet inhoudt dat deze optreedt
als burgerlijke partij, zodat de douaneadministratie dan ook niet kan
worden beschouwd als een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering en zij bijgevolg, ingeval van
afwijzing van haar burgerlijke rechtsvordering, niet kan worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde.
In navolging van dit laatste arrest, van de eerdere rechtspraak van
het Hof en van het Grondwettelijk Hof en van het uitdrukkelijke standpunt van de wetgever dient bijgevolg te worden gesteld worden dat de
gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, bij de vordering tot herstel
van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand naar aanleiding van een
stedenbouwkundige overtreding, een met de strafvordering samengaande
burgerrechtelijke rechtsvordering uitoefent die haar rechtstreekse
grondslag vindt in de wet en dat het feit dat de strafrechter ook over
de burgerlijke rechtsvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige
inspecteur uitspraak doet, niet inhoudt dat deze optreedt als burgerlijke
partij.
De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur verlaat deze specifieke
positie niet wanneer hij, zoals hier, in een latere uitspraak, die volgt
op een niet uitgevoerde veroordeling tot herstel, het opleggen van een
dwangsom vordert als geldelijke prikkel tot uitvoering van deze veroordeling : ook in dit geval streeft hij met zijn optreden enkel het vrijwaren
van het algemeen belang na.
Dit betekent meteen dat de eiser, in zijn hoedanigheid van gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur wiens vordering tot het opleggen
van een dwangsom wordt afgewezen, niet kan veroordeeld worden tot
het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de op de herstelvordering veroordeelde verweerder.
Het enige aangevoerde middel is bijgevolg gegrond, hetgeen moet
leiden tot de vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de
eisers veroordeelt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding in
eerste aanleg en in hoger beroep.
6. Het ambtshalve onderzoek van de beslissing over de herstelvordering  (2) levert geen grond tot cassatie op.
7. Aangezien de rechter de in het ongelijk gestelde eiser niet kan
veroordelen tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de
  (1) Cass. 4 jan. 2011, AR P.10.0664.N, AC 2011, nr. 2.
  (2) Cass. 12 jan. 1994, AR P.94.1017.F, AC 1994, nr. 13 ; Cass. 4 juni 1996, AR P.95.1017.N,
AC 1996, nr. 156.
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verweerder, blijft er niets meer over om over te oordelen. Het betreft
bijgevolg een cassatie zonder verwijzing.
Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de
eiser veroordeelt tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding in
eerste aanleg en in hoger beroep aan de verweerder, zonder verwijzing en
verwerping van het cassatieberoep voor het overige.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 30 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 15 april 2013
een schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 14 mei 2013 heeft raadsheer Filip
Van Volsem verslag uitgebracht en voormelde eerste advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1022, eerste lid,
en 1385bis, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, artikel 1.1 en 1.2
Dwangsomwet, artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
artikel 65, § 1, eerste lid, Stedenbouwwet, artikel 68, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, zoals van toepassing vóór de opheffing bij artikel 171
Stedenbouwdecreet 1999 en de opheffing bij het Aanpassingsdecreet 2009,
artikel 149, § 1, eerste en laatste lid, Stedenbouwdecreet 1999, in de versie
vóór de wijziging bij artikel 53 Aanpassingsdecreet 2009 en artikel 6.1.41,
§ 1 en § 3, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest, na eisers
vordering tot het opleggen van een dwangsom ter eerbiediging van een
eerder bevolen herstelmaatregel te hebben afgewezen, veroordeelt de
eiser ten onrechte tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding.
2. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen
tussen eensdeels de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij, anderdeels de burgerlijke partij.
3. De vordering van de herstelvorderende overheid in stedenbouwzaken
kan niet worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke
partij. Anders dan de burgerlijkepartijstelling beoogt de herstelmaatregel geen vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar wel
het beëindigen van een met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf
is ontstaan en die het algemeen belang schaadt. De herstelvorderende
overheid streeft, anders dan de burgerlijke partij, geen particulier belang
na, maar oefent een wettelijke opdracht in het algemeen belang uit.
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4. De herstelvorderende overheid wiens herstelvordering wordt afgewezen noch de publiekrechtelijke rechtspersoon voor wie hij optreedt
kan dan ook worden veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde. Dat geldt evenzeer bij de afwijzing van zijn
vordering ertoe strekkend om met een latere rechterlijke beslissing een
dwangsom op te leggen ter eerbiediging van een eerdere hoofdveroordeling tot herstel.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot
het betalen aan de verweerder van een rechtsplegingsvergoeding van
1.320 euro (eerste aanleg) en van 1.320 euro (hoger beroep).
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt het Vlaams Gewest tot de helft van de kosten.
Veroordeelt de verweerder tot de helft van de kosten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
14 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 295
2o

— 14 mei 2013
(P.12.1317.N)

kamer.

1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Inleiding van de herstelvordering. — Vormvoorwaarden.
2o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Inleiding van de herstelvordering. — Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
3o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstelvordering. — Inleiding
voor het strafgerecht. — Ontvankelijkheid. — Overschrijving in het hypotheekkantoor. — Verplichting. — Draagwijdte.

1o en 2o De inleiding van de herstelvordering bij het parket per gewone brief
is geen substantiële vormvoorwaarde ; het volstaat dat de herstelvorderende
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overheid duidelijk en ondubbelzinnig haar wil laat kennen om het herstel te
vorderen  (1).
3o Uit zowel de tekst van artikel 6.2.1, eerste lid, eerste zin, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, die geen melding maakt van de herstelvordering, als
uit de doelstelling ervan, namelijk de bescherming van derden, volgt dat
voor de strafgerechten alleen de dagvaarding en niet de herstelvordering zelf
moet worden overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waar
de goederen gelegen zijn (2).

(Think Media Outdoor n.v. t. College van Burgemeester
en Schepenen van de Stad Antwerpen)
Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De eiseres werd bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van
20 juni 2012 veroordeeld tot een geldboete van vijfduizend euro, gebracht
op zeventwintigduizend vijfhonderd euro wegens verschillende feiten
van het oprichten van publiciteitsinrichtingen zonder voorafgaande
vergunning of in strijd met de afgeleverde vergunning, met de verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 6.1.1, derde lid, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, aangezien de eiseres een professionele verhuurster is van reclamepanelen, en wegens het verder gebruik van sommige
van deze publiciteitsinrichtingen in strijd met het bevel tot staking,
de bekrachtigingsbeslissing of de beschikking in kortgeding. Tevens
werd lastens de eiseres een som van 37.831,32 euro verbeurd verklaard.
De herstelvordering van de verweerder werd ontvankelijk en gegrond
verklaard door het bevelen van de afbraak van de publiciteitsinrichtingen binnen de door het hof gestelde termijn onder verbeurte van een
dwangsom van 150 euro per dag vertraging.
Voor één van de telastleggingen (A.III) werd de eiseres vrijgesproken.
Dit is het bestreden arrest waartegen de eiseres op 27 juni 2012 cassatieberoep aantekende.
2. In zoverre het cassatieberoep van de eiseres, dat gericht is tegen
alle beschikkingen van het bestreden arrest, ook betrekking heeft op de
vrijspraak voor de telastlegging A.III is het, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk.
3. De zaak werd ingeschreven op de algemene rol van het Hof op 23 juli
2012. Een memorie werd namens de eiseres tijdig neergelegd ter griffie op
maandag 24 september 2012, zijnde de eerstvolgende werkdag na afloop
van de termijn van twee maanden bedoeld in artikel 420bis Wetboek van
Strafvordering (artikel 644 Wetboek van Strafvordering).
4. In zijn memorie voert de eiseres een middel aan dat steunt op een
beweerde schending van de artikelen 149 Grondwet en 6.1.41 en 6.2.1
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit middel valt uiteen in twee
onderdelen.
5. In het eerste onderdeel, dat gesteund is op de schending van
artikel 149 Grondwet en artikel 6.1.41, § 4 Vlaamse Codex Ruimtelijke
  (1), (2) Zie concl. O.M.
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Ordening, voert de eiseres aan dat de appelrechters ten onrechte de
herstelvordering toekennen, nu enkel de beslissingen van het college van
burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen en de adviezen van
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid aan het strafdossier werden
gevoegd, waar nochtans overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening het herstel moet worden “gevorderd”.
Volgens de eiseres diende het college van burgemeester en schepenen
van de stad Antwerpen een brief te sturen aan het openbaar ministerie
om de herstelvordering op ontvankelijke wijze in te leiden, hetgeen
hier niet gebeurde, zodat de appelrechters ten onrechte oordelen dat de
herstelvordering (voor de telastleggingen A.I, A.IV en B.II) op ontvankelijke wijze werd ingesteld. Bovendien werd volgens de eiseres op het in
conclusie aangevoerd verweer betreffende het ontbreken van een dergelijke brief door het arrest ook niet geantwoord.
6. Artikel 6.1.41, § 4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt :
“De herstelvordering wordt bij het parket ingeleid bij gewone brief, in
naam van het Vlaamse Gewest of van het college van burgemeester en
schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden
van het college van burgemeester en schepenen”.
Het Hof heeft hieromtrent meermaals geoordeeld  (1) dat geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de herstelvordering en dat de strafrechter die vordering kan toekennen mits de
herstelvorderende overheid duidelijk haar wil en de redenen ervan heeft
te kennen gegeven en de betrokkene daarover tegenspraak heeft kunnen
voeren. De herstelvordering is dus niet aan substantiële vormvereisten
onderworpen, ook niet aan de vereiste van de inleiding per gewone brief
aan het parket, maar er moet wel voldaan zijn aan de vereiste dat de
herstelvorderende overheid duidelijk en ondubbelzinnig haar wil heeft
laten kennen om het herstel in rechte te vorderen.
Het eerste onderdeel dat van een andere en onjuiste opvatting uitgaat,
faalt in zoverre naar recht.
7. Het bestreden arrest sluit naadloos aan bij deze rechtspraak door te
oordelen :
“Voor het instellen van de herstelvordering zijn er geen substantiële
pleegvormen bepaald. Het volstaat dat het bevoegde bestuur ondubbelzinnig haar wil en redenen te kennen heeft gegeven om de herstelvordering in te stellen, en dat partijen de gelegenheid hebben gehad dienaangaande tegenspraak te voeren”.
Op die wijze beantwoordt en verwerpt het bestreden arrest het in het
onderdeel bedoelde verweer.
Het eerste onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. In het tweede onderdeel, dat gesteund is op de schending van
artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1.41 en 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voert de eiseres aan dat de appelrechters ten onrechte
de herstelvordering ontvankelijk verklaren, aangezien deze niet overge  (1) Cass. 29 okt. 1996, AR P.96.0336.N, AC 1996, nr. 406 ; Cass. 23 sept. 2008, AR P.08.0468.N,
AC 2008, nr. 496.
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schreven was in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen
gelegen zijn. Volgens de eiseres volstaat de enkele overschrijving van de
dagvaarding alleen niet.
9. Het onderdeel voert een schending van artikel 149 Grondwet aan,
maar verduidelijkt verder niet waarop de aangevoerde schending betrekking heeft.
Het tweede onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk wegens gebrek
aan nauwkeurigheid.
10. Artikel 6.2.1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
bepaalt onder meer :
“De dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grond van
artikel 6.1.1, of het exploot tot inleiding van het geding, vermeld in de
artikelen 6.1.41 tot en met 6.1.43, is pas ontvankelijk na overschrijving
in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn”.
Artikel 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft betrekking
op de strafbaarstelling van stedenbouwkundige inbreuken, artikel 6.1.41
van deze codex heeft betrekking op de herstelvordering in de mate dat
deze aan de strafrechter wordt voorgelegd, terwijl artikel 6.1.43 handelt
over de herstelvordering die bij de burgerlijke rechter wordt ingeleid.
11. Door in artikel 6.2.1, eerste lid, eerste zin, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening melding te maken van de twee mogelijke hypotheses,
zijnde zowel de inleiding van de herstelvordering voor de strafrechter
als de inleiding ervan voor de burgerlijke rechter, had de decreetgever
de bedoeling voor beide gevallen in een publiciteitsmaatregel te voorzien, waardoor derden in de mogelijkheid worden gesteld om kennis te
krijgen van het eventueel wederrechtelijk karakter van de constructie
die zij wensen te kopen of te verwerven  (1).
De bedoeling van deze publiciteitsmaatregel, bestaande uit de
verplichte overschrijving van de dagvaarding of van het exploot tot
inleiding van het geding in het hypotheekkantoor van het gebied waar
de goederen gelegen zijn, is inderdaad de bescherming van derden  (2).
12. Artikel 6.2.1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
spreekt enkel over de overschrijving in het hypotheekkantoor van het
gebied waar de goederen gelegen zijn van dagvaarding of het exploot tot
inleiding van het geding. Deze bepaling maakt de ontvankelijkheid van
de herstelvordering niet afhankelijk van de verplichte overschrijving
van de herstelvordering, de herstelkeuze of enig ander document.
13. Volgens B. De Temmerman  (3) evenwel dient niet alleen de dagvaarding voor de correctionele rechtbank te worden overgeschreven, maar
ook het stuk dat de herstelvordering aanhangig maakt.

  (1) Parl.St., Senaat, 1958-59, nr. 124, 83 ; P. Vansant, “De herstelmaatregel in het
Vlaams decreet ruimtelijke ordening”, Kluwer, 2006, 312, nr. 271.
  (2) Cass. 27 juni 1985, AR 7086-7087, AC 1984-85, nr. 656 ; P. Vansant, “De herstelmaatregel in het Vlaams decreet ruimtelijke ordening”, Kluwer, 2006, 313, nr. 271.
  (3) B. de Temmerman, “De herstelmaatregelen inzake ruimtelijke ordening”, in A. de
Nauw, P. Flamey en J. Ghysels (eds), Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele
vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, 414.
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Deze stelling, die overigens zeer omzichtig wordt aangebracht  (1),
kan niet worden bijgetreden, aangezien dit erop zou neerkomen dat een
nieuwe niet door de decreetgever voorziene voorwaarde wordt toegevoegd aan de decretale wetgeving, opdat de herstelvordering ontvankelijk zou zijn. De auteur lijkt zich hiervan overigens ook bewust te zijn,
vermits hij zelf opmerkt dat het “verwondering wekt dat de wetgever,
indien hij dit zo heeft bedoeld, nagelaten heeft dit te expliciteren”.
Ook P. Vansant wijst de stelling van B. De Temmerman af : hij wijst
erop dat van zodra de derde is gewaarschuwd dat het onroerend goed
mogelijk bezwaard is met een bouwmisdrijf, hij in staat is alle risico’
van een voorgenomen contracteren af te wegen  (2). Hij wijst ook erop
dat de overschrijving van de herstelkeuze niet noodzakelijk tot de
“zo groot mogelijke bescherming van derden” zal leiden, zoals B. De
Temmerman voorhoudt : de herstelvordering kan immers tijdens het
geding nog worden gewijzigd, zelfs een eerste maal in hoger beroep en
wanneer de herstelvorderende overheid oorspronkelijk de betaling van
de meerwaarde zou hebben gevorderd, maar tijdens het geding besluit
deze maatregel te wijzigen in een herstel in de oorspronkelijke staat,
zou deze “zo groot mogelijke bescherming” volgens de auteur wel eens
meer kunnen weg hebben van een valstrik.
14. Uit het bovenstaande volgt dat de doelstelling van de decreetgever,
met name de bescherming van de derde die rechten op het onroerend
goed wenst te verwerven, voldoende gerealiseerd wordt door de enkele
overschrijving van de dagvaarding of van het exploot van inleiding van
het geding.
Het tweede onderdeel dat vertrekt van een andere en onjuiste rechtsopvatting, faalt in zoverre naar recht.
15. Het ambtshalve onderzoek levert geen gronden tot cassatie op.
Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 26 april 2013
een schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 14 mei 2013 heeft raadsheer Filip
Van Volsem verslag uitgebracht en voormelde eerste advocaat-generaal
geconcludeerd.
  (1) De auteur schrijft dat deze vraag bevestigend “lijkt” te moeten worden beantwoord en dat een dergelijke bijkomende publiciteit in overeenstemming “zou” zijn met
het doel van deze bepaling, namelijk een zo groot mogelijke bescherming van derden.
  (2) P. Vansant, “De herstelmaatregel in het Vlaams decreet ruimtelijke ordening”,
Kluwer, 2006, 313, nr. 271.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest spreekt de eiseres vrij voor de feiten der telastlegging
A.III.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk.
Middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 6.1.41, § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest
oordeelt ten onrechte dat de herstelvorderingen omtrent de Mosselstraat-Sloepenweg (telastlegging A.I) en omtrent de Rijnkaai-Amsterdamstraat (telastlegging A.IV en B.II) ontvankelijk zijn ; het herstel
moet worden gevorderd en dit dient te gebeuren met een brief van de
herstelvorderende overheid aan het parket ; door aan het strafdossier
enkel collegebeslissingen te voegen met de adviezen van de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid, wordt geen herstel gevorderd ; het arrest beantwoordt de door de eiseres op dit punt in haar conclusie aangevoerde
argumenten niet.
3. Artikel 6.1.41, § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat
de herstelvordering bij het parket wordt ingeleid bij gewone brief, in
naam van het Vlaamse Gewest of van het college van burgemeester en
schepenen en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.
De inleiding van de herstelvordering bij het parket per gewone brief
is geen substantiële vormvoorwaarde. Het volstaat dat de herstelvorderende overheid duidelijk en ondubbelzinnig haar wil laat kennen om het
herstel te vorderen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Met de redenen die het bevat, beantwoordt het arrest (p. 23) het
verweer van de eiseres en verantwoordt het de beslissing dat de herstelvorderingen ontvankelijk zijn, naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de
artikelen 6.2.1 en 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest
verklaart de herstelvorderingen, niettegenstaande die niet werden overgeschreven, ten onrechte ontvankelijk ; niet alleen de dagvaarding,
maar ook de herstelvordering zelf moet worden overgeschreven in het
hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen zijn gelegen.
6. Het onderdeel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 149
Grondwet schendt.
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In zoverre is het onderdeel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
7. Artikel 6.2.1, eerste lid, eerste zin, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening bepaalt dat de dagvaarding voor de correctionele rechtbank
op grond van artikel 6.1.1, of het exploot tot inleiding van het geding,
vermeld in de artikelen 6.1.41 tot en met 6.1.43, pas ontvankelijk zijn
na overschrijving in het hypotheekkantoor van het gebied waar de
goederen gelegen zijn.
8. Uit zowel de tekst van deze bepaling, die geen melding maakt van de
herstelvordering, als uit de doelstelling ervan, namelijk de bescherming
van derden, volgt dat voor de strafgerechten alleen de dagvaarding en
niet de herstelvordering zelf moet worden overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Ghysels (bij de balie te Brussel).

N° 296
2o kamer. — 14 mei 2013
(P.12.1417.N)
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Regeling van de rechtspleging. —
Kennisgeving aan de partijen door de griffier. — Opdracht van de griffier. — Grens. — Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te
verrichten. — Geen uitdrukkelijke kennisgeving van de termijn voor neerlegging. — Gevolg. — Termijn. — Berekening.
2o ONDERZOEKSGERECHT. — Raadkamer. — Regeling van de rechtspleging. — Kennisgeving aan de partijen door de griffier. — Opdracht van
de griffier. — Grens. — Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. — Geen uitdrukkelijke kennisgeving van de termijn
voor neerlegging. — Gevolg. — Termijn. — Berekening.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Regeling van de
Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen
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van de termijn door de voorzitter van de raadkamer.

4o ONDERZOEKSGERECHT. — Raadkamer. — Regeling van de rechtspleging.
— Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. —
Termijn. — Bepaling van de termijn door de voorzitter van de raadkamer.
— Wettigheid.
5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Regeling van de rechtspleging. —
Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. —
Termijn. — Bepaling van de termijn door de voorzitter van de raadkamer.
— Gevolg.
6o ONDERZOEKSGERECHT. — Raadkamer. — Regeling van de rechtspleging.
— Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. —
Termijn. — Bepaling van de termijn door de voorzitter van de raadkamer.
— Gevolg.

1o en 2o Waar artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de
griffier de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten
in kennis stelt dat het dossier op de griffie ter beschikking ligt, dat ze
inzage ervan kunnen nemen en kopie ervan kunnen opvragen, schrijft deze
bepaling niet uitdrukkelijk voor dat de griffier kennis moet geven van de
termijn waarbinnen het verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen te
verrichten, moet worden toegezonden of neergelegd ; bij afwezigheid van een
kennisgeving van de termijn waarbinnen een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen moet worden neergelegd of toegezonden, is die termijn
dezelfde als deze voor de inzage, namelijk minstens vijftien dagen indien er
geen inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis zijn, wordt hij berekend
in volle dagen en eindigt hij ten laatste de dag vóór de rechtszitting van de
raadkamer, op het sluitingsuur van de griffie  (1).
3o en 4o. De tekst van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering sluit niet
uit dat zo er geen inverdenkingggestelden in voorlopige hechtenis zijn, de
voorzitter van de raadkamer de termijn bepaalt waarbinnen het dossier op
de griffie ter beschikking ligt van de inverdenkinggestelde, de burgerlijke
partij en hun raadslieden, ze er inzage van kunnen nemen en er kopie van
kunnen opvragen en ze de onderzoeksrechter kunnen verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, en de griffier daarvan aan deze
partijen kennis geeft ; de voorzitter bepaalt die termijn, die minstens vijftien
dagen bedraagt, rekening houdend met de aard van de zaak  (2)   (3).
5o en 6o Wanneer de voorzitter van de raadkamer de termijn bepaalt waarbinnen het dossier op de griffie ter beschikking ligt van de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadslieden, ze er inzage van kunnen
nemen en er kopie van kunnen opvragen en ze de onderzoeksrechter kunnen
verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, moet de
partij die de onderzoeksrechter wil verzoeken om bijkomende onderzoeks  (1) Zie concl. O.M.
  (2) Id.
  (3) In de geannoteerde zaak werd toepassing gemaakt van het artikel 127 Wetboek
van Strafvordering in de versie voor de wijziging bij wet van 27 dec. 2013, in werking
getreden op 10 feb. 2013.

ARREST-2013-05.indb 1177

23/04/14 09:47

1178

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.5.13 - N° 296

handelingen te verrichten, dit doen binnen de door de voorzitter van de
raadkamer bepaalde en door de griffier ter kennis gebrachte termijn ; een
buiten die termijn neergelegd of ontvangen verzoekschrift om bijkomende
onderzoekshandelingen is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk en leidt
niet tot een schorsing van de regeling van de rechtspleging als bedoeld in
artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering  (1).

(D. t. R.)
Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De eiser maakt het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek,
geopend ingevolge burgerlijke partijstelling, uit hoofde van niet-afgifte
van kinderen, met de verzwarende omstandigheid dat hij de minderjarigen meer dan vijf dagen verborgen heeft gehouden voor degene die het
recht had hen op te eisen.
Nadat het dossier door de onderzoeksrechter was medegedeeld en het
openbaar ministerie zijn eindvordering had opgesteld in toepassing van
artikel 127, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering, werd
de zaak vastgesteld op de rechtszitting van 28 februari 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
Vóór de regeling van de rechtspleging werd de eiser op 26 januari 2012,
in toepassing van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, ervan in
kennis gesteld dat de zaak zou behandeld worden op 28 februari 2012, dat
het dossier ter beschikking lag op de griffie vanaf 26 januari 2012 tot en
met 21 februari 2012 en dat gedurende deze termijn aan de onderzoeksrechter bijkomende onderzoekshandelingen konden worden gevraagd
overeenkomstig artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering.
Op 24 februari 2012, — dus na het verstrijken van de hiervoor vermelde
termijn —, legde de eiser een verzoekschrift tot het verrichten van
bijkomende onderzoekshandelingen neer ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg.
Bij beschikking van 27 februari 2012 wordt dit verzoek door de onderzoeksrechter te Kortrijk als onontvankelijk afgewezen wegens de laattijdigheid ervan.
Tegen deze beschikking van de onderzoeksrechter tekende de eiser
hoger beroep aan, dat door de kamer van inbeschuldigingstelling bij
arrest van 27 maart 2012 werd afgewezen.
Het door de eiser tegen dit arrest aangetekende cassatieberoep werd
door het Hof, bij arrest nr. AR P.12.0655.N van 9 oktober 2012, wegens het
voorbarig karakter ervan als onontvankelijk verworpen.
Inmiddels was de eiser bij beschikking van 28 februari 2012 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk naar de correctionele rechtbank aldaar verwezen.
Tegen deze verwijzing werd door de eiser hoger beroep aangetekend.
Bij arrest van 19 juni 2012 verklaart de kamer van inbeschuldiging
stelling te Gent het hoger beroep ontvankelijk, maar wijst het af
  (1) Zie concl. O.M.
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als ongegrond. De beroepen beschikking wordt bevestigd. Dit is het
bestreden arrest waartegen de eiser op 4 juli 2012 cassatieberoep aantekent.
2. In het bestreden arrest overwegen de appelrechters onder meer dat :
— door aan de eiser een termijn van minstens 15 dagen toe te kennen
voorafgaand aan de regeling van de rechtspleging, voldaan is aan de
bepaling van artikel 127 Wetboek van Strafvordering ;
— niets eraan in de weg staat dat de kennisgeving aan de partijen,
behalve de datum voor de verschijning van de raadkamer, ook uitdrukkelijk bepaalt binnen welke periode de rechten op basis van artikel 127,
§ 3, Wetboek van Strafvordering kunnen worden uitgeoefend, op voorwaarde dat deze periode minstens 15 dagen bedraagt, voorafgaand aan
de zitting ;
— naast de wet ook rekening moet worden gehouden met de beslissing van de voorzitter van de raadkamer, die verantwoordelijk is voor
de goede werking en de optimale organisatie van de zittingen van zijn
raadkamer ;
— de in dit dossier “toegekende” termijn voor inzage, afschriftname
en het indienen van een verzoekschrift tot aanvullend onderzoek, niet
zomaar een abstracte termijn is van “ten minste vijftien dagen vooraf”,
maar de concrete termijn die de voorzitter naar aanleiding van de bepaling van de rechtsdag heeft vastgelegd ;
— uit artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, blijkt dat de voorzitter van de raadkamer wel degelijk actief kan ingrijpen in de bepaling
van de termijn, namelijk door deze te verlengen, zodat niet valt in te
zien waarom de raadkamer niet zou kunnen bepalen dat de termijn op
een welbepaalde datum voor de terechtzitting een einde neemt ;
— de tekst van de wet zich daar niet uitdrukkelijk tegen verzet, terwijl
er evenmin praktische bezwaren tegen een dergelijke regeling zijn ;
— het vanuit proceseconomisch standpunt en vanuit het oogpunt van
het recht van verdediging niet te verantwoorden valt waarom een inverdenkinggestelde na de door de voorzitter van de raadkamer bepaalde
termijn nog een verzoekschrift zou moeten kunnen indienen en daarbij
de goede werking en organisatie van de raadkamer ontwricht, terwijl
die partij voordien alle tijd had om dat binnen de termijn van tenminste
vijftien dagen te doen.
Op grond van die redenen oordelen de appelrechters dat :
— het verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, dat op 24 februari 2012, bij toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, § 3 Wetboek van Strafvordering werd neergelegd, kennelijk laattijdig en evident niet ontvankelijk is ;
— enkel een tijdig ingediend verzoekschrift de rechtspleging kan
schorsen, wat hier duidelijk niet het geval is.
3. In zijn memorie voert de eiser twee middelen aan.
In het eerste middel voert de eiser de schending aan van artikel 6.1
EVRM, van de artikelen 10 en 11 Grondwet, evenals van artikel 127, § 3,
Wetboek van Strafvordering.
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Volgens de eiser is de mogelijkheid voor de inverdenkinggestelde om
in toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, § 3, Wetboek van Strafvordering, vóór de regeling van de rechtspleging, de onderzoeksrechter
te verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten inherent
aan het recht op een eerlijk proces en mag, in deze fase, het recht op
toegang tot de rechter niet worden miskend, aangezien dat een onherstelbare impact zou hebben op de navolgende procedure. Door artikel 127,
§ 3, Wetboek van Strafvordering zo te interpreteren dat het geoorloofd
geacht wordt om de termijn voor de neerlegging van het verzoek om
bijkomende onderzoekshandelingen te laten verstrijken op een eerder
tijdstip dan de dag voor de zitting van de raadkamer tot regeling van de
rechtspleging, miskennen de appelrechters het recht op toegang tot de
rechter van de eiser. Een dergelijke inkorting van de in artikel 127, § 3,
Wetboek van Strafvordering voorziene termijn is niet wettelijk voorzien en het komt dus niet toe aan de voorzitter van de raadkamer om
zelf een kortere termijn te bepalen voor het neerleggen van een verzoekschrift strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. Het bestreden arrest oordeelt bijgevolg ten onrechte dat het
verzoek van de eiser van 24 februari 2012 tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen laattijdig en derhalve niet ontvankelijk
was en bijgevolg geen aanleiding kon geven tot schorsing van de rechtspleging. Bovendien wordt artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering,
in de rechtsgebieden van de hoven van beroep te Antwerpen en te Brussel
door de onderzoeksrechters en de onderzoeksgerechten anders toegepast
dan in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, wat een ongeoorloofde miskenning uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel en dus de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt.
In zijn tweede middel voert de eiser opnieuw de schending aan van
artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering.
Volgens de eiser doet het verstrijken van de termijn voor inzage in het
dossier op een eerder tijdstip dan gedurende de laatste vijftien dagen voor
de zitting van de raadkamer tot regeling van de rechtspleging, niet af
aan het feit dat artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering voorschrijft
dat een verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen neergelegd kan worden binnen de in artikel 127, § 2, Wetboek van
Strafvordering voorziene termijn “van ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de zitting”. Deze laatste termijn verstrijkt op de datum
van verschijning, zodat het verzoekschrift neergelegd kan worden tot en
met de laatste dag voorafgaand aan de zitting. De kamer van inbeschuldigingstelling kon dan ook niet oordelen dat het verzoek laattijdig en
niet-ontvankelijk was en schendt daardoor de rechten van de eiser.
4. In zoverre het eerste middel aanvoert dat de verschillende toepassing van artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering in de verschillende rechtsgebieden een ongeoorloofde miskenning uitmaakt van het
gelijkheidsbeginsel en dus de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, is het
niet gericht tegen het bestreden arrest maar tegen het optreden van de
onderzoeksrechters of de onderzoeksgerechten.
Het eerste middel is in zoverre niet ontvankelijk.
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5. De vraag die in het eerste (en tweede) middel dient te worden beantwoord, is de vraag of de termijn van artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering, steeds een einde neemt daags vóór de rechtszitting van de
raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging, dan wel of,
— op voorwaarde uiteraard dat de aanvang van de termijn zich situeert
op meer dan vijftien dagen vóór deze rechtszitting —, de voorzitter van
de raadkamer die termijn zelf kan bepalen en beperken, voor zover hij
de termijn niet inkort tot minder dan vijftien dagen.
6. Artikel 127, §§ 2 en 3, Wetboek van Strafvordering  (1) bepaalt :
“§ 2. De raadkamer laat ten minste vijftien dagen vooraf in een daartoe
bestemd register ter griffie melding maken van plaats, dag en uur van
verschijning. De termijn wordt teruggebracht tot drie dagen indien een
van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt. De
griffier stelt de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten in kennis per faxpost of bij een ter post aangetekende brief dat het
dossier op de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt, dat ze
er inzage van kunnen hebben en er kopie van kunnen opvragen.
§ 3. Binnen de in § 2 bepaalde termijn kunnen de inverdenkinggestelde en
de burgerlijke partij de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61quinquies verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten.
In dat geval wordt de regeling van de rechtspleging geschorst. Als het
verzoek definitief is behandeld, wordt de zaak opnieuw vastgesteld voor
de raadkamer overeenkomstig de in § 2 bepaalde vormen en termijnen.”
7. Indien aan de voorzitter van de raadkamer inderdaad de bevoegdheid kan gegeven worden om de termijn voor het neerleggen van een
verzoek tot het verrichten van bijkomende handelingen te beperken, zij
het steeds binnen de wettelijke grenzen van “ten minste vijftien dagen
voorafgaand aan de verschijning”, dan moet in het thans voorliggend
geval aangenomen worden dat het verzoek van 24 februari 2012 inderdaad
laattijdig was en geen aanleiding meer kon geven tot schorsing.
Na het verstrijken van de termijn van artikel 127, § 2, Wetboek van
Strafvordering vervalt immers het recht om een verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen neer te leggen : een dergelijk laattijdig ingediend verzoek is niet ontvankelijk  (2) en kan geen aanleiding geven tot
een schorsing van de rechtspleging  (3).
8. De termijn van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, heeft
betrekking op de terbeschikkingstelling van het dossier. Deze termijn
bedraagt “ten minste” vijftien (volle) kalenderdagen  (4) (waarbij rekening gehouden wordt met de openingsuren van de griffie  (5)) of drie
  (1) Zoals gewijzigd bij art. 2 van de wet van 31 mei 2005 (BS 16 juni 2005).
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
5e éd., 2008, 904 ; J. de Codt, “Le pendule de Franchimont. À propos de l’exercice du droit
d’enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure”, Rev. dr. pén. crim.
2000, 873-875 (876) ; R. De Clercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed. 2010, 350, nr. 707
en de daar aangehaalde rechtspraak.
  (3) Cass. 17 okt. 2006, AR P.06.0829.N en P.06.0860.N, AC 2006, nr. 492.
  (4) Cass. 27 sept. 2011, AR P.11.1115.N, AC 2011, nr. 503 met concl. eerste adv.-gen. De
Swaef.
  (5) R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, 565, nr. 1177.
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dagen indien een van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt.
De termijn van vijftien dagen is een minimumtermijn, maar niets staat
eraan in de weg dat de termijn van terbeschikkingstelling van het
dossier en de termijn om een verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen neer te leggen meer zou bedragen dan deze minimumtermijn van vijftien dagen.
De termijn van “ten minste” vijftien dagen is, — anders dan de (vaste)
termijn van drie dagen wanneer een van de inverdenkinggestelden zich
in voorlopige hechtenis bevindt  (1) —, overigens ook verlengbaar op
verzoek van de partijen  (2).
9. Wat het ultieme eindpunt van de termijn betreft, is de vroeger
bestaande controverse  (3) omtrent de mogelijkheid om het verzoek tot
het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen ook nog neer te
leggen op de dag zelf van de zitting van de raadkamer waarop tot de
regeling van de rechtspleging zal worden overgaan, voor zover deze neerlegging gebeurde vóór de aanvang van deze zitting, thans opgelost.
In zijn arrest van 27 september 2011 heeft het Hof immers geoordeeld
dat de termijn om een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen
te verrichten neer te leggen, voorafgaand aan de regeling van de rechtspleging door het onderzoeksgerecht, ten minste vijftien dagen bedraagt,
wordt berekend in volle dagen en eindigt ten laatste de dag vóór de
zitting van de raadkamer op het sluitingsuur van de griffie  (4).
10. Uit de tekst zelf van artikel 127, §§ 2 en 3, Wetboek van Strafvordering volgt dat er voor de bepaling van de duur van de termijn uiteindelijk drie verschillende benaderingen mogelijk zijn, die, in het verleden,
elk hun verdedigers hadden :
— een eerste mogelijke interpretatie houdt in dat het recht tot inzage
in het dossier, tot het opvragen van kopie ervan en tot het neerleggen
van een verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoeksverrichtingen (steeds) geldt vanaf de (kennisgeving van de) vermelding, ten
minste vijftien dagen vooraf, in het daartoe bestemd griffieregister, van
plaats, dag en uur van verschijning en dat de termijn om dit recht uit
te oefenen eindigt op de dag vóór deze verschijning (dit is de dag vóór de
rechtszitting waarop de raadkamer tot de regeling van de rechtspleging
zal overgaan).
— een tweede lezing houdt in dat het recht tot inzage in het dossier, tot
het opvragen van kopie ervan en tot het neerleggen van een verzoek tot
het verrichten van bijkomende onderzoeksverrichtingen (steeds) geldt
vanaf de (kennisgeving van de) vermelding, ten minste vijftien dagen
  (1) Cass. 24 april 2001, AR P.01.0482N – P.01.0483N – P.01.0494, AC 2001, nr. 228 ; RW 200102, 918, met noot B. De Smet.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
5e éd., 2008, 905 ; R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, 565, nr. 1177.
  (3) KI Gent, 19 sept. 2006, No. 2006/80, T. Strafr. 2006, 349 ; KI Brussel, 21 sept. 2006, T.
Strafr. 2006, 349 met noot G. Schoorens ; T. De Meester, “In de marge van de Wet van
31 mei 2005 : de regeling der rechtspleging eindelijk geregeld ?”, N.C. 2006, 18-25, nr. 22.
  (4) Cass. 27 sept. 2011, AR P.11.1115.N, AC 2011, nr. 503 met concl. eerste adv.-gen. De
Swaef.
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vooraf, in het daartoe bestemd griffieregister, van plaats, dag en uur van
verschijning en dat de termijn om dit recht uit te oefenen steeds eindigt
na verloop van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de datum van
de regeling van de rechtspleging : een verzoek dat na het verstrijken van
deze termijn zou worden neergelegd, ook al is de datum van de regeling
van de rechtspleging nog lang niet bereikt, zou dan laattijdig en niet
ontvankelijk zijn  (1).
— de derde benadering houdt in dat het recht tot inzage in het dossier,
tot het opvragen van kopie ervan en tot het neerleggen van een verzoek
tot het verrichten van bijkomende onderzoeksverrichtingen (steeds)
geldt vanaf de (kennisgeving van de) vermelding, ten minste vijftien
dagen vooraf, in het daartoe bestemd griffieregister, van plaats, dag
en uur van verschijning en dat de termijn om dit recht uit te oefenen
eindigt op de datum die uitdrukkelijk (in opdracht van de voorzitter van
de raadkamer) bepaald wordt in de door de griffie verstuurde kennisgeving, maar die in elk geval de termijn van minstens vijftien dagen van
artikel 127, § 2 Wetboek van Strafvordering moet eerbiedigen : wanneer
in de met toepassing van voormeld artikel door de griffier verstuurde
oproepingsbrief uitdrukkelijk wordt vermeld dat de termijn voor inzage
van het dossier en voor het indienen van een verzoek tot het verrichten
van bijkomende onderzoekshandelingen, — die minstens vijftien dagen
moet bedragen —, verstrijkt op een bepaalde datum, is een verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen dat
wordt neergelegd na die datum, maar vóór de rechtszitting van de raadkamer, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk  (2).
11. Artikel 49 Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
“De wet bepaalt de termijnen. De rechter mag ze enkel vaststellen
indien de wet hem dit veroorlooft”.
12. Uit de tekst zelf van artikel 127, § 2 Wetboek van Strafvordering
blijkt dat “de raadkamer” ten minste vijftien dagen vooraf in een
daartoe bestemd register melding laat maken van plaats, dag en uur van
verschijning : deze melding gebeurt dus in opdracht van de voorzitter
van de raadkamer  (3).
Het komt immers aan de voorzitter van de raadkamer toe de organisatie van de werkzaamheden van dit onderzoeksgerecht te regelen,
onder meer door een efficiënte en doelmatige planning van de zittingen
en van de rechtsdagbepalingen. Nadat hij de rechtsdag van een welbepaalde zaak heeft vastgelegd, laat hij de griffie, in het daartoe bestemd
register, melding maken van die dag, evenals van de plaats en het uur
van verschijning. Deze melding dient te gebeuren “ten minste vijftien dagen” voor de rechtsdag, maar noch artikel 127, § 2 Wetboek van
Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling sluiten uit dat de voorzitter van de raadkamer beslist de regeling van de rechtspleging vast
te stellen op een rechtszitting die (veel) later valt dan de in artikel 127,
§ 2, Wetboek van Strafvordering, bepaalde termijn van “ten minste
  (1) KI Gent 19 sept. 2006, T. Strafr. 2006, 349.
  (2) KI Gent 28 okt. 2008, RW 2009-10, 283 met noot S. Van Overbeke.
  (3) R. De Clercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, 350, nr. 707.
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vijftien dagen”. De redenen hiervoor kunnen te maken hebben met de
complexiteit van de zaak zelf, die een grondige voorafgaande studie van
het dossier vereist, of met het groot aantal partijen dat in staat moet
worden gesteld inzage te krijgen in het dossier, kopie ervan te vragen
en te onderzoeken of een verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen nuttig, nodig of wenselijk is. De vaststelling op
langere termijn (dan de in artikel 127, § 2 Wetboek van Strafvordering
voorzien minimumtermijn van vijftien dagen) kan ook verantwoord zijn
omwille van andere factoren, zoals bijvoorbeeld de onbeschikbaarheid
van magistraten, een tijdelijke overbelasting van de rol of de noodzaak
andere dossiers prioritair te behandelen.
Het komt in elk geval aan de voorzitter van de raadkamer toe om de
werking van zijn onderzoeksgerecht zo oordeelkundig mogelijk te organiseren, rekening houdend met de belangen en de rechten van de onderscheiden partijen, maar ook met het belang van een goede en efficiënte
rechtsbedeling.
13. In de regel zal de griffie, eens de rechtsdag bepaald is, in toepassing van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per faxpost of bij een
ter post aangetekende brief in kennis stellen dat het dossier op de griffie
in origineel of in kopie ter beschikking ligt, dat ze er inzage van kunnen
hebben en er kopie van kunnen opvragen.
Voormeld artikel bepaalt niet dat de griffier ook dient te preciseren
binnen welke termijn een eventueel verzoek tot het verrichten van
bijkomende onderzoekshandelingen moet worden neergelegd.
14. Zo de tweede benadering, — die wil dat het verzoekschrift tot het
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen steeds moet worden
neergelegd gedurende de periode van vijftien dagen vanaf de kennisgeving van de datum van de verschijning voor de regeling van de rechtspleging, ook al ligt deze laatste datum veel verder in de tijd dan de
minimumtermijn van vijftien dagen —, geen steun vindt in de tekst van
artikel 127, §§ 2 en 3, Wetboek van Strafvordering, dan geldt zulks niet
voor de twee andere benaderingen.
15. Wanneer de in artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering bedoelde
kennisgeving door de griffie geen uitdrukkelijke precisering van de
termijn om het verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen neer te leggen inhoudt, moet aangenomen worden dat de
termijn voor inzage, kopiename en voor het neerleggen van een verzoekschrift op grond van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering,
loopt vanaf de (ontvangst van de) kennisgeving tot de dag vóór de
rechtszitting waarop de regeling van de rechtspleging werd vastgesteld.
16. Wanneer evenwel rekening gehouden wordt met de mogelijkheid
voor de voorzitter van de raadkamer om, wegens de aard van de zaak en
met het oog op de goede werking van zijn raadkamer, de regeling van de
rechtspleging vast te stellen op een rechtszitting die veel later valt dan
de in artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, bepaalde termijn van
“ten minste vijftien dagen”, dan moet, om precies dezelfde redenen van
efficiëntie, ook aangenomen worden dat de voorzitter tevens de termijn
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kan bepalen waarbinnen het verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen moet worden neergelegd, op voorwaarde dat hij
de minimumtermijn van vijftien dagen respecteert en dat de partijen
hiervan overeenkomstig artikel 127, § 2, derde zin, Wetboek van Strafvordering, uitdrukkelijk door de griffier in kennis worden gesteld. Een
dergelijke werkwijze laat de rechten van de partijen om bijkomende
onderzoekshandelingen te laten verrichten onverkort bestaan : zij
blijven immers genieten van de wettelijk voorziene minimumtermijn
van tenminste vijftien dagen, waarvan zij de aanvangsdatum en de einddatum kennen. Noch hun recht tot toegang tot de rechter, noch hun
recht op een eerlijk proces of hun recht van verdediging worden hierdoor
aangetast. Terzijde weze overigens opgemerkt dat men bij dit alles ook
niet uit het oog mag verliezen dat de partijen tijdens de (uiteindelijke)
procedure van de regeling van de rechtspleging voor de raadkamer nog
steeds hun standpunt kunnen uiteenzetten  (1) en om bijkomende onderzoekshandelingen kunnen verzoeken en dat het dan de raadkamer zal
toekomen te oordelen over de daarbij aangeklaagde onvolledigheid van
het onderzoek  (2).
Het inperken van de termijn tot minstens vijftien dagen, ook wanneer
de zitting voor de regeling van de rechtspleging pas veel later valt, kan
immers ook zijn invloed hebben op de organisatie van de werking van de
raadkamer : een dergelijke regeling maakt het niet alleen mogelijk om
sneller tot de uitvoering van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen te kunnen overgaan of om deze uitvoering sneller te kunnen
weigeren, maar het laat vooral aan de voorzitter van de raadkamer toe
om veel sneller te kunnen vaststellen of hij rekening zal moeten houden
met een schorsing van de regeling van de rechtspleging wegens de neerlegging van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen en of
hij desgevallend de zittingsrol van de raadkamer aan dit nieuwe gegeven
zal moeten aanpassen door op dezelfde oorspronkelijke zitting nieuwe
bijkomende zaken vast te stellen om de ruimte op te vullen die door de
schorsing vrijgekomen is  (3).
17. Wanneer de termijn door de voorzitter van de raadkamer is
bepaald en door de griffie uitdrukkelijk ter kennis is gebracht van de
partijen, dient een buiten die door de voorzitter van de raadkamer regelmatig bepaalde termijn (van ten minste vijftien dagen) op grond van
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering neergelegd verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, beschouwd
te worden als laattijdig en dus niet-ontvankelijk. Een dergelijk laattijdig en niet-ontvankelijk verzoekschrift kan geen aanleiding geven
tot de in artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering bedoelde schorsing
van de regeling van de rechtspleging.

  (1) R. Declercq, “Beginselen van Strafrechtspleging”, 2° ed., 2007, 311, nr. 587.
  (2) R. Declercq, “Beginselen van Strafrechtspleging”, 2° ed., 2007, 355, nr. 679 ; J. Van
Gaever, “Bijkomende onderzoekshandelingen en verlenging van inzagetermijn bij de
regeling van de rechtspleging : vragen staat vrij ?”, T. Strafr. 2006, 123-128, nr. 27.
  (3) T. De Meester, “In de marge van de Wet van 31 mei 2005 : de regeling der rechtspleging eindelijk geregeld ?”, N.C. 2006, 18-25, nr. 25.
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18. Het eerste middel dat aanvoert dat een dergelijke inkorting van de
in artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering voorziene termijn niet
wettelijk is voorzien en dat het niet aan de voorzitter van de raadkamer
toekomt om zelf een kortere termijn te bepalen voor het neerleggen van
een verzoekschrift strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, vertrekt van een onjuist gebleken rechtsopvatting.
Het eerste middel faalt bijgevolg naar recht.
19. Het tweede middel is geheel afgeleid uit de in het eerste middel
vergeefs aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk.
20. Het ambtshalve onderzoek levert geen cassatiegronden op.
Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 4 maart 2013
een schriftelijke conclusie ter griffie neergelegd.
Op de openbare rechtszitting van 14 mei 2013 heeft raadsheer Filip
Van Volsem verslag uitgebracht en voormelde eerste advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, de artikelen 10 en 11 Grondwet en artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering :
het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers verzoek tot het stellen van
bijkomende handelingen laattijdig is, zijn verzoekschrift niet ontvankelijk is en er bijgevolg geen schorsing is van de rechtspleging ; de eiser
kon als inverdenkinggestelde minstens 15 dagen voorafgaand aan de
rechtszitting van de raadkamer een verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen aan de onderzoeksrechter richten ; de door artikel 127, § 3,
Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn om bijkomend onderzoek
te vragen, kan niet verstrijken op een eerder tijdstip dan de dag vóór de
rechtszitting van de raadkamer ; de tekst van die bepaling laat niet toe
de termijn in te korten ; het komt niet toe aan de voorzitter of aan de
griffier van de raadkamer om te bepalen dat de termijn voor het indienen
van een verzoek tot bijkomende onderzoekshandelingen zal verstrijken
op een eerder tijdstip dan de dag voorafgaand aan de rechtszitting van
de raadkamer ; de verschillende wijzen waarop de onderzoeksrechters
en de onderzoeksgerechten artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering
toepassen, houdt een miskenning in van het door de artikelen 10 en 11
Grondwet gewaarborgde gelijkheidsbeginsel ; het arrest miskent door
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de wijze waarop het artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering interpreteert, eisers toegang tot de onderzoeksrechter, het verzwakt eisers
procespositie zodanig dat er niet langer sprake kan zijn van een eerlijk
proces en het miskent zijn recht van verdediging.
2. In zoverre het middel opkomt tegen de ongelijke wijze waarop de
onderzoeksmagistraten en de onderzoeksgerechten artikel 127, § 3,
Wetboek van Strafvordering zouden toepassen, is het niet gericht tegen
het arrest en bijgevolg niet ontvankelijk.
3. Artikel 127, § 2 en § 3, Wetboek van Strafvordering, in de hier toepasselijke versie bepaalt :
“§ 2. De raadkamer laat ten minste vijftien dagen vooraf in een daartoe
bestemd register ter griffie melding maken van plaats, dag en uur van
verschijning. De termijn wordt teruggebracht tot drie dagen indien een
van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt. De
griffier stelt de inverdenkkinggestelde, de burgerlijke partij en hun
advocaten in kennis per faxpost of bij een ter post aangetekende brief
dat het dossier op de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt,
dat ze er inzage van kunnen nemen en er kopie van kunnen opvragen.
§ 3. Binnen de in § 2 bepaalde termijn kunnen de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter overeenkomstig
artikel 61quinquies verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te
verrichten. In dat geval wordt de regeling van de rechtspleging geschorst.
Als het verzoek definitief is behandeld, wordt de zaak opnieuw vastgesteld voor de raadkamer overeenkomstig de in § 2 bepaalde vormen en
termijnen”.
4. Waar artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, in de hier toepasselijke versie, bepaalt dat de griffier de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten in kennis stelt dat het dossier op de griffie
ter beschikking ligt, dat ze inzage ervan kunnen nemen en kopie ervan
kunnen opvragen, schrijft deze bepaling niet uitdrukkelijk voor dat de
griffier kennis moet geven van de termijn waarbinnen het verzoek om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, moet worden toegezonden of neergelegd.
Bij afwezigheid van een kennisgeving van de termijn waarbinnen een
verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen moet worden neergelegd
of toegezonden, is die termijn dezelfde als deze voor de inzage, namelijk
minstens vijftien dagen indien er geen inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis zijn, wordt hij berekend in volle dagen en eindigt hij
ten laatste de dag vóór de rechtszitting van de raadkamer, op het sluitingsuur van de griffie.
5. De tekst van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering, in de hier
toepasselijke versie, sluit evenwel niet uit dat zo er geen inverdenkingggestelden in voorlopige hechtenis zijn, de voorzitter van de raadkamer
de termijn bepaalt waarbinnen het dossier op de griffie ter beschikking
ligt van de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadslieden, ze er inzage van kunnen nemen en er kopie van kunnen opvragen
en ze de onderzoeksrechter kunnen verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, en de griffier daarvan aan deze partijen
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kennis geeft. De voorzitter bepaalt die termijn, die minstens vijftien
dagen bedraagt, rekening houdend met de aard van de zaak.
In voorkomend geval moet de partij die de onderzoeksrechter wil
verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, dit
doen binnen de door de voorzitter van de raadkamer bepaalde en door de
griffier ter kennis gebrachte termijn.
Een buiten die termijn neergelegd of ontvangen verzoekschrift om
bijkomende onderzoekshandelingen is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk en leidt niet tot een schorsing van de regeling van de rechtspleging als bedoeld in artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering.
6. Deze regeling die een vlotte en ordentelijke procesvoering voor het
onderzoeksgerecht moet verzekeren, beperkt geenszins op onevenredige wijze de toegang van partijen tot de onderzoeksrechter en miskent
evenmin het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging. De
partijen hebben een redelijke termijn om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen en zij kennen de termijn waarbinnen zij dat moeten
doen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 127, § 3, Wetboek van
Strafvordering : de appelrechters oordelen ten onrechte dat artikel 127,
§ 3, Wetboek van Strafvordering voorschrijft dat een verzoekschrift om
bijkomende onderzoekshandelingen moet worden neergelegd binnen de
voor inzage bepaalde termijn ; artikel 127, § 3, verwijst naar de in § 2
bepaalde termijn, doch die termijn heeft uitsluitend betrekking op de
inzage van het dossier en laat niet toe deze toe te passen op het neerleggen of verzenden van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen ; de partijen kunnen een dergelijk verzoek neerleggen tot de dag
voorafgaand aan de rechtszitting van de raadkamer ; het arrest kon dan
ook niet oordelen dat eisers verzoek onontvankelijk was wegens laattijdigheid en door dit toch te doen, miskent het eisers rechten.
8. Het middel is geheel afgeleid uit de met het eerste middel vergeefs
aangevoerde wetsschending.
Het middel is niet ontvankelijk.
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.
14 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
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heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bruloot
(bij de balie te Gent).

N° 297
2o

— 14 mei 2013
(P.13.0078.N)

kamer.

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. — Inverdenkinggestelde. — Beslissing
van de kamer van inbeschuldigingstelling. — Ontvankelijkheid.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Algemeen. — Beslissingen vatbaar
of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
3o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Beschikking van de raadkamer.
— Inverdenkinggestelde. — Artikel 135, § 2, Sv. — Draagwijdte.
4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Hoger beroep tegen beschikkingen van de
raadkamer. — Inverdenkinggestelde. — Artikel 135, § 2, Sv. — Draagwijdte.
5o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing). — Raadkamer. — Beschikking tot buitenvervolgingstelling.
— Burgerlijke partij. — Hoger beroep. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Arrest dat enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep onderzoekt en de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
6o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep. — Raadkamer. — Beschikking tot buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij. — Hoger beroep. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. — Arrest dat enkel de ontvankelijkheid van het
hoger beroep onderzoekt en de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
7o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Regeling van de rechtspleging. —
Raadkamer. — Beschikking tot buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep
van de burgerlijke partij. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Arrest
dat enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep onderzoekt en de
heropening van het debat beveelt.
inverdenkinggestelde.

— Onmiddellijk
— Ontvankelijkheid.

cassatieberoep van de

8o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Raadkamer. — Beschikking tot buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep van
de burgerlijke partij. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Arrest dat
enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep onderzoekt en de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
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1o, 2o, 3o en 4o Een inverdenkinggestelde kan overeenkomstig artikel 135,
§ 2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep instellen tegen de volgende
beschikkingen van de raadkamer :
— beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden
als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde
dat het middel in een schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer ;
— beschikkingen bedoeld in artikel 539 Wetboek van Strafvordering ;
— verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Wetboek
van Strafvordering in geval van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering, op voorwaarde dat het middel in een schriftelijke conclusie
werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de
debatten voor de raadkamer ;
— verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden zijn aangetast.
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering, volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling  (1). (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2,
416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering)
5o, 6o, 7o en 8o Niet-ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde tegen een arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak doende over het hoger beroep van de burgerlijke
partij tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer,
na onderzoek van de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling,
het hoger beroep ontvankelijk verklaart en de heropening van het debat
beveelt teneinde partijen toe te laten hun opmerkingen te formuleren over
de gegrondheid van dit hoger beroep, nu dit arrest geen eindbeslissing is in
de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en evenmin
een door artikel 131, § 1 van dit wetboek bedoelde beschikking betreffende
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden of een beschikking bedoeld in
artikel 539 van dit wetboek of een verwijzingsbeschikking (2).

(D. e.a. t. S. e.a.)
Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De eisers maken het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek,
geopend ingevolge klacht met burgerlijke partijstelling vanwege, onder
meer VCR Van Cauwenbergh nv, uit hoofde van, als mededader gijzeling,
valsheid in geschrifte en gebruik, afpersing, bendevorming, poging tot
afpersing, woonstschennis en inmenging in een openbaar ambt.
De procureur des Konings te Antwerpen nam geen vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek.
Op 19 mei 2010 vorderde het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling van de eisers in cassatie en van de mede-inverdenkinggestelden.

  (1) , (2) Zie concl. O.M.
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Bij beschikking van 14 maart 2012 beslist de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat er geen reden is tot vervolging
van de inverdenkinggestelden en dat de onderzoeksrechter ontslagen
wordt van het verder onderzoek ten laste van onbekenden.
Op 28 maart 2012 stelt VCR Van Cauwenbergh hoger beroep in tegen
deze beschikking en dit “tegen al de beschikkingen op burgerrechtelijk
gebied”.
Bij vordering van 12 juni 2012 vorderde de procureur-generaal bij het
hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep van VCR Van Cauwenbergh nv niet ontvankelijk te verklaren.
In de conclusie die zij hebben neergelegd voor de kamer van inbeschuldigingstelling voerden de eisers onder meer de niet-ontvankelijkheid
van de burgerlijkepartijstelling aan.
Bij arrest van 10 december 2012 verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen, na de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling van VCR Van Cauwenbergh nv te hebben onderzocht, het
hoger beroep van de VCR Van Cauwenbergh ontvankelijk en beveelt zij
de debatten te heropenen teneinde de partijen toe te laten hun opmerkingen te formuleren aangaande de gegrondheid van het hoger beroep.
Dit is het bestreden arrest waartegen door de eisers op 24 december
2012 cassatieberoep werd aangetekend.
De zaak werd ingeschreven op de algemene rol op 15 januari 2013.
2. In de op 15 maart 2013 neergelegde memorie bespreken de eisers
eerst de ontvankelijkheid van hun onmiddellijk cassatieberoep. Zij
voeren aan dat, volgens de rechtspraak van het Hof, een inverdenkinggestelde onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer het gaat om
de verwerping van bij schriftelijke conclusie ingeroepen nietigheden,
onregelmatigheden of verzuimen met betrekking tot onderzoekshandelingen, om excepties van onbevoegdheid, om gronden van onontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of om onregelmatigheden,
nietigheden of verzuimen van het verwijzingsarrest zelf.
Steunend op deze rechtspraak zijn de eisers van oordeel dat een
onmiddellijk cassatieberoep eveneens ontvankelijk is wanneer sprake
is van onregelmatigheden of nietigheden waardoor een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling is aangetast dat nog geen verwijzing
inhoudt naar het vonnisgerecht maar dat reeds een beslissing neemt —
en aldus haar rechtsmacht uitput — over een geschilpunt, zoals in casu
de ontvankelijkheid van het hoger beroep, waardoor de eiser benadeeld
wordt.
Steeds volgens de eisers zou er anders over oordelen impliceren dat een
inverdenkinggestelde die geconfronteerd wordt met een onwettig arrest
alvorens recht te doen van een kamer van inbeschuldigingstelling — in
voorkomend geval doordat het hoger beroep van een burgerlijke partij
onterecht ontvankelijk werd verklaard — geen mogelijkheid heeft om
tegen deze beslissing op nuttige wijze cassatieberoep aan te tekenen,
omdat artikel 416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, met
name niet voorziet dat een cassatieberoep tegen een dergelijk arrest
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alvorens recht te doen zou kunnen worden aangetekend na de uitspraak
van het verwijzingsarrest.
Een interpretatie volgens dewelke het cassatieberoep op dit ogenblik
niet ontvankelijk zou zijn, zou volgens de eisers dan ook indruisen tegen
het doel van de wetgever dat er in bestaat om een onmiddellijk cassatieberoep mogelijk te maken tegen arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling die door onregelmatigheid of nietigheid zijn aangetast.
De eiser verzoeken dat het Hof, in het geval zou geoordeeld worden dat
het cassatieberoep onontvankelijk is, de volgende prejudiciële vraag zou
stellen aan het Grondwettelijk Hof :
“Schenden de artikelen 135, 235bis en 416, tweede lid van het Wetboek
van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate
zij niet voorzien in de mogelijkheid om na een arrest alvorens recht te
doen van de kamer van inbeschuldigingstelling dat aangetast is door een
onregelmatigheid of nietigheid hiertegen onmiddellijk cassatieberoep
aan te tekenen, terwijl deze artikelen 135, 235bis en 416, tweede lid van
het Wetboek van Strafvordering wel voorzien in de mogelijkheid om
onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen tegen een verwijzingsarrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat aangetast is door dezelfde
onregelmatigheid of nietigheid ?”.
3. De eisers doen ook zonder berusting afstand van hun cassatieberoep
“in de mate dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen arrest
is inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van ditzelfde wetboek, dit is in de mate het bestreden arrest het hoger
beroep van (VCR Van Cauwenbergh nv) tegen de beschikking van de
raadkamer houdende buitenvervolgingstelling ontvankelijk verklaart”.
4. In hun enig middel tot cassatie voeren de eisers de schending aan
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede
van de artikelen 127, 129 130 en 135 van het Wetboek van Strafvordering.
Het middel is in zijn beide onderdelen gericht tegen de overwegingen
waarop de kamer van inbeschuldigingstelling steunt om het door de
burgerlijke partij tegen de beroepen beschikking van buitenvervolgingstelling aangetekende hoger beroep, dat preciseerde dat het betrekking
had op “alle beschikkingen op burgerrechtelijk gebied”, ontvankelijk
te verklaren, ook wat de beslissing op de strafvordering betreft, door te
oordelen dat “artikel 135, § 1 (Wetboek van Strafvordering) toe (laat) dat
de burgerlijke partij (…) hoger beroep aantekent tegen de beschikking
van de raadkamer waarin op burgerlijk gebied niet wordt geoordeeld”,
op grond van de vaststelling dat “door zich (…) burgerlijke partij te
stellen voor de onderzoeksrechter de burgerlijke partij kenbaar (heeft)
gemaakt dat zij haar burgerlijke vordering wenst beoordeeld te zien door
een strafrechtbank, waartoe de strafvordering op gang werd gebracht” en
“door (…) hoger beroep aan te tekenen tegen de (beroepen) beschikking
(tot buitenvervolgingstelling) van de raadkamer, de burgerlijke partij
duidelijk (maakt) dat zij de boordeling van haar burgerlijke vordering
door de strafrechter verder nastreeft en zij hierdoor de strafvordering
verder in stand houdt”.
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In het eerste onderdeel van het enig middel, dat betrekking heeft
op de aangevoerde schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, verwijten de eisers aan het bestreden arrest
de bewijskracht van de akte van hoger beroep van VCR Van Cauwenbergh nv te miskennen door te oordelen dat dit hoger beroep betrekking
heeft op de beslissing op de strafvordering, vermits bedoelde akte van
hoger beroep uitdrukkelijk vermeldt dat het wordt ingesteld “tegen alle
beschikkingen op burgerrechtelijk gebied”.
In het tweede onderdeel, dat betrekking heeft op de aangevoerde
schending van de artikelen 127, 129 130 en 135 van het Wetboek van Strafvordering, voeren de eisers aan dat de raadkamer die uitspraak moet
doen over de buitenvervolgingstelling of de verwijzing naar het vonnisgerecht, niet kan oordelen over de gegrondheid van de burgerlijke vordering, zodat het bestreden arrest niet wettig kon oordelen dat het hoger
beroep ontvankelijk is in de mate dat de beslissing van buitenvervolgingstelling daarin is begrepen. Vermits het hoger beroep beperkt was
tot de beschikkingen op burgerlijk gebied kan dit rechtsmiddel enkel
slaan op de veroordeling tot de kosten en de rechtsplegingsvergoeding.
5. Zoals blijkt uit de rubriek “ontvankelijkheid van de voorziening”
van de memorie, evenals uit het feit dat de eisers zonder berusting
afstand doen van hun cassatieberoep in de mate dat het bestreden arrest
geen eindbeslissing zou zijn in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering en evenmin, bij toepassing van het tweede lid van
dezelfde wetsbepaling, vatbaar zou zijn voor een onmiddellijk cassatieberoep, dient in de eerste plaats de ontvankelijkheid van het cassatieberoep te worden onderzocht.
6. Het cassatieberoep dat door de eisers op 24 december 2012 werd aangetekend tegen het bestreden arrest van 10 december 2012 kan inderdaad
slechts ontvankelijk zijn indien het bestreden een eindarrest is in de zin
van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, of indien het
behoort tot de uitzonderingsgevallen waarvoor artikel 416, tweede lid,
van hetzelfde wetboek in de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep voorziet.
De eisers lijken in hun betoog en binnen het kader van een zelfde
redenering te twijfelen over welke van deze twee richtingen ze moeten
kiezen. Enerzijds houden zij voor (memorie p. 3, derde paragraaf) dat de
kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest een beslissing
neemt over het geschilpunt van het al dan niet ontvankelijk zijn van het
hoger beroep van de burgerlijke partij en daardoor haar rechtsmacht
uitput, waardoor zij, — zonder het evenwel in zoveel woorden te zeggen,
maar door de bijna letterlijke overname van de tekst van artikel 19
Gerechtelijk Wetboek —, lijken ervan uit te gaan dat het bestreden
arrest een eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering.
Anderzijds beschrijven zij, zowel in hun uiteenzetting als in de formulering van de voorgestelde prejudiciële vraag, het bestreden arrest als
een “arrest alvorens recht te doen” (memorie p. 3, vierde paragraaf) en
koppelen zij hieraan de vaststelling dat onmiddellijk cassatieberoep
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mogelijk is omdat het “gaat om (een arrest) inzake bevoegdheid of met
toepassing van onder meer de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering” (memorie p. 3 eerste paragraaf) of omdat het bestreden arrest
een arrest is dat “door (een) onregelmatigheid of nietigheid (is) aangetast” (memorie p. 3, vijfde paragraaf).
7. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt onder meer :
“Beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van
onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde
soort staat eerst open na het eindarrest of het eindvonnis”.
Het principe is bijgevolg dat tegen voorbereidende beslissingen en
beslissingen van onderzoek in de regel geen onmiddellijk cassatieberoep
is toegelaten, zodat het tegen deze beslissingen gerichte cassatieberoep
moet uitgesteld worden tot na het eindvonnis of eindarrest, zelfs als de
bestreden beslissing definitief uitspraak doet over een tussengeschil van
de rechtspleging  (1).
Een te vroeg of voorbarig ingesteld cassatieberoep moet als niet
ontvankelijk worden afgewezen.
Met “voorbereidende arresten of vonnissen” worden niet enkel de
beslissingen bedoeld die niet over de grond van de zaak uitspraak doen,
maar ook die beslissingen die wel gedeeltelijk over de grond van de zaak
uitspraak doen, maar die de vordering, het weze op strafgebied of op
burgerlijk gebied, niet helemaal uitputten  (2).
In de zin van art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, moet
onder “eindarrest of eindvonnis op de strafvordering” de beslissing
worden verstaan waarbij uitspraak wordt gedaan over de gehele vordering en waarbij de rechtsmacht van de strafrechter derhalve volledig
wordt uitgeoefend  (3).
De definitie van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat een
vonnis een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de
rechter over een geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen
bij de wet bepaald, is hier evenwel niet toepasselijk  (4).
8. Vooraleer de rechter de gegrondheid van een rechtsmiddel kan
beoordelen, dient hij eerst de ontvankelijkheid ervan te onderzoeken  (5) :
wanneer de rechter bij dit onderzoek een grond van niet-ontvankelijk  (1) Cass. 19 jan.2005, AR P.04.1515.F, AC 2005, nr. 39.
  (2) Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1335.N, AC 2003, nr. 173 ; Cass. 29 sept. 2006, AR
P.06.0843.N, AC 2006, nr. 452 met concl. adv.-gen. met opdracht Cornelis.
  (3) Cass. 19 jan.2005, AR P.04.1515.F, AC 2005, nr. 39.
  (4) Cass. 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, AC 2002, nr. 459 ; R. Declercq, Beginselen van
Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, 1564, nr. 3885 : behoudens het hiervoor aangehaalde
arrest van 18 september 2002, hebben de andere door de auteur aangehaalde cassatiearresten betrekking op uitspraken in burgerlijke zaken. Het arrest van 27 feb. 2002,
AR P.01.1492.F, AC 2002, nr. 136, waarnaar de auteur eveneens verwijst is geen dissonante : het arrest zelf maakt geen melding van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, maar
dit artikel werd enkel vermeld bij de samenvatting.
  (5) R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, 1435, nr. 3546 ;
S. Vandromme, “De controle op de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer
van inbeschuldigingstelling : een kwestie van kunnen, willen, mogen of moeten ?”, noot
onder Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1619.N, RW 2003-2004, 735 e.v., nr. 17 ; R. Verstraeten,
Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, nr. 1366.
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heid ontdekt, kan hij slechts die onontvankelijkheid vaststellen en is
zijn rechtsmacht daardoor uitgeput. De vaststelling van de niet-ontvankelijkheid van het rechtsmiddel belet de rechter immers verder nog
enige uitspraak te doen. Een dergelijke vaststelling kan, in welbepaalde
gevallen  (1), een eindbeslissing zijn.
9. Het omgekeerde doet zich evenwel voor wanneer de rechter, bij het
onderzoek van de ontvankelijkheid van een vordering of van een rechtsmiddel, tot de vaststelling komt dat er geen gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering of van het rechtsmiddel voorhanden zijn.
Deze vaststelling verplicht de rechter tot een verder onderzoek naar
het uiteindelijk al dan niet gegrond zijn van het rechtsmiddel. Door
de enkele vaststelling van de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel of
van een vordering heeft de rechter zijn rechtsmacht omtrent dit rechtsmiddel of deze vordering nog niet volledig uitgeoefend. Het onderzoek
naar de ontvankelijkheid van een vordering of van een rechtsmiddel en
de uiteindelijke vaststelling van die ontvankelijkheid is dus een slechts
voorafgaande voorwaarde voor de rechter om zijn rechtsmacht verder
te kunnen uitputten door, in een tweede tijd, uitspraak te doen over de
gegrondheid van het rechtsmiddel.
In die zin is de enkele beoordeling door de rechter van de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel of van een vordering geen eindbeslissing,
maar een voorbereidende beslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, als noodzakelijke tussenstap om hem
navolgend toe te laten zijn rechtsmacht volledig uit te putten door ook
een uitspraak te doen over de gegrondheid van het rechtsmiddel of van
de vordering.
Het Hof besliste hieromtrent eerder al meermaals dat een beslissing
van de strafrechter die enkel uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van de vervolgingen een voorbereidende beslissing en een beslissing van
onderzoek is, die als dusdanig niet vatbaar is voor een onmiddellijk
cassatieberoep, zodat het vóór het eindarrest ingestelde cassatieberoep
niet ontvankelijk moet worden verklaard  (2). Het feit dat de (zelfde)
rechter, die zich in een eerste tijd enkel heeft uitgesproken omtrent het
probleem van de ontvankelijkheid, later niet opnieuw uitspraak kan
doen over deze ontvankelijkheid verandert niets aan de aard van deze
beslissing : het is en blijft een voorbereidende beslissing of een beslissing
van onderzoek  (3).
10. Hier oordeelt het bestreden arrest, na de ontvankelijkheid van
de burgerlijkepartijstelling van VCR Van Cauwenbergh nv te hebben
onderzocht en vastgesteld, dat ook het hoger beroep van deze burgerlijke partij ontvankelijk is en beveelt het de heropening der debatten
  (1) Het is evenwel niet noodzakelijk een eindbeslissing : wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van een inverdenkinggestelde niet ontvankelijk
verklaart omdat het enkel gericht is tegen de vaststelling door de raadkamer van het
bestaan van bezwaren is deze beslissing geen eindbeslissing, noch een beslissing die
vatbaar is voor onmiddellijk cassatieberoep.
  (2) Cass. 25 maart 1968, AC 1968, 973 ; Cass. 23 maart 1971, AC 1971, 711 ; Cass. 17 aug.
1977, AC 1977, 1143 ; Cass. 17 maart 2010, AR P.09.1623.F, AC 2010, nr. 188.
  (3) Cass. 3 april 2007, AR P.07.0041.N, AC 2007, nr. 168.
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om de partijen toe te laten zich uit te spreken omtrent de gegrondheid
ervan.
Anders dan de eisers in memorie voorhouden als eerste denkpiste (zie
randnummer 6 supra) heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, door
een beslissing te nemen over het geschilpunt van de ontvankelijkheid
van het hoger beroep van de burgerlijke partij, haar rechtsmacht niet
uitgeput en heeft het bestreden arrest niet het karakter van een eindarrest in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
11. De tweede denkpiste van de eisers komt hierop neer dat zij
aanvoeren dat het bestreden arrest wel degelijk een arrest “alvorens
recht te doen” is, maar dat dit arrest gewezen werd met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering of zelf is aangetast met een onregelmatigheid of nietigheid en precies daarom vatbaar
is voor een onmiddellijk cassatieberoep.
Zij betogen hieromtrent dat, waar een inverdenkinggestelde onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het verwijzingsarrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling wanneer het gaat om de verwerping
van bij schriftelijke conclusie ingeroepen nietigheden, onregelmatigheden of verzuimen met betrekking tot onderzoekshandelingen, om
excepties van onbevoegdheid, om gronden van onontvankelijkheid of
verval van de strafvordering, of om onregelmatigheden, nietigheden of
verzuimen van de beslissing tot verwijzing zelf, een onmiddellijk cassatieberoep eveneens ontvankelijk moet zijn wanneer sprake is van onregelmatigheden of nietigheden waardoor een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling is aangetast dat nog geen verwijzing inhoudt
naar het vonnisgerecht maar dat, als “arrest alvorens recht te doen”,
reeds een beslissing neemt en aldus zijn rechtsmacht uitput over een
geschilpunt, zoals in casu de ontvankelijkheid van het hoger beroep,
waardoor de eiser benadeeld wordt.
12. Wat het onmiddellijk cassatieberoep betreft, als uitzondering op
de regel van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, bepaalt
het tweede lid van dit artikel :
“Het vorige lid is niet van toepassing op arresten of vonnissen inzake
bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135, 235bis en 235ter,
noch op arresten of vonnissen inzake de burgerlijke rechtsvordering die
uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid, noch op arresten
waarbij overeenkomstig artikel 524bis, § 1, uitspraak wordt gedaan over
de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen
wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkomstig artikel 57bis
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.”
De uitzonderingsgevallen op de algemene regel van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, die ons hier rechtstreeks aanbelangen
zijn de “arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of met toepassing van
de artikelen 135, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering”.
13. Er dient onmiddellijk te worden vastgesteld dat de bestreden
beslissing geen beslissing inzake bevoegdheid is, noch een arrest met
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betrekking tot de in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie.
Voorts kan worden opgemerkt dat het bestreden arrest bij de vermelding van de toegepaste wetsbepalingen wel melding maakt van, onder
meer, artikel 135 Wetboek van Strafvordering, — wat logisch is, aangezien de tussenkomst van de kamer van inbeschuldigingstelling hier
kadert binnen het door artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering
bedoelde hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking
van de raadkamer —, maar niet van het artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, dat betrekking heeft op het onderzoek van de regelmatigheid van de procedure door de kamer van inbeschuldigingstelling.
14. De eisers gaan ervan uit dat zij over een onmiddellijk cassatieberoep moeten kunnen beschikken, omdat er anders over oordelen zou
impliceren dat een inverdenkinggestelde die geconfronteerd wordt met
een arrest alvorens recht te doen van een kamer van inbeschuldigingstelling, dat “onwettig” is omdat het hoger beroep van de burgerlijke
partij onterecht ontvankelijk werd verklaard, geen mogelijkheid (meer)
heeft om tegen deze beslissing op nuttige wijze cassatieberoep aan te
tekenen, aangezien artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
niet erin voorziet dat een cassatieberoep tegen een dergelijk arrest zou
kunnen worden aangetekend na de uitspraak van het verwijzingsarrest.
Het Hof heeft zich over deze specifieke rechtskwestie nog niet uitgesproken, maar de problematiek van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep dat ingesteld wordt na het eindarrest tegen een tussenarrest
en van de ontvankelijkheid van de cassatiemiddelen die in het kader van
een dergelijk cassatieberoep tegen dit tussenarrest worden aangevoerd,
kwam daarentegen wel reeds aan bod in de rechtspraak van het Hof.
Wanneer er enkel cassatieberoep wordt ingesteld tegen het eindarrest,
onderzoekt het Hof niet de wettigheid van de arresten alvorens recht
te doen en zijn, in principe, de middelen die enkel tegen deze tussenarresten zijn gericht niet ontvankelijk  (1), behalve evenwel in zoverre die
tussenarresten de wettigheid van de einduitspraak zouden aantasten  (2).
Verder oordeelde het Hof dat de beschuldigde, die zich enkel in cassatie
heeft voorzien tegen het veroordelend arrest dat een hof van assisen
tegen hem heeft uitgesproken, zich enkel kan beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in zoverre het eindarrest door die onwettigheid kan worden aangetast  (3).
Het Hof preciseert in dit arrest dat het middel dat gericht is tegen dit
tussenarrest ontvankelijk is, ook al is geen voorziening ingesteld tegen
het tussenarrest dat de bekritiseerde beslissing bevat.
Op grond van deze rechtspraak kan niet worden uitgesloten dat het Hof
een middel ontvankelijk zou verklaren dat gericht is tegen een niet voor
onmiddellijk cassatieberoep vatbaar arrest alvorens recht te doen van
  (1) Cass. 12 nov. 1991, AR 4258, AC 1991-92, nr. 137 ; Cass. 12 maart 1992, AR 9477, AC
1991-92, nr. 362.
  (2) Cass. 29 jan. 1992, AR 9581, AC 1991-92, nr. 281.
  (3) Cass. 17 april 1996, AR P.96.0022.F, AC 1996, nr. 116.
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de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel de problematiek van de
ontvankelijkheid van het hoger beroep beslecht, voor zover dit middel
wordt aangevoerd binnen het kader van een later ingesteld ontvankelijk
cassatieberoep tegen de (verwijzings)beslissing waarbij de gegrondheid
van het hoger beroep wordt beoordeeld, precies omdat dit laatste arrest
verder bouwt op een onwettigheid waardoor het arrest alvorens recht te
doen is aangetast : de kamer van inbeschuldigingstelling kan immers niet
wettig oordelen over het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep,
wanneer de eerdere beslissing alvorens recht te doen omtrent de ontvankelijkheid van dit hoger beroep zelf door een onwettigheid is aangetast.
15. Wat betreft de mogelijkheid voor de inverdenkingstelde om onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen tegen een verwijzingsarrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling is de rechtspraak van uw Hof bekend.
Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De inverdenkinggestelde kan in geval van onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep instellen tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, onverminderd het
in artikel 539 van dit Wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelfde geldt
voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen
of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, slechts ontvankelijk indien
het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer.
Hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval
van de strafvordering, behalve wanneer ze zijn ontstaan na de debatten
voor de raadkamer.”
Herhaaldelijk werd door het Hof beslist, eensdeels, dat, ingevolge
artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, de inverdenkinggestelde
slechts hoger beroep kan instellen tegen de beschikkingen van de raadkamer betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde
dat het middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, tegen beschikkingen bedoeld in artikel 539 Wetboek van Strafvordering, tegen verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129
en 130 Wetboek van Strafvordering in geval van niet-ontvankelijkheid
of van verval van de strafvordering, op voorwaarde dat het middel in
schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer, en tegen
verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast en, anderdeels, dat
uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek
van Strafvordering, volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in
gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen
de (verwijzings)beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling  (1).
  (1) Cass. 11 jan. 2000, AR P.99.0905.N, AC 2000, nr. 20 met concl. O.M. ; Cass. 22 aug. 2000,
AR P.00.1120.N, AC 2000, nr. 434 ; Cass. 17 okt. 2000, AR P.00.1152.N, AC 2000, nr. 512 ; Cass.
14 nov. 2000, AR P.00.1328.N, AC 2000, nr. 621 ; Cass. 3 feb. 2008, AR P.07.1778.F, AC 2008,
nr. 106.
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16. De eisers houden allereerst voor dat het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde ook ontvankelijk moet zijn, — uiteraard mits het naleven van de andere door de wet gestelde voorwaarden —,
wanneer er sprake is van een arrest alvorens recht te doen van de kamer
van inbeschuldigingstelling, dat dus nog geen verwijzing inhoudt, maar
dat zelf aangetast is door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden.
17. Deze stelling vindt steun in de rechtspraak van het Hof dat
oordeelde, — weze het impliciet door de aangevoerde middelen te beantwoorden —, dat het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat,
uitspraak doende op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen
een beschikking van de raadkamer, die het onderzoek nietig en de
strafvordering niet ontvankelijk verklaarde, de beroepen beschikking
hervormde door te beslissen dat er geen redenen voorhanden waren om
bepaalde stukken nietig te verklaren en te verwijderen, (op dat punt)
ontvankelijk is  (1). Het betrof hier inderdaad geen verwijzingsarrest,
maar een arrest dat oordeelt dat er geen reden was voor een zuivering
van de procedure en dat, alvorens over de bezwaren, te oordelen een
aanvullend onderzoek beveelt  (2).
De mogelijkheid voor de kamer van inbeschuldigingstelling om de
regelmatigheid van de voorgelegde procedure te onderzoeken bij de regeling van de rechtspleging is geregeld door artikel 235bis, § 1, Wetboek van
Strafvordering. De bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om een dergelijk onderzoek naar de regelmatigheid van de procedure ook buiten het strikte kader van de regeling van de rechtspleging
te verrichten, is wettelijk voorzien door artikel 235bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering : de wet stelt als enige vereiste dat het gevallen moet
betreffen waarin de kamer van inbeschuldigingstelling “kennis neemt
van de zaak”, wat inhoudt dat de saisine van de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig moet zijn  (3), tenzij dit onderzoeksgerecht
toepassing zou maken van artikel 136, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en de daarin voorziene mogelijkheid van het ambtshalve toezicht
op het gerechtelijk onderzoek  (4).
Deze vereiste van regelmatige saisine houdt op haar beurt in dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, vooraleer zij de regelmatigheid van
de voorgelegde procedure kan nazien, eerst dient na te zien of de zaak op
regelmatige wijze bij haar aanhangig werd gemaakt  (5).
18. Zo er bijgevolg kan worden aangenomen dat een inverdenkinggestelde onmiddellijk cassatieberoep kan aantekenen tegen een arrest van
  (1) Cass. 2 okt. 2001, AR P.01.0599.N, AC 2001, nr. 515 met concl. adv.-gen. De Swaef.
  (2) Wat dit laatste betreft, oordeelde het Hof dat de beslissing waarbij bijkomende
onderzoeksdaden werden bevolen, geen eindbeslissing was en dat het cassatieberoep
bijgevolg niet ontvankelijk was.
  (3) Cass. 12 mei 2004, AR P.04.0497.F, AC 2004, nr. 254 ; Cass. 19 jan. 2005, AR P.04.1454.F,
AC 2005, nr. 38 ; Cass. 10 mei 2006, AR P.06.0281.F, AC 2006, nr. 266 ; Cass. 10 feb. 2010, AR
P.10.0012.N, AC 2010, nr. X met concl. adv.-gen. Timperman ; Ph. Traest, T. De Meester,
en A. Masset, La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, 213-214 ; R. Declercq,
Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010, 449, nr. 967.
  (4) R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, 646, nr. 1362, in fine.
  (5) Zie voetnoot 5.
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de kamer van inbeschuldigingstelling, dat nog geen verwijzing inhoudt,
maar dat zelf aangetast is door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, dan nog moet voldaan zijn aan de hier toepasselijke vereiste van
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, met name dat het
bestreden arrest moet gewezen zijn met toepassing van de artikelen 135
en 235bis Wetboek van Strafvordering.
19. Ook hiervoor kan opnieuw verwezen worden naar de rechtspraak
van het Hof.
Zo oordeelde het Hof dat een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een burgerlijke partij ontvankelijk
verklaart en, alvorens uitspraak te doen over de gegrondheid van dat
hoger beroep, de heropening van het debat beveelt, geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, (noch
een geschil inzake bevoegdheid), noch gewezen werd met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering, (noch uitspraak
doet over het beginsel van aansprakelijkheid), zodat het cassatieberoep
dat vóór de eindbeslissing werd ingesteld, niet ontvankelijk is  (1).
Later oordeelde het Hof dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van de moeder van een minderjarige,
in de hoedanigheid van wettelijk beheerder van de goederen van haar
dochter, tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling door de raadkamer ontvankelijk verklaart en de zaak, alvorens verder uitspraak te
doen, vaststelt op een latere zitting om partijen toe te laten tegenspraak
te voeren over de vraag of er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan
om de eventuele verwijzing van de eiser naar het vonnisgerecht te
verantwoorden, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, en (noch over een geschil inzake bevoegdheid), noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek,
(noch over het beginsel van aansprakelijkheid) uitspraak doet, zodat het
onmiddellijk cassatieberoep tegen dit arrest niet ontvankelijk is  (2).
Voorts besliste het Hof dat tegen een niet-definitief arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling (dat vaststelde dat het onderzoek
volledig was, de omschrijving van één van de telastleggingen aanvulde,
oordeelde dat er voldoende bezwaren bestonden en de inverdenkinggestelde verwees naar de correctionele rechtbank) slechts onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is wanneer dit arrest uitspraak doet over
een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, of over een grond van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf een verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een
verzuim of een nietigheid en preciseerde het dat die beperking ook van
toepassing is wanneer het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde
gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet op het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een
beschikking van de raadkamer  (3).
  (1) Cass. 19 april 2000, AR P.00.0224.F, AC 2000, nr. 263.
  (2) Cass. 24 juli 2001, AR P.01.0864.F, AC 2001, nr. 422.
  (3) Cass. 6 april 2004, AR P.03.1767.N, AC 2004, nr. 187.
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20. Het bestreden arrest werd gewezen op het hoger beroep van de
burgerlijke partij tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling
van de raadkamer. Het bestreden arrest heeft dus betrekking op de regeling van de rechtspleging. Het beveelt de heropening van de debatten om
de partijen toe te laten hun opmerkingen te formuleren aangaande de
gegrondheid van het hoger beroep van de burgerlijke partij, na dit hoger
beroep eerst ontvankelijk te hebben verklaard. De kamer van inbeschuldigingstelling neemt deze laatste beslissing nadat zij eerst en voorafgaandelijk de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling heeft
onderzocht.
21. Uitgaande van de tweede stelling van de eisers (zie randnummer
11 supra) en van de formulering van de prejudiciële vraag die zij voorstellen voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, lijken de eisers voor
te houden dat het bestreden arrest wel degelijk een arrest “alvorens
recht te doen” is, maar dat dit arrest gewezen werd met toepassing
van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering en precies
daarom vatbaar is voor een onmiddellijk cassatieberoep. Hoewel niet
uitdrukkelijk uitgesproken, lijkt de redenering van de eisers hierbij
te zijn dat er onmiddellijk cassatieberoep openstaat, hetzij omdat de
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over een grond van
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering door de ontvankelijkheid
van de burgerlijkepartijstelling te onderzoeken in het kader van haar
beslissing omtrent de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de
burgerlijke partij, hetzij omdat het arrest zelf door onregelmatigheden
of nietigheden is aangetast (memorie p. 3, derde en vijfde paragraaf).
22. Er dient bijgevolg in een eerste tijd onderzocht te worden of het
arrest “gewezen werd met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering  (1)”.
23. Er weze allereerst nogmaals herhaald dat het arrest hieromtrent
zelf geen uitsluitsel geeft, aangezien het bij de opsomming van de toegepaste wetsbepalingen, wel melding maakt van artikel 135 Wetboek van
Strafvordering, maar niet van artikel 235bis van datzelfde wetboek.
Zoals eerder uiteengezet, ligt de reden van de vermelding van artikel 135
Wetboek van Strafvordering in het feit dat het hoger beroep werd ingesteld door de burgerlijke partij op grond van artikel 135, § 1 Wetboek van
Strafvordering (zie randnummer 13).
De kamer van inbeschuldigingstelling geeft in het bestreden arrest
al evenmin te kennen dat zij, ambtshalve of op verzoek van de eisers,
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. Zij
preciseert wel het onderwerp waartoe het debat beperkt werd, met name
(het onderzoek van) de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de
burgerlijke partij VCR Van Cauwenbergh nv.
24. Een uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling omtrent
een betwisting die betrekking heeft op een grond van niet-ontvankelijkheid die onder het toepassingsgebied van artikel 135, § 2 Wetboek van
Strafvordering valt, zou kunnen resulteren in een situatie waarin, bij
  (1) De andere gevallen waarin artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
onmiddellijk cassatieberoep toelaat zijn hier niet relevant.
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toepassing van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, een
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is.
Dat zal evenwel niet steeds het geval zijn : om aanleiding te kunnen
geven tot een onmiddellijk cassatieberoep moet de uitspraak omtrent
een betwisting met betrekking tot een in artikel 135, § 2 Wetboek van
Strafvordering bedoelde grond van niet-ontvankelijkheid bovendien
gewezen zijn met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, dit wil zeggen in het kader van een ambtshalve of door de partijen
gevraagd onderzoek van de regelmatigheid van de procedure met het oog
op de uiteindelijke zuivering van de rechtspleging.
De bedoeling van de wetgever bij de aanpassing of invoeging van de
artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering was tweeledig  (1) :
— in de eerste plaats de door het Grondwettelijk Hof  (2) bekritiseerde
asymmetrie tussen de positie van de inverdenkinggestelde, enerzijds, en
de burgerlijke partij en het openbaar ministerie, anderzijds, (gedeeltelijk) weg te werken door aan eerstgenoemde een (zij het beperkt) recht
op hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer tot regeling
van de rechtspleging toe te kennen (artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering) ;
— in de tweede plaats, onder welbepaalde voorwaarden, de mogelijkheid creëren om de kamer van inbeschuldigingstelling toe te laten onregelmatigheden, nietigheden of verzuimen te zuiveren, hetzij in de fase
van de regeling van de rechtspleging, hetzij telkens wanneer de kamer
van inbeschuldigingstelling (regelmatig) kennis neemt van de zaak, met
als gevolg het verbod om de middelen met betrekking tot de onderzoekshandelingen, de bewijsverkrijging, de verwijzingsbeschikking of met
betrekking tot gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering opnieuw op te werpen voor de feitenrechter, behoudens
de middelen die verband houden met de bewijswaardering (artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering).
De wijze waarop de hiervoor beschreven regeling van de zuivering van
de nietigheden, onregelmatigheden en verzuimen werd opgevat, houdt
bijgevolg in dat er een “definitieve” beslissing genomen wordt over
deze geschilpunten, zodat er logischerwijze ook in een mogelijkheid tot
(onmiddellijk) cassatieberoep diende te worden voorzien  (3).
25. De verwijzing in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering naar de artikelen 135 en 235bis van hetzelfde wetboek toont aan dat
het creëren van de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep
onmiddellijk en rechtstreeks gebonden is aan het definitief karakter
van de zuivering waartoe de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve of op verzoek van de partijen is overgegaan.
  (1) Parl.St., Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1996-1997, nr. 857/17, 15.
  (2) Gw. Hof 1 dec. 1994, nr. 82/94 ; 2 maart 1995, JT 1995, 364.
  (3) D. Vandermeersch, et O. Klees, “La réforme ‘Franchimont’ – Commentaire de la
loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction”, JT 1998, 446 ; Ph. Traest, “Wie is er bang van het strafrecht ?”,
De regeling van de rechtspleging, Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 1997/1998, 304,
nr. 173.
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26. Zoals hiervoor aangehaald (zie randnummer 20 supra), kadert de
bestreden beslissing in de regeling van de rechtspleging, zodat niet
artikel 235bis, § 2, maar artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering
hier van toepassing is.
Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“Bij de regeling van de rechtspleging onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie of op
verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure. Zij kan dit zelfs ambtshalve doen”.
Wanneer de zaak regelmatig bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig is gemaakt en het openbaar ministerie haar vordert of een
partij haar verzoekt de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te controleren, is dit onderzoeksgerecht ertoe gehouden dat onderzoek ook effectief te verrichten  (1), maar de mogelijkheid om de kamer
van inbeschuldigingstelling hiertoe te dwingen bestaat slechts indien
het hoger beroep ontvankelijk is  (2).
Als er geen dergelijke vordering van het openbaar ministerie of geen
dergelijk verzoek van de partijen is, kan de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve tot de controle van de regelmatigheid van de procedure overgaan : de controle is dan facultatief  (3).
Onverschillig of de controle ex artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op
verzoek van een partij werd verricht, kan de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling met betrekking tot de regelmatigheid van de
procedure, in de regel, in toepassing van artikel 416, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering, het voorwerp uitmaken van een onmiddellijk cassatieberoep.
Gelet op de aard van dit onmiddellijk cassatieberoep, dat rechtstreeks
verbonden is met de zuivering van de procedure en het hieraan gekoppelde verbod om dezelfde onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden
of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering
opnieuw op te werpen voor de feitenrechter en dus met het “definitief”
karakter van de beslechting van deze geschilpunten (zie randnummer
24), moet evenwel worden vastgesteld dat deze mogelijkheid van onmiddellijk cassatieberoep niet openstaat voor die beslissingen, die kamer
van inbeschuldigingstelling, ongeacht de houding van het openbaar
ministerie of van de partijen, in iedere zaak verplicht is te nemen.
27. Het is inderdaad de taak van elke rechter, zowel de eerstelijnsrechter als de cassatierechter, zowel de feitenrechter als de onderzoeksgerechten, zowel de burgerlijke rechter als de strafrechter, recht te
spreken en de wet legt hem daarom een aantal verplichtingen op die hij,
ongeacht de aard van de zaak en ongeacht de houding van de partijen,
  (1) Cass. 24 nov. 1999, AR P.99.1524.F, AC 1999, nr. 628 ; Cass. 3 okt. 2000, AR P.00.1174.N,
AC 2000, nr. 513 ; Cass. 3 dec. 2003, AR P.03.1545.F, AC 2003, nr. 618 ; Cass. 9 nov. 2005, AR
P.05.1378.F, AC 2005, nr. 585 ; Cass. 23 sept. 2009, AR P.09.0510.F, AC 2009, nr. 520 met concl.
adv.-gen. Vandermeersch. ; R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5de ed., 2010,
449, nr. 968.
  (2) R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, 647, nrs. 1364 en 1365.
  (3) Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1619.N, AC 2003, nr. 175.
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moet vervullen. Eén van die verplichtingen en voorwaarden om recht te
kunnen spreken is, naast onder meer het onderzoek van zijn bevoegdheid en van de hoedanigheid en het belang van de partijen, de vaststelling van de ontvankelijkheid van een vordering of van een rechtsmiddel
(zie randnummer 8 supra).
Het ontvankelijk verklaren van de vordering of van het rechtsmiddel
is een voorafgaande voorwaarde om (verder) recht te spreken : deze
eerste verificatie zich vervat in de opdracht zelf van de rechter, is eraan
inherent en behoort tot de essentie ervan.
Ook vóór de invoering van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
bestond voor de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de (behandeling van het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die
uitspraak doet over de) regeling van de rechtspleging, reeds de verplichting ambtshalve een onderzoek te verrichten naar de eigen bevoegdheid,
naar de ontvankelijkheid van de strafvordering en naar de regelmatigheid en de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen de beschikking
van de raadkamer : de kamer van inbeschuldigingstelling kon toen ook
niet, net zo min als thans onder de gelding van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, over bepaalde gronden van verval of van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering heenstappen. De kamer van inbeschuldigingstelling diende toen ook al, net zoals nu, ambtshalve die gronden
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering te onderzoeken en er uitspraak over te doen, ongeacht of de partijen dienaangaande al dan niet betwistingen aanvoerden. Deze verplichting vindt
dus geenszins haar grondslag in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en een dergelijk verplicht onderzoek en de verplichte uitspraak
omtrent de resultaten ervan zijn geen toepassing van deze wetsbepaling : artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering spreekt immers
over een facultatieve controle door de kamer van inbeschuldigingstelling
van de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure naar aanleiding van de regeling van de rechtspleging, aangezien deze wetsbepaling
preciseert dat de kamer van inbeschuldigingstelling deze controle “kan”
verrichten, terwijl wij hier, in de thans voorliggende zaak, enkel te
maken hebben met een verplicht onderzoek naar de ontvankelijkheid van
de strafvordering en naar de regelmatigheid en de ontvankelijkheid van
het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, waaromtrent
de kamer van inbeschuldigingstelling een controle “moet” verrichten.
Dit onderzoek valt dus buiten het bereik of het toepassingsgebied van
artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering.
28. De verplichting om ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering en van het rechtsmiddel van het hoger beroep te onderzoeken
is dus niet nieuw en heeft dan ook geen enkel uitstaan met het eventueel
uitoefenen door de kamer van inbeschuldigingstelling van de (nieuwe)
bevoegdheid die het door de wet van 12 maart 1998 ingevoerde artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering haar toekent : artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering heeft dit reeds eerder bestaande verplichte ambtshalve
onderzoek noch gewijzigd, noch overgenomen of naar zich toe getrokken.
Er anders over oordelen, door het verplicht ambtshalve onderzoek
naar de ontvankelijkheid van de strafvordering en van het rechtsmiddel
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van het hoger beroep gelijk te stellen met of te beschouwen als een
“onderzoek van de regelmatigheid van de voorgelegde procedure” in de
zin van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, zou overigens impliceren dat elke verwijzingsbeslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling vatbaar is of moet zijn voor een onmiddellijk cassatieberoep :
dit onderzoeksgerecht is bij het regelen van de rechtspleging en vóór
het de inverdenkinggestelde effectief verwijst naar de bevoegde rechter,
immers steeds verplicht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid
van de strafvordering en dus een onderzoek te verrichten naar het al dan
niet bestaan van gronden van niet-ontvankelijkheid  (1).
Een dergelijke zienswijze strookt alleszins niet met de wil van de
wetgever die, wat de mogelijkheid van het onmiddellijk cassatieberoep
betreft, enkel de bedoeling had een oplossing te bieden voor het “definitief” karakter van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
inzake de zuivering van onregelmatigheden, nietigheden en verzuimen
of gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, omwille van het feit dat deze, in de regel, niet meer mogen worden
opgeworpen voor de feitenrechter en die bijgevolg enkel de intentie had
de mogelijkheden van onmiddellijk cassatieberoep hiertoe te beperken
(uiteraard naast de andere mogelijkheden waarin artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering voorziet en die dateren van na de wetswijziging van 12 maart 1998).
29. Het vervullen van deze verplichting om ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering en van het rechtsmiddel van het hoger
beroep te onderzoeken is precies wat de kamer van inbeschuldigingstelling hier doet : zij gaat allereerst na of het hoger beroep inderdaad
ontvankelijk is.
Daartoe onderzoekt zij logischerwijze ook de ontvankelijkheid van de
burgerlijkepartijstelling : dienaangaande oordeelde het Hof herhaaldelijk dat, ter beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep
dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een beschikking van
buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling dient te onderzoeken of de burgerlijkepartijstelling ontvankelijk was  (2).
De kamer van inbeschuldigingstelling was hiertoe verplicht, zowel
om de ontvankelijkheid van de strafvordering te kunnen vaststellen, —
aangezien enkel de burgerlijke partij de uitoefening van de strafvordering op gang had gebracht, nu het openbaar ministerie geen gerechtelijk
onderzoek had gevorderd —, als om de ontvankelijkheid van het hoger
beroep zelf te kunnen onderzoeken.
30. Op deze reeds in het kader van de algemene opdracht van de kamer
van inbeschuldigingstelling bestaande verplichting (zie randnummer 27
supra) om de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling te onderzoeken bij het nazicht van de ontvankelijkheid van het hoger beroep
  (1) R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, nr. 1366.
  (2) Cass. 7 sept. 1982, AR 7464, AC 1982-83, nr. 18 ; Cass. 25 april 1996, AR P.94.1412.N,
AC 1996, nr. 127 ; Cass. 8 okt. 2002, AR P.02.0491.F, AC 2002, nr. 516 ; Cass. 16 maart 2005,
AR P.04.1664.F, AC 2005, nr. 163 ; Cass. 3 april 2007, AR P.07.0041.N, AC 2007, nr. 168 ; Cass.
26 mei 2009, AR P.09.0066.N, AC 2009, nr. 345.
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en van de strafvordering, heeft zich, in de thans voorliggende zaak, een
bijkomende verplichting geënt, met name de verplichting te antwoorden
op het verweer van de eisers, die in conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling hadden aangevoerd dat de burgerlijkepartijstelling
niet ontvankelijk was.
Dit laatste gegeven doet geen afbreuk aan het feit dat de verplichting om ambtshalve de ontvankelijkheid van de strafvordering en van
het rechtsmiddel van het hoger beroep te onderzoeken, niet kadert in
een toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering : het feit
dat een betwisting, die de kamer van inbeschuldigingstelling in elk
geval, ook zonder die aanvoering, verplicht ambtshalve had moeten
beslechten, hier ook nog eens door een partij wordt aangevoerd, wijzigt
dat verplicht opgelegde ambtshalve onderzoek niet in een onderzoek
dat, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een partij, een toepassing
zou zijn van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Anders gesteld : het gegeven dat het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering zelf aan de kamer van inbeschuldigingstelling ook de mogelijkheid biedt om op het verzoek van een partij tot hetzelfde onderzoek
naar het al dan niet bestaan van gronden van niet-ontvankelijkheid over
te gaan, maakt van een arrest dat daarover in elk geval ambtshalve en
binnen het kader van de algemene opdracht van dit onderzoeksgerecht,
een onderzoek moet verrichten, geen arrest dat gewezen zou zijn “in
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering”.
Het feit dat een partij in een conclusie een betwisting aanvoert, die
zoals hier, betrekking heeft op een grond van niet-ontvankelijkheid, die
weliswaar binnen het bereik van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering valt, maar waarover de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, in elk geval ook buiten het
strikte kader van deze artikelen verplicht ambtshalve uitspraak moet
doen, omdat deze uitspraak behoort tot de essentie van de opdracht van
dit onderzoeksgerecht, verengt deze uitspraak niet tot een uitspraak
bij toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering : het zijn immers niet de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering die de kamer van inbeschuldigingstelling tot een dergelijke
uitspraak verplichten, aangezien de bevoegdheid, de ontvankelijkheid
en het verval van de strafvordering in geval van een eventuele verwijzing (of, zoals hier, in geval van de voorbereiding van het onderzoek naar
de noodzaak van een eventuele verwijzing) hoe dan ook steeds moeten
worden onderzocht  (1).
31. De eisers lijken bovendien ook nog aan te voeren, — naast het feit
dat het arrest zou gewezen zijn in toepassing van de artikelen 135 en
235bis Wetboek van Strafvordering —, dat het bestreden arrest zelf door
onregelmatigheden of nietigheden is aangetast (memorie p. 3, derde en
vijfde paragraaf) en dat dit (op zich) zou volstaan om de bestreden beslissing vatbaar te maken voor een onmiddellijk cassatieberoep.
Deze zienswijze kan evenmin worden bijgetreden : het is juist dat uit
de context van de artikelen 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Wetboek
  (1) R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de ed., nr. 1366.
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van Strafvordering volgt dat onmiddellijk cassatieberoep ook mogelijk
is wanneer de (verwijzings)beslissing zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden, maar het hier bestreden arrest is
niet alleen geen verwijzingsbeslissing, de aangevoerde beweerde onwettigheid, die enkel betrekking heeft op de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling omtrent (de omvang of de draagwijdte van) het
hoger beroep, is bovendien geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid
in de zin van de artikelen 135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering,
die zoals hoger uiteengezet, onder meer als bedoeling hadden een vroegtijdige zuivering van de procedure mogelijk te maken.
32. Het besluit moet dan ook zijn dat het bestreden arrest, waarvan
eerder reeds werd aangetoond dat het geen eindbeslissing is, evenmin een
arrest is dat gewezen werd “in toepassing van de artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering” en dat om die reden vatbaar zou kunnen
zijn voor een onmiddellijk cassatieberoep. Op basis van dit besluit dient
het cassatieberoep als voorbarig en bijgevolg als niet ontvankelijk te
worden verworpen.
33. De eisers verzoeken het Hof, — wanneer het van oordeel zou zijn dat
het onmiddellijk cassatieberoep onontvankelijk is —, een prejudiciële
vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
De voorgestelde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de bestaanbaarheid van de artikelen 135, 235bis en 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering met de artikelen 10 en 11 Grondwet, dient niet te worden
gesteld.
In de eerste plaats heeft de vraag betrekking op artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering (in combinatie met de artikelen 135 en 416, tweede
lid van hetzelfde wetboek), waarvan gebleken is dat het bestreden arrest
er geen toepassing van is of maakt  (1), zodat het antwoord op de prejudiciële vraag niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep als gevolg
kan hebben  (2).
Bovendien kan er slechts sprake zijn van een inbreuk op het door de
artikelen 10 en 11 Grondwet bedoelde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, wanneer, zonder objectieve en redelijke verantwoording,
gelijke situaties ongelijk worden behandeld of ongelijke situaties
gelijk. Een dergelijke hypothese veronderstelt dat de rechtssubjecten of
rechtstoestanden die worden vergeleken ook daadwerkelijk vergelijkbaar zijn. Dat is in de voorgestelde prejudiciële vraag niet het geval : de
inverdenkinggestelde die het voorwerp uitmaakt van een arrest alvorens
recht te doen van de kamer van inbeschuldigingstelling dat aangetast is
door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de
beslissing omtrent de ontvankelijkheid of de draagwijdte van het hoger
beroep van de burgerlijke partij, kan navolgend nog buiten vervolging
worden gesteld, terwijl dat uiteraard niet meer het geval kan zijn voor
  (1) Cass. 1 dec. 1999, AR P.99.1092.F, AC 1999, nr. 649 ; Cass. 31 mei 2000, AR P.00.0339.F,
AC 2000, nr. 336 ; Cass. 4 april 2001, AR P.01.0042.F, AC 2001, nr 200 met concl. adv.-gen.
Loop ; Cass. 24 jan. 2006, AR P.06.0082.N, AC 2006, nr. 52 ; Cass. 2 dec. 2009, AR P.09.1087.F,
AC 2000, nr. 714.
  (2) Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0295.F, AC 2009, nr. 390 met concl. adv.-gen. Vandermeersch.
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een inverdenkinggestelde die reeds verwezen werd, weze het op basis van
een door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid aangetast arrest.
34. Het aangevoerde enig middel heeft in geen enkel van beide onderdelen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. Het
dient bijgevolg niet te worden beantwoord.
35. Gelet op de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, omwille
van het voorbarig karakter ervan, kan de gedane afstand worden
verleend.
Conclusie : de door de eisers gedane afstand zonder berusting kan
worden verleend.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 december 2012.
De eisers voeren in memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoepen.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 19 april 2013
een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 14 mei 2013 heeft raadsheer Filip Van Volsem
verslag uitgebracht en heeft de voormelde eerste advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Afstand van de cassatieberoepen
1. De eisers voeren aan dat zij beschikken over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het onregelmatig of nietig arrest omdat dit arrest, ook
al houdt het geen verwijzing in naar het vonnisgerecht, een voor de
eisers nadelige beslissing neemt over de ontvankelijkheid van het hoger
beroep van VCR Van Cauwenbergh nv en het zijn rechtsmacht over dit
geschilpunt uitput.
Aan de eisers een onmiddellijk cassatieberoep ontzeggen, zou volgens
de eisers impliceren dat een inverdenkinggestelde niet op nuttige wijze
cassatieberoep kan aantekenen tegen een onwettig arrest alvorens recht
te doen en zou indruisen tegen de bedoeling van de wetgever om een
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk te maken tegen onregelmatige of
nietige arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling.
2. Indien het Hof van oordeel zou zijn dat de eisers niet beschikken
over een onmiddellijk cassatieberoep, vragen zij dat aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag wordt gesteld : “Schenden de
artikelen 135, 235bis en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
de artikelen 10 en 11 Grondwet in de mate dat zij niet voorzien in de
mogelijkheid om na een arrest alvorens recht te doen van de kamer
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van inbeschuldigingstelling dat is aangetast door een onregelmatigheid
of nietigheid hiertegen onmiddellijk cassatieberoep aan te tekenen,
terwijl deze artikelen wel voorzien in de mogelijkheid om onmiddellijk
cassatieberoep aan te tekenen tegen een verwijzingsarrest van diezelfde
kamer dat is aangetast door dezelfde onregelmatigheid of nietigheid ?”.
3. De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in de
mate dat het arrest geen eindbeslissing zou zijn in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en geen arrest is inzake bevoegdheid of een arrest gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering.
4. Volgens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat
tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in
laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst cassatieberoep
open na het eindarrest of het eindvonnis. Volgens artikel 416, tweede
lid, Wetboek van Strafvordering is het eerste lid niet van toepassing op
arresten inzake bevoegdheid of arresten gewezen met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis.
Een inverdenkinggestelde kan overeenkomstig artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering hoger beroep instellen tegen de volgende
beschikkingen van de raadkamer :
— beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, op voorwaarde dat het middel in een
schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer ;
— beschikkingen bedoeld in artikel 539 ;
— verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 ingeval
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering op voorwaarde dat het middel in een schriftelijke conclusie werd ingeroepen
voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor
de raadkamer ;
— verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden zijn aangetast.
5. Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek
van Strafvordering volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in
gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan aantekenen
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.
De raadkamer te Antwerpen oordeelt bij beschikking van 14 maart 2012
dat er geen reden is tot vervolging van de eisers, ontlast de onderzoeksrechter van verder onderzoek en beslist over de kosten en de rechtsplegingsvergoeding.
Het arrest oordeelt, na te hebben vastgesteld dat het gerechtelijk
onderzoek was opgestart ingevolge de klacht met burgerlijke partijstelling van VCR Van Cauwenbergh nv en het openbaar ministerie geen
vordering tot gerechtelijk onderzoek heeft genomen en na onderzoek
van de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling van VCR
Van Cauwenbergh nv, dat het hoger beroep van deze burgerlijke partij
wel degelijk ontvankelijk is. Het beveelt de heropening van het debat
teneinde partijen toe te laten hun opmerkingen te formuleren over de
gegrondheid van het hoger beroep.
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6. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en evenmin een door artikel 131,
§ 1, bedoelde beschikking betreffende onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden of een beschikking bedoeld in artikel 539 of een verwijzingsbeschikking.
7. De rechtstoestand van een inverdenkinggestelde na een arrest alvorens recht te doen dat het hoger beroep van een burgerlijke partij ten
onrechte ontvankelijk zou hebben verklaard, valt niet te vergelijken
met die van een inverdenkinggestelde die is verwezen naar het vonnisgerecht met een arrest dat het hoger beroep van een burgerlijke partij ten
onrechte ontvankelijk zou hebben verklaard. De kamer van inbeschuldigingstelling kan in het eerste geval alsnog oordelen dat er geen redenen
zijn om de eisers naar het vonnisgerecht te verwijzen, terwijl dat bij een
verwijzingsbeslissing evident niet het geval is.
De prejudiciële vraag wordt niet gesteld.
8. Er kan dan ook akte worden verleend van de gevraagde afstand.
Middel
Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de
cassatieberoepen, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
14 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Verstraeten (bij de balie te Brussel).

N° 298
2o

— 15 mei 2013
(P.12.1918.F)

kamer.

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — Beoordelingsvrijheid. — Strafvordering. — Persoonlijke kennis van de rechter.
— Debat op tegenspraak.
2o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Beroepsverbod bepaald bij K.B. nr. 22
van 24 oktober 1934. — Toepassing.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Beroepsverbod bepaald
bij K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934. — Veroordeling. — Verweer.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — Beroepsverbod bepaald bij K.B nr. 22 van
24 oktober 1934. — Veroordeling. — Verweer.
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1o Het verbod voor de rechter om zich op persoonlijke kennis te baseren,
betekent dat hij alleen mag beslissen op grond van aan tegenspraak onderworpen gegevens.
2o, 3o en 4o Zelfs indien het openbaar ministerie het beroepsverbod niet
uitdrukkelijk heeft gevorderd en ook al is het slechts facultatief, dan nog
maakt het deel uit van de wettelijke bepalingen waarmee een beklaagde die
wegens heling wordt vervolgd rekening dient te houden wanneer hij zijn
verweer voert  (1). (Art. 1, KB nr. 22 van 24 okt. 1934)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 26 oktober 2012.
De eiser C. B. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. Cassatieberoep van N. K.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van C. B.
Eerste middel
De eiser, die schuldig is verklaard aan de heling van minstens vijfhonderd mobiele telefoons, voert aan dat het arrest zich voor de motivering
van de straf steunt op gegevens die niet aan een tegensprekelijk debat
werden onderworpen, waardoor het arrest het vermoeden van onschuld
miskent.
Het verbod voor de rechter om zich op persoonlijke kennis te baseren,
betekent dat hij alleen mag beslissen op grond van aan tegenspraak
onderworpen gegevens.
Het arrest motiveert de straf door erop te wijzen dat de eiser zich
gespecialiseerd heeft in de heling en doorverkoop op grote schaal van
dure elektronische toestellen en dat hij er tot op heden, zes jaar na
de feiten, niet voor terugdeinst om via een handelszaak de schijn te
wekken dat zijn illegale activiteiten regelmatig zijn.
De eerste overweging verwijst naar de beschrijving van de feiten zoals
ze ten laste van de eiser en niet van een andere beklaagde omschreven
en bewezen waren verklaard. De tweede berust op de verklaringen die de
  (1) Zie Cass. 17 mei 2005, AR P.04.1571.N, AC 2005, nr. 282, met concl. P. Duinslaeger,
toen adv.-gen. ; Cass. 16 juni 2009, AR P.09.0038.N, AC 2009, nr. 409.
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eiser zelf, volgens het arrest, op de rechtszitting van het hof van beroep
over zijn activiteiten heeft afgelegd.
Voor het overige, en in tegenstelling tot wat het middel voorhoudt,
blijkt uit die redenen niet dat het hof van beroep zijn opmerking betreffende de “malafide ingesteldheid” van de eiser heeft ontleend aan een
gerechtelijk onderzoek naar tegen hem ingestelde vervolgingen, dat
niet bij het hof aanhangig was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert de schending aan van artikel 6.1 EVRM, de miskenning van het recht van verdediging en het gebrek aan motivering van
het arrest. Het verwijt de appelrechters dat zij de eiser een beroepsverbod hebben opgelegd, zonder dat hierover een tegensprekelijk debat
is gevoerd en ofschoon de eerste rechter die straf niet had uitgesproken
en het openbaar ministerie ze evenmin had gevorderd.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op het gebrek aan motivering van het arrest, zonder te vermelden waarom de appelrechters die
verplichting hebben verzuimd, is het niet ontvankelijk wegens gebrek
aan duidelijkheid.
Artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningsverbod, bepaalt de mogelijkheid om
de persoon die veroordeeld is wegens heling te straffen met een beroepsverbod van drie tot tien jaar.
Het beroepsverbod, dat weliswaar niet uitdrukkelijk door het openbaar ministerie is gevorderd en dat slechts facultatief is, maakt niettemin deel uit van de wettelijke bepalingen waarmee een beklaagde die
wegens heling wordt vervolgd rekening dient te houden wanneer hij zijn
verdediging voert.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Subsidiair verzoekt het middel het Hof, om een prejudiciële vraag te
stellen aan het Grondwettelijk Hof over de schending van de artikelen 10
en 11 Grondwet, samen gelezen met artikel 6 EVRM, die enerzijds voortvloeit uit de omstandigheid dat de artikelen 1 en 1bis Wet Beroepsuitoefeningsverbod, het mogelijk maken iemand zonder tegensprekelijk
debat tot een beroepsverbod te veroordelen, terwijl dat niet kan in het
geval van de beklaagden aan wie die sanctie niet kan worden opgelegd
en, anderzijds, uit het feit dat de bijkomende straf van verbeurdverklaring, in tegenstelling tot het beroepsverbod, door het openbaar ministerie moet worden gevorderd.
Wat het eerste deel van de vraag betreft, worden de categorieën van
beklaagden in dusdanig algemene bewoordingen gepresenteerd dat niet
kan worden bepaald waarom het grondwettelijk beginsel van gelijkheid
en non-discriminatie zou zijn geschonden. Wat het tweede deel van de
vraag betreft, dient het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer de
vraag, zoals te dezen, geen kritiek uitoefent op een door de wet gemaakt
onderscheid tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand
bevinden maar op wie verschillende regels van toepassing zouden zijn.
Er is geen grond om de prejudiciële vraag te stellen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
15 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Chateau
(bij de balie te Brussel).

N° 299
2o

— 15 mei 2013
(P.12.1994.F)

kamer.

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — Strafvordering.
— Hof van beroep. — Samenstelling. — Raadsheer die als lid van de kamer
van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan. — Cumulatie van
ambten. — Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
2o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Hof van
beroep. — Samenstelling. — Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan. — Cumulatie van ambten. —
Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
3o OPENBARE ORDE. — Rechterlijke organisatie. — Strafvordering. — Hof
van beroep. — Samenstelling. — Raadsheer die als lid van de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan. — Cumulatie van ambten.
— Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
4o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Hof van beroep. — Samenstelling. — Voorzitter die als lid van de kamer
van inbeschuldigingstelling heeft gezeteld en die in dezelfde zaak met

61ter Wetboek van Strafvordering uitspraak doet.
— Cumulatie van ambten. — Onpartijdige rechter. — Objectief gewettigde
twijfel. — Begrip.
toepassing van artikel

5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafvordering. — Hof van beroep. — Samenstelling. — Voorzitter die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft gezeteld en die in dezelfde zaak met toepassing van artikel 61ter van
het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet. — Cumulatie van ambten.
— Onpartijdige rechter. — Objectief gewettigde twijfel. — Begrip.

1o, 2o en 3o De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van
hetzelfde hof van beroep, kan niet als het uitoefenen van verschillende
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ambten in dezelfde zaak worden beschouwd, aangezien het rechterlijk
ambt van de interveniënt hetzelfde is gebleven  (1). (Art. 292, Gerechtelijk
Wetboek)
4o en 5o Het feit dat de voorzitter van de correctionele kamer van het hof
van beroep, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering, in dezelfde zaak
uitspraak heeft gedaan over een verzoekschrift in hoger beroep tegen de
beslissing van de onderzoeksrechter waarbij de inzage van het dossier van
de rechtspleging wordt geweigerd, is niet van die aard dat die magistraat
zich onvermijdelijk een mening over de grond van de zaak heeft moeten
vormen ; dergelijke omstandigheid kan dus geen objectief gewettigde twijfel
doen rijzen over de onpartijdigheid van de rechter (2). (Art. 6.1, EVRM ;
Art. 292, Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 31 oktober 2012.
De eisers T. B. S. en S. L. voeren zeven middelen aan en de eiser G. C.
voert één middel aan, in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. Cassatieberoepen van T. B. S. en S. L.
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld
.........................................................
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het middel voert de schending aan van artikel 292 Gerechtelijk
Wetboek en de miskenning van het beginsel van de onpartijdigheid
van de rechter, als gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1
IVBPR.
De eisers verwijten het veroordelend arrest dat het is gewezen onder
het voorzitterschap van een magistraat die in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft gezeteld toen die, op 21 januari 2004, uitspraak heeft
gedaan over het hoger beroep dat de eiseres had ingesteld tegen een
met toepassing van artikel 61ter Wetboek van Strafvordering gewezen
beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij haar de inzage van het
strafdossier was geweigerd.

  (1), (2) Zie Cass. 15 nov. 2006, AR P.06.1252.F, AC 2006, nr. 427.
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Krachtens artikel 292 Gerechtelijk Wetboek, dat cumulatie van rechterlijke ambten verbiedt, mogen in dezelfde zaak geen twee verschillende ambten worden uitgeoefend.
De omstandigheid dat, zoals te dezen, een voorzitter in de kamer
van inbeschuldigingstelling en vervolgens in een correctionele kamer
van hetzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan niet als cumulatie
van rechterlijke ambten worden beschouwd, zoals verboden bij de
voormelde wetsbepaling, aangezien zijn rechterlijk ambt hetzelfde is
gebleven.
Daarenboven is het feit dat de kamervoorzitter van het hof van beroep,
als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van
artikel 61ter Wetboek van Strafvordering, in dezelfde zaak uitspraak
heeft gedaan over een verzoekschrift in hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter waarbij de inzage van het dossier van
de rechtspleging was geweigerd, niet van dien aard dat die magistraat
zich onvermijdelijk een mening over de grond van de zaak heeft moeten
vormen.
Dergelijke omstandigheid kan dus geen objectief gewettigde twijfel
doen rijzen over de onpartijdigheid van de rechter.
Het middel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
15 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Forges (bij de
balie te Brussel), de heer Van den Driessche (bij de balie te Brussel), de
heer Dereau (bij de balie te Brussel) en de heer Verbist.

N° 300
2o

— 15 mei 2013
(P.12.2082.F)

kamer.

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Verklaring afgenomen zonder de bijstand van
een advocaat. — Recht op een eerlijke behandeling van de zaak. — Miskenning. — Voorwaarden.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.3. — Verklaring afgenomen zonder de bijstand van
een advocaat. — Recht op bijstand van een advocaat. — Miskenning. —
Voorwaarden.
3o ADVOCAAT. — Strafzaken. — Verklaring afgenomen zonder de bijstand
van een advocaat. — Miskenning van het recht op een eerlijke behandeling
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— Miskenning.

— Voorwaarden.

1o, 2o en 3o Uit de enkele omstandigheid dat de rechter, zonder daar gevolgen
aan te verbinden voor de schuld of voor de straf, een verklaring die zonder
bijstand van een advocaat is afgenomen en die geen enkele zelf beschuldigende draagwijdte heeft, vermeldt, aanhaalt, samenvat of uitlegt, kan geen
schending van de artikelen 6.1 en 6.3,c, van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden worden afgeleid. (Artt. 6.1 en 6.3.c, EVRM)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 30 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Het middel verwijt het arrest dat het, door te verwijzen naar een
verklaring die de eiser bij de politie zonder de bijstand van een advocaat
heeft afgelegd, het recht op een eerlijke behandeling van de zaak heeft
miskend.
De appelrechters hebben evenwel uit dat verhoor geen bewijsmateriaal
ten laste van de eiser afgeleid.
Uit de enkele omstandigheid dat de rechter, zonder daaraan gevolgtrekkingen over de schuld of voor de straf te verbinden, een verklaring
vermeldt, aanhaalt, samenvat of uitlegt die zonder bijstand van een
advocaat is afgenomen, zonder enige zelf-beschuldigende draagwijdte,
kan geen schending van de artikelen 6.1 en 6.3, c, EVRM worden afgeleid.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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15 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Berbuto (bij de balie te Luik) en de
heer Chapelle (bij de balie te Luik).

N° 301
2o

— 15 mei 2013
(P.13.0666.F)

kamer.

STRAFVORDERING. — Proactieve

recherche.

— Voorwaarden.

Proactieve recherche houdt niet in dat er voldoende aanwijzingen voorhanden
moeten zijn voor het bestaan van een reeds gepleegd misdrijf, maar het redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht
gebrachte strafbare feiten. (Art. 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering)

(Procureur-generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Bergen t. F. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen drie arresten die op 19 maart
2013 met de nummers 199, 198 en 197 zijn gewezen door het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, in de zaak van respectievelijk de eerste, tweede en derde verweerder.
De eiser voert in drie verzoekschriften die aan dit arrest zijn gehecht,
drie identieke middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Aangezien de zaken samenhangend zijn, dient er bij een en hetzelfde
arrest uitspraak te worden gedaan over de drie cassatieberoepen.
De verweerders hebben bij conclusie, neergelegd in het kader van het
hoger beroep dat zij hadden ingesteld tegen de beschikking waarbij hun
voorlopige hechtenis werd gehandhaafd, het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig gemaakt.
De arresten beslissen dat de strafvordering niet ontvankelijk is en dat
er geen grond is om de voorlopige hechtenis te handhaven.
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij
de voorlopige hechtenis van de verweerders wordt opgeheven
Krachtens artikel 31, § 1 en 2, Voorlopige Hechteniswet kan alleen
cassatieberoep worden ingesteld tegen de beslissingen waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
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B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de met toepassing van
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering gewezen beslissingen
Eerste, aan de drie cassatieberoepen gemeenschappelijk middel
De arresten beslissen dat de strafvordering niet ontvankelijk is omdat
de inlichtingen afkomstig zijn uit een proactieve recherche, zonder dat
de voorwaarden daarvoor, als bepaald in artikel 28bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering, zijn verenigd.
Het middel verwijt de appelrechters dat zij hebben geoordeeld dat een
dergelijke recherche niet kon worden ingesteld omdat er onvoldoende
aanwijzingen voor een vereniging van boosdoeners voorhanden waren.
Uit het voormelde artikel 28bis, § 2, volgt dat de proactieve recherche
niet inhoudt dat er voldoende aanwijzingen voor het bestaan van een
reeds gepleegd misdrijf voorhanden moeten zijn, maar dat er een redelijk vermoeden van te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het
licht gebrachte strafbare feiten moet bestaan.
Volgens de kamer van inbeschuldigingstelling bevatten de in het
oorspronkelijke proces-verbaal vergaarde inlichtingen onvoldoende
aanwijzingen voor het bestaan van een in tijd en ruimte aanwijsbaar
misdrijf van vereniging van boosdoeners, evenmin als onthullende
aanwijzingen van een ander misdrijf waarvoor een proactieve recherche
kan worden ingesteld.
Het arrest, dat voor het instellen van een proactieve recherche eist dat
er voldoende en onthullende aanwijzingen van een bestaand en aanwijsbaar misdrijf voorhanden moeten zijn, terwijl artikel 28bis, § 2, zulks
niet vereist, beperkt het toepassingsgebied van dat artikel ten onrechte
en schendt bijgevolg die bepaling.
De overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Voegt de drie cassatieberoepen.
Vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre ze verklaren dat
er geen grond is om de voorlopige hechtenis van de verweerders te handhaven.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde arresten.
Laat de kosten van de cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaken naar het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
15 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mary (bij de balie te Brussel).
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N° 302
1o

— 16 mei 2013
(C.11.0261.F)

kamer.

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Algemeen. — Hoger beroep van een
oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarden.
2o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Algemeen. — Verweerder betoogt dat
de rechtsvordering enkel een medeverweerder betreft. — Hoger beroep
van de verweerder tegen de medeverweerder. — Ontvankelijkheid.
3o GEMEENSCHAP EN GEWEST. — Bevoegdheden van de Franse Gemeenschap. — Toekenning aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie. — Gezondheidsbeleid. — Uitzondering. — Omvang.

1o Het hoger beroep van een oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder is niet ontvankelijk wanneer tussen hen geen geding aanhangig
was voor de eerste rechter en het geschil niet onsplitsbaar is  (1). (Artt. 17,
18, 21, 1042, 1053 en 1054 Gerechtelijk Wetboek)
2o Uit de omstandigheid alleen dat een partij de tegen haar ingestelde vordering heeft aangevochten, op grond dat die vordering uitsluitend betrekking
heeft op een medeverweerder, kan niet worden afgeleid dat die partij tegen
die verweerder conclusie heeft genomen en dat er tussen hen een geding
aanhangig was voor de eerste rechter. (Artt. 17, 18, 21, 1042, 1053 en 1054
Gerechtelijk Wetboek)
3o Het Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, het eerste op het grondgebied van het Franse taalgebied en de tweede op het grondgebied van
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, oefenen de bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap uit in het gezondheidsbeleid, met uitzondering van
de universitaire ziekenhuizen ; de uitzondering van de universitaire ziekenhuizen houdt in dat de Gemeenschap nog steeds volledig bevoegd is voor het
gezondheidsbeleid ten aanzien van die ziekenhuizen. (Art. 3, 6o, Decr.Fr.
nr. II 19 juli 1993)

(Franse Gemeenschap t. O.C.M.W. Brussel e.a.)
Arrest (vertaling)  (2).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 30 juni 2010.
  (1) Zie Cass. 13 maart 1998, AR C.97.0039.F, AC 1998, nr. 140.
  (2) Het OM heeft geconcludeerd dat kan worden afgeleid uit het feit dat de verweerder,
enerzijds, vóór de eerste rechter de veroordeling vroeg van de eiseres en de verweerster tot betaling van geldsommen, en de eiseres en de verweerster, anderzijds, in hun
conclusie oordeelden dat de telasteneming van de door de verweerder gemaakte kosten
door de andere moest worden gedragen, dat tussen de partijen een geding aanhangig was.
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Raadsheer Didier Batselé 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 17, 18, 21, 1042, 1050, 1053 en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen de verweerster nietgegrond.
Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :
“[De verweerster] betwist de ontvankelijkheid van het door de [eiseres] tegen
haar ingestelde hoger beroep, op grond dat er tussen hen geen geding aanhangig
was voor de eerste rechter — geen van beiden had haar conclusie rechtstreeks
tegen de andere gericht — en dat het geschil onsplitsbaar (lees : splitsbaar) is,
aangezien het strekt tot de betaling van een geldsom. Er moet immers worden
vastgesteld dat [de eiseres], zowel voor het hof [van beroep] als voor de eerste
rechter, geen enkele vordering tegen de [verweerster] heeft ingesteld en dat de
oorspronkelijke vordering van de [verweerder] niet onsplitsbaar is, aangezien ze
betrekking heeft op de veroordeling tot de betaling van een geldsom, hetzij van
alle [partijen die oorspronkelijk] verweerster [waren], hoofdelijk of in solidum,
hetzij van één partij indien de andere in gebreke blijft”.
Grieven
I. Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet
worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om
ze in te dienen. Dat belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn
(artikel 18 van hetzelfde wetboek). Die beginselen zijn van toepassing op de
uitoefening van een rechtsmiddel en in het bijzonder op de uitoefening van het
hoger beroep (artikelen 21, 1042, 1050, 1053 en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek).
Een partij kan dus geen hoger beroep tegen een andere partij instellen indien
er tussen die partijen geen geding aanhangig was voor de eerste rechter en het
geschil niet onsplitsbaar is.
Opdat een partij hoger beroep kan instellen tegen een andere partij die, net
als haar, bij het geding voor de eerste rechter betrokken was, is vereist maar
voldoende dat er tussen die twee partijen een geding aanhangig was in eerste
aanleg en dat zij tegen elkaar conclusie hebben genomen, wat geenszins inhoudt
dat een van hen gevorderd heeft om de andere te veroordelen tot de uitvoering
van een prestatie of de betaling van een geldsom die haar ten goede komt.
Er is tussen de partijen reeds een geding aanhangig wanneer zij in het kader
van een onderliggend geschil tegengestelde belangen te verdedigen hebben.
II. Te dezen blijkt uit de stukken van de rechtspleging dat de verweerder, voor
de eerste rechter, de veroordeling vorderde van de eiseres, van de verweerster
alsook van het Waals Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, tot betaling van bepaalde bedragen als vergoeding voor de kosten van onderhoud en behandeling van behoeftigen die lijden aan
zogenaamd “sociale” ziekten, welke opgesomd worden in artikel 3 van de wet van
27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds.
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De eiseres heeft voor de rechtbank van eerste aanleg de volgende conclusie
genomen :
“De door [de verweerder] gevorderde kosten moeten [...] worden verdeeld
volgens het onderstandsdomicilie van de betrokken patiënten. Indien dat domicilie gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen alle in artikel 3
van de wet van 27 juni 1956 bedoelde kosten door [de verweerster] zelf gedragen
moeten worden. Er bestaat immers geen enkel criterium op grond waarvan de
in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerde personen tot
een van de twee grote gemeenschappen gerekend kunnen worden. Nog essentiëler
is het feit dat een dergelijk criterium – of het nu is vastgelegd in een wet, een
decreet of een rechterlijke beslissing – ongrondwettelijk zou zijn. Het feit dat een
Brusselse patiënt Franstalig is, verantwoordt met andere woorden niet dat de
Franse Gemeenschap voor hem bevoegd zou worden verklaard.
De overheid die exclusief bevoegd is voor een Brusselse patiënt, is de [verweerster]. Laatstgenoemde is immers exclusief bevoegd voor persoonsgebonden
aangelegenheden die onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van één enkele
gemeenschap vallen. [De verweerster] blijkt dus de bevoorrechte gesprekspartner
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn te zijn wanneer ze de terugbetaling vorderen van de behandelings- en onderhoudskosten van een patiënt die
in het tweetalige gebied van Brussels Hoofdstad is gedomicilieerd.
Het geschil heeft te dezen betrekking op de terugbetaling van de kosten van
behandeling en onderhoud van alle patiënten die gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieruit volgt dat de door [de verweerder] gevorderde
facturen uitsluitend door [de verweerder] ten laste moesten worden genomen”.
De verweerster heeft voor dezelfde rechtbank dezelfde conclusie genomen :
“In dit geval wordt niet betwist dat, enerzijds, [bepaalde] dossiers [...] patiënten
betreffen die zijn opgenomen in instellingen op het grondgebied van het Waalse
Gewest en dat, anderzijds, [andere] dossiers […] patiënten betreffen die zijn opgenomen in het universitair ziekenhuis Erasmus, dat volledig onder de regeling
van de Franse Gemeenschap valt [...]. Uit alle voorgaande overwegingen blijkt
onomstotelijk dat de [verweerster] niet de minste bevoegdheid heeft in al die
dossiers, aangezien zij alleen kan bijdragen in de kosten van een instelling die én
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is én onder
de bevoegdheid van de twee gemeenschappen valt [...]. De tegen haar ingestelde
vordering is dus absoluut niet gegrond [...]. Uit dezelfde overwegingen blijkt
evenwel te kunnen worden afgeleid dat het Waalse Gewest bevoegd moet worden
verklaard voor de dossiers uit de eerste groep [...]. Voor de dossiers uit de tweede
groep schijnt de [eiseres] bevoegd te zijn, aangezien het universitair ziekenhuis
Erasmus onder haar exclusieve bevoegdheid valt”.
Zo blijkt uit de stukken van de rechtspleging dat het onderliggende geschil
tussen de eiseres en de verweerster betrekking had op de vraag welke van die
twee overheidsinstellingen de in artikel 3 van de wet van 27 juni 1956 bepaalde
kosten voor haar rekening moest nemen. Beide partijen concludeerden dat de
verweerder die kosten alleen van de andere partij kon terugvorderen.
Bijgevolg hebben de eiseres en de verweerster in eerste aanleg tegen elkaar
conclusie genomen en was er tussen beiden dus een geding aanhangig voor de
eerste rechter.
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiseres tegen de verweerster nietontvankelijk verklaart om de reeds aangehaalde redenen en, inzonderheid, omdat
er “tussen [die partijen] geen geding aanhangig was voor de eerste rechter”,
miskent derhalve het begrip geding tussen de partijen, op grond waarvan een van
de partijen een rechtsmiddel tegen de andere kan instellen (schending van alle in
de aanhef van het middel opgesomde wettelijke bepalingen).
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 3, inzonderheid 6o, van decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van
de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie ;
Voor zover nodig :
— artikel 59quinquies van de Grondwet, thans artikel 138 van de gecoördineerde
Grondwet, zoals het van toepassing was op 19 juli 1993 ;
— artikel 5, § 1, I, 1o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat “[de verweerder] de kosten heeft gedragen van de
ziekenhuisopname van behoeftige patiënten wier onderstandsdomicilie in het
gebied van Brussel Hoofdstad gelegen is en die zijn opgenomen in verzorgingsinstellingen die hetzij in het Waalse Gewest, hetzij — zoals in dit geval — in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen zijn, met name in het universitair
ziekenhuis Erasmus”, en dat “de oorspronkelijke vordering strekte tot terugbetaling van de in dat ziekenhuis gemaakte kosten”.
en “bevestigt het vonnis van de eerste rechter, in zoverre hij de vordering
tot gedwongen tussenkomst [van de verweerder] tegen de eiseres ontvankelijk
verklaart, en veroordeelt [de eiseres] om [aan de verweerder] een bedrag van 3.679
euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest die sinds de dagvaarding
is vervallen, tot de algehele betaling, en in de kosten die hij vaststelt”, en veroordeelt de eiseres om aan de verweerder en de verweerster de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep te betalen.
Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :
“De wet van 27 juni 1956 betreffende het Speciaal Onderstandsfonds heeft een
fonds ingesteld om de kosten terug te betalen van het onderhoud en de behandeling van behoeftigen die lijden aan zogenaamd ‘sociale’ ziekten, welke beperkend worden opgesomd in artikel 3 van die wet (krankzinnigheid, kwalen van
tuberculeuze of kankerachtige oorsprong). In concreto betaalde het fonds aan
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn alle bedragen terug die ze zelf
hadden betaald.
Dat fonds werd vroeger beheerd door de federale Staat. Sinds de eerste hervorming van de instellingen in 1980 bepaalt artikel 128, § 1, van de Grondwet echter
dat de parlementen van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap bij
decreet, elk voor zich, ‘de persoonsgebonden aangelegenheden’ regelen zoals ze
zullen worden vastgelegd in een bijzondere wet. Artikel 5, § 1, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen beschouwt de volgende
aangelegenheid als een ‘persoonsgebonden aangelegenheid’ : ‘I. Wat het gezondheidsbeleid betreft : 1° het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten
de verplegingsinrichtingen’ (met uitzondering van de aangelegenheden opgesomd
in de punten a) tot g), waarop het geschil geen betrekking heeft). Volgens het
[arrest] van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 februari
1992 betreffende de betaling van de kosten van onderhoud en behandeling van
personen die lijden aan poliomyelitis of blauwziekte of nierinsufficiëntie valt de
betaling van de verzorgingskosten van dergelijke ziekten door een publiekrechtelijk rechtspersoon hoofdzakelijk onder de gezondheid en meer bepaald onder
het gezondheidsbeleid in en buiten de verzorgingsinstellingen (C.E., nr.  44.681/
III-9-1129 van 7 februari 1992, 8). Bijgevolg kan, om dezelfde redenen, ervan worden
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uitgegaan dat de vroegere bevoegdheden van de federale wetgever zijn overgedragen aan de gemeenschappen.
Sinds die hervorming van de instellingen oefent de Vlaamse Gemeenschap die
bevoegdheid dus uit in het Vlaamse taalgebied.
De [eiseres] werd dus verondersteld die bevoegdheid in het Franse taalgebied uit
te oefenen. Bij decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning
van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan
het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, genomen met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, heeft de Franse Gemeenschap alle bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid overgedragen aan het Waalse Gewest en aan de
voormelde commissie, het eerste op het grondgebied van het Franse taalgebied
en de tweede op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad,
‘met uitzondering van de universitaire ziekenhuizen, van het « Centre hospitalier
de l’Université de Liège » (Ziekenhuiscentrum van de Universiteit Luik), van
de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, van wat behoort tot de
opdrachten die zijn toegewezen aan de « Office de la Naissance et de l’Enfance »
(O.N.E.) (Dienst voor geboorte en kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap),
van de gezondheidsopvoeding, van de activiteiten en diensten inzake preventieve
geneeskunde en van het medisch schooltoezicht’ (artikel 3, 6o, van het decreet)
(artikel 3, 6o, van het decreet) [...].
Aangezien de [verweerder] kennelijk de hoedanigheid en het belang heeft om in
rechte op te treden, is haar oorspronkelijke vordering ontvankelijk.
De vordering is ook gegrond met toepassing van artikel 3 van het voormelde
decreet van 19 juli 1993. Die wettelijke bepaling regelt immers de overdracht van
het gehele, in artikel 5, § 1, van de bijzondere wet bedoelde gezondheidsbeleid aan
de twee daarin bepaalde overheden, met uitzondering van de universitaire ziekenhuizen op het grondgebied van de [eiseres].
De bewoordingen van die bepaling laten geen ruimte om haar in die zin uit te
leggen dat de [eiseres], wat betreft de universitaire ziekenhuizen, nog slechts
bevoegd zou zijn voor de onderwijsopdrachten van die ziekenhuizen. Het gezondheidsbeleid is immers in zijn geheel overgedragen.
De litigieuze ziekenhuiskosten vallen dus ten laste van de [eiseres], aangezien
zij zijn gemaakt in het Erasmus-ziekenhuis [...].
Krachtens artikel 128, § 1, van de Grondwet is de [eiseres] bevoegd om, bij
decreet, de persoonsgebonden aangelegenheden te regelen die, overeenkomstig
die grondwettelijke bepaling, zijn omschreven in de voormelde bijzondere wet
van 8 augustus 1980, waaronder dus ook het verzorgingsbeleid binnen en buiten de
verzorgingsinstellingen.
Door het verzorgingsbeleid niet over te dragen aan het Waalse Gewest of aan
de Franse Gemeenschapscommissie, met name ingeval die verzorging plaatsvindt
in de universitaire ziekenhuizen, heeft de [eiseres] alleen maar een bevoegdheid
behouden die haar was toegekend door de bevoegdheidsverdelende regels”.
Grieven
Overeenkomstig artikel 59quinquies van de Grondwet, thans artikel 138 van
de gecoördineerde Grondwet, kunnen de Franse Gemeenschap en het Waalse
Gewest akkoorden sluiten krachtens welke bepaalde bevoegdheden van de Franse
Gemeenschap worden overgedragen aan het Gewest. Dergelijke akkoorden
kunnen ook met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesloten worden, met dien
verstande dat de door de Franse Gemeenschap overgedragen bevoegdheden in dat
gewest aan de gemeenschapscommissies worden toevertrouwd.
Krachtens artikel 59quinquies van de Grondwet heeft het decreet II van 19 juli
1993 van de Franse Gemeenschapsraad tot toekenning van de uitoefening van
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sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie enerzijds aan het Gewest en anderzijds aan de
Franse Gemeenschapscommissie alle bevoegdheden van de Franse Gemeenschap
inzake gezondheidsbeleid overgedragen, “met uitzondering van de universitaire
ziekenhuizen, van het ‘Centre hospitalier de l’Université de Liège’ (Ziekenhuiscentrum van de Universiteit Luik), van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, van wat behoort tot de opdrachten die zijn toegewezen aan de
‘Office de la Naissance et de l’Enfance’ (O.N.E.) (Dienst voor geboorte en kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), van de gezondheidsopvoeding, van de activiteiten en diensten inzake preventieve geneeskunde en van het medisch schooltoezicht” (artikel 3, 6o, van het decreet).
Volgens de memorie van toelichting in het voorstel van decreet, “la Communauté française conserve les compétences essentiellement communautaires qui
lui ont été attribuées par le constituant de 1970, soit la culture (soit, au sens de
l’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, la défense et l’illustration de la langue,
l’encouragement à la formation des chercheurs, les beaux-arts, le soutien à la
presse écrite, le patrimoine culturel [...]), l’audiovisuel et l’enseignement, hormis
le transport scolaire. Elle conserve naturellement les matières qui s’articulent
avec l’enseignement (éducation sanitaire, médecine préventive, inspection médicale scolaire) et la politique de la jeunesse.
L’Office de la naissance et de l’enfance reste communautaire, de même que
l’Académie royale de médecine de Belgique, les hôpitaux universitaires et le
Centre hospitalier de l’Université de Liège.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’avec l’aide aux personnes, la politique de
la santé ne fut rangée parmi les compétences des communautés qu’en 1980. En
effet, la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution rangeait les matières
personnalisables parmi les compétences régionales.
Les hôpitaux universitaires sont les hôpitaux Erasme, Bordet, Saint-Luc et
l’hôpital de Mont-Godinne, le Centre hospitalier de l’Université de Liège qui, de
par leur lien avec l’enseignement, restent de la compétence de la Communauté
française”.
Aldus blijkt uit die parlementaire voorbereiding dat artikel 3, 6o, van het voormelde decreet van 19 juli 1993, dat “de universitaire ziekenhuizen” uitsluit uit de
bevoegdheden die, naar gelang van het geval, zijn overgedragen aan het Waalse
Gewest of aan de gemeenschapscommissies, alleen betrekking had op de onderwijsopdrachten van de universitaire ziekenhuizen en niet op de aangelegenheden
van het verzorgingsbeleid, bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Alle aangelegenheden betreffende het verzorgingsbeleid in de universitaire
ziekenhuizen zijn dus krachtens artikel 3, 6o, van het voormelde decreet, naar
gelang van het geval, overgedragen aan het Gewest of aan de gemeenschapscommissies.
Het arrest, dat beslist dat de uitzondering ten aanzien van universitaire
ziekenhuizen, bepaald in artikel 3, inzonderheid 6o, van dat decreet, niet beperkt
is tot de onderwijsopdrachten van die ziekenhuizen maar ook betrekking heeft
op het verzorgingsbeleid, en dat op grond van die uitlegging van het voormelde
artikel 3, 6°, beslist dat de litigieuze ziekenhuiskosten van het universitair
ziekenhuis Erasmus, dat gelegen is in een van de negentien gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de eiseres ten laste moeten worden
genomen, schendt dat artikel en de andere, in de aanhef van het middel bedoelde
bepalingen.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het hoger beroep van een oorspronkelijke verweerder tegen een
medeverweerder is niet ontvankelijk wanneer tussen hen geen geding
aanhangig was voor de eerste rechter en het geschil niet onsplitsbaar is.
Het arrest beslist, zonder bekritiseerd te worden, dat het geschil niet
onsplitsbaar is.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster en de eiseres geen enkele vordering tegen elkaar hebben ingesteld voor
de eerste rechter en dat laatstgenoemde tegen geen van die partijen een
veroordeling heeft uitgesproken die de andere partij ten goede komt.
Uit de omstandigheid dat een partij de tegen haar ingestelde vordering heeft aangevochten, op grond dat die vordering uitsluitend betrekking had op een medeverweerder, kan niet worden afgeleid dat die partij
tegen die verweerder conclusie heeft genomen en dat er tussen hen een
geding aanhangig was voor de eerste rechter.
Aangezien er tussen de eiseres en de verweerster geen geding aanhangig
was voor de eerste rechter, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat het hoger beroep van eerstgenoemde tegen laatstgenoemde niet
ontvankelijk is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 3, 6o, van het decreet II van 19 juli 1993 van de Franse Gemeenschapsraad tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden
van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 59quinquies,
eerste lid, van de Grondwet, thans artikel 138, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet, bepaalt dat het Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, het eerste op het grondgebied van het Frans taalgebied en de
tweede op het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad,
de bevoegdheden van de Gemeenschap in de volgende aangelegenheden
uitoefenen : 6o het gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de
Bijzondere Wet, met uitzondering van de universitaire ziekenhuizen.
De uitzondering van de universitaire ziekenhuizen houdt in dat de
eiseres nog steeds volledig bevoegd is voor het gezondheidsbeleid ten
aanzien van die ziekenhuizen.
Het middel, dat aanvoert dat de uitsluiting van de universitaire
ziekenhuizen uit de overgedragen bevoegdheden alleen betrekking heeft
op de onderwijsopdrachten van de universitaire ziekenhuizen en niet op
de verzorging die onder het gezondheidsbeleid valt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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16 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick,
mevr. Grégoire en de heer Maes.

N° 303
1o

— 16 mei 2013
(C.11.0586.F)

kamer.

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. — Op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd onroerend goed.
— Eigendom van een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het behoud van de integriteit
van het goed. — Gevaar voor vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten algemenen nutte door het Gewest. — Toepasselijke wet.
2o GEMEENSCHAP EN GEWEST. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op
de bewaarlijst ingeschreven of beschermd onroerend goed. — Eigendom van
een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van het goed.
— Gevaar voor vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten algemenen nutte door het Gewest. — Toepasselijke wet.
3o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. — Op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd onroerend goed.
— Eigendom van een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het behoud van de integriteit
van het goed. — Gevaar voor vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten algemenen nutte door het Gewest. — Procedure. — Optreden van
het openbaar ministerie.
4o GEMEENSCHAP EN GEWEST. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op
de bewaarlijst ingeschreven of beschermd onroerend goed. — Eigendom van
een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van het goed.
— Gevaar voor vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten algemenen nutte door het Gewest. — Procedure. — Optreden van het openbaar
ministerie.
5o OPENBAAR MINISTERIE. — Stedenbouw. — Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. — Op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd onroerend goed.
— Eigendom van een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het behoud van de integriteit
van het goed. — Gevaar voor vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten algemenen nutte door het Gewest. — Procedure. — Optreden van
het openbaar ministerie.

1o en 2o De onteigeningsprocedure wordt geregeld bij de wet van 17 april 1835
op de onteigening ten algemene nutte, die het gemeen recht inzake onteigening vormt  (1). (Artt. 240 en 242 BWRO)
  (1) Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004, geratificeerd bij
ordonnantie van 13 mei 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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3o, 4o en 5o De vonnissen en arresten in een onteigeningsprocedure worden
pas gewezen nadat het openbaar ministerie gehoord is. (Artt. 240 en 242
BWRO ; art. 17 Onteigeningswet 1835)

(Brussels

hoofdstedelijk gewest t.

Immo Fond’Roy n.v. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 januari 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 764, 11o, Gerechtelijk Wetboek worden alle vorderingen
waarvan de mededelingen aan het openbaar ministerie bij de bijzondere wetten is voorgeschreven, uitgenomen voor de vrederechter, voor
de rechter zitting houdend in kort geding en voor de beslagrechter, op
straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld.
Artikel 240, § 3, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna
BWRO), goedgekeurd bij de beschikking van 13 mei 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorheen artikel 32 van de ordonnantie van
4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, bepaalt dat,
wanneer het goed dat tot het onroerende erfgoed behoort eigendom is
van een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die
persoon, in plaats van de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn
voor het behoud van de integriteit van het goed, kan eisen dat het
Gewest zijn goed onteigent en dat, tenzij anders is overeengekomen
tussen de betrokken partijen, de onteigening geldt voor het gehele goed
dat tot het onroerende erfgoed behoort, ook al is het slechts voor een
deel op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd, voor zover het op de
bewaarlijst ingeschreven of beschermde deel een wezenlijk bestanddeel
van het onroerende erfgoed uitmaakt, en voor het terrein dat er noodzakelijk bij behoort.
Artikel 242 BWRO, voorheen artikel 34 van de ordonnantie van 4 maart
1993, bepaalt van zijn kant dat de regering ofwel op eigen initiatief,
ofwel op voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen of van het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente waar het goed gelegen is, kan besluiten tot de onteigening ten
algemenen nutte van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort
en dat op de bewaarlijst is ingeschreven of beschermd is en waarvoor er
gevaar zou bestaan voor afbraak of zware beschadiging. Op aanvraag van
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het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente
kan de regering aan die gemeente machtiging verlenen om onder dezelfde
voorwaarden een dergelijk goed ten algemenen nutte te onteigenen.
Volgens artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn eigendom
worden ontzet dan ten algemene nutte, in de gevallen en op de wijze bij
de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloossteling.
Artikel 240 BWRO preciseert niet welke wet van toepassing is op de
onteigeningsprocedure. Die procedure wordt bijgevolg geregeld bij de
wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, die het
gemeen recht inzake onteigening vormt.
Krachtens artikel 17 van die wet worden de vonnissen die gewezen
worden in het onderzoek van de rechtspleging, zoals het geregeld is bij
de vorige artikels, eerst geveld nadat het openbaar ministerie gehoord
werd.
Het arrest, dat oordeelt dat “de gedwongen verkoop, door de overheid, van het beschermde goed uitgelegd moet worden als een wijze van
vergoeding voor de erfdienstbaarheid van algemeen nut, dat de bescherming van het goed in feite is, onder de wettelijk bepaalde voorwaarden”
en beslist “dat de vonnissen en arresten die gewezen worden in het kader
van het onderzoek van de in artikel 240, § 3, BWRO, bepaalde procedure,
uitgesproken kunnen worden zonder dat het openbaar ministerie vooraf
werd gehoord”, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
16 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer Foriers.

N° 304
1o

— 16 mei 2013
(C. 12.0160.F)

kamer.

1o LEVENSONDERHOUD. — Bijdrage
levensonderhoud

van

in de kosten voor huisvesting en

gemeenschappelijke

kinderen.

— Berekening. —

Methode-Renard. — Voorwerp.
2o LEVENSONDERHOUD. — Bijdrage
levensonderhoud

ARREST-2013-05.indb 1228

van

in de kosten voor huisvesting en

gemeenschappelijke

kinderen.

— Berekening. —

23/04/14 09:47

N° 304 - 16.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

Methode-Renard. — Onderhoudsverplichting
eigen kind. — Wetwerking.

1229

van een ouder jegens zijn

1o De methode-Renard biedt de mogelijkheid om de kosten van elk kind op
grond van statistische gegevens te berekenen naargelang van de inkomsten
van beide ouders, de leeftijd van het kind en het aantal kinderen, ongeacht
het reële bedrag van de gewone lasten van de ouders  (1). (Artt. 203 en 203bis
BW)
2o De rechter die bij het toepassen van die methode de maandelijkse bruto
kosten van de gemeenschappelijke kinderen vaststelt met inaanmerkingneming van de leeftijdscoëfficiënt van het eigen kind van de ouder, hoeft het
bedrag van de gewone lasten van dat kind niet af te trekken van de inkomsten van die ouder  (2). (Artt. 203 en 203bis BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van
beroep te Bergen van 26 januari en 21 september 2011, dat op verwijzing
uitspraak doet ten gevolge van het arrest van 5 maart 2009 van het Hof.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert zes middelen aan in het cassatieverzoekschrift,
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. Beslissing van het hof
.........................................................
Vijfde middel
Het arrest van 21 september 2011 past de methode-Renard toe, zonder
dat de eiseres hierop kritiek uitoefent.
Als parameter houdt het arrest “ten aanzien van [de eiseres]” met
name rekening met “de leeftijdscoëfficiënt van haar dochter E., die
op 17 september 2008 2,08 jaar oud is en jegens wie zij ook onderhoudsplichtig is, hetzij 0,1523 punten”.
Het stelt “de gemiddelde maandelijkse brutokost van elk [gemeenschappelijk] kind, berekend op grond van een inkomen dat, krachtens
de ‘afvlakking’, beperkt is tot 4.574 euro voor [de verweerder] en 4.337,20
euro voor [de eiseres]”, vast op “1.449,34 euro voor E., (686,53 euro voor
de moeder en 762,81 euro voor de vader), 1.374,67 euro voor O. (651,10 euro
voor de moeder en 723,57 euro voor de vader) [en] 1.215,55 euro voor A.
(575,65 euro voor de moeder en et 639,90 euro voor de vader), waarbij het
  (1) Artt. 203 en 203bis Burgerlijk Wetboek in de versie ervan vóór de Wet van 19 maart
2010.
  (2) Zie noot 1.
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verschil in de kosten wordt verantwoord door het verschil in de bijdragemogelijkheden en de weerslag van de onderhoudsverplichting [van de
eiseres] jegens E.”.
De methode-Renard biedt de mogelijkheid om de kost van elk kind op
grond van statistische gegevens te berekenen naargelang van de inkomsten van beide ouders, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met
het reële bedrag van de gewone lasten van de ouders.
De rechter die bij het toepassen van de voormelde methode de maandelijkse brutokost van de gemeenschappelijke kinderen vaststelt met
inaanmerkingneming van de leeftijdscoëfficiënt van het eigen kind van
de ouder, hoeft het bedrag van de gewone lasten van dat kind niet af te
trekken van de inkomsten van die ouder.
Op grond van de voormelde redenen van het arrest, die volstrekt ondubbelzinnig zijn, kan het Hof nagaan of en in hoeverre rekening is gehouden
met de onderhoudsverplichting van de eiseres jegens haar dochter.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 305
1o

— 17 mei 2013
(F.11.0136.N)

kamer.

REGISTRATIE (RECHT VAN). — Vordering
termijn van twee jaar. — Draagwijdte.

tot teruggaaf.

— Verjarings-

Artikel 215 W. Reg., dat voorziet in een verjaringstermijn van twee jaar voor
de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en boeten, is ook van
toepassing op de vordering tot teruggaaf van rechten die in strijd met de
wettelijke regels onregelmatig werden gevorderd  (1). (Art. 215 Wetboek
Registratierechten)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. Mecco-Gossent n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de toepasselijke verjaringstermijn
op de vordering van de belastingplichtige tot terugvordering van onverschuldigd betaalde registratierechten.
  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Eiser had ten onrechte het evenredig recht van 12,5% geheven op de
notariële akte dd. 6 juli 1992 houdende de verkoop van een onroerend
goed onder opschortende voorwaarde, nu die akte, gelet op de aanwezigheid van een opschortende voorwaarde, slechts aanleiding kon geven
tot de heffing van het algemeen vast recht overeenkomstig artikel 16
Wetboek Registratierechten.
Op grond van het in kracht van gewijsde getreden arrest van 9 oktober
1997 van het Hof van Beroep te Gent stond definitief vast dat de registratierechten geheven ingevolge de notariële akte van 6 juli 1992, onverschuldigd door verweerster waren betaald. In dat arrest werd immers
beslist dat de opschortende voorwaarde, bedongen in voormelde akte
van verkoop, zich niet had gerealiseerd zodat geen verkoop tot stand
was gekomen.
Bij dagvaarding van 24 september 1999 vorderde verweerster van eiser
de terugbetaling van de registratierechten geheven op de notariële akte
van 6 juli 1992. Eiser hield voor dat deze vordering was verjaard, gelet op
artikel 215 Wetboek Registratierechten, dat voorziet in een verjaringstermijn van twee jaar voor de teruggaaf van rechten.
In zijn vonnis van 13 juli 2005 verklaarde de rechtbank van Eerste Aanleg
te Gent de vordering van verweerster gegrond en werd eiser veroordeeld
tot de terugbetaling van de bedoelde registratierechten, ten bedrage van
6.255.375 BEF (155.066,69 €) in hoofdsom, meer de intresten. Volgens de
rechtbank steunt de rechtsvordering van verweerster op de rechtsfiguur
van de onverschuldigde betaling, die een persoonlijke rechtsvordering
naar gemeen recht is waarop de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen
van toepassing zijn en niet de verjaringstermijn van artikel 215 Wetboek
Registratierechten, zodat de vordering van verweerster nog niet was
verjaard.
Bij het thans bestreden arrest van 22 maart 2011 verklaarde het Hof
van Beroep te Gent het hoger beroep van eiser ongegrond.
2. In het tweede onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat het
bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de rechtsvordering van
verweerster tot terugbetaling van de onregelmatig geheven en dus
onverschuldigd betaalde registratierechten niet is onderworpen aan de
verjaringstermijn van artikel 215 Wetboek Registratierechten, maar
wel aan de gemeenrechtelijke verjaringsregels, op grond dat artikel 215
Wetboek Registratierechten slechts betrekking zou hebben op de vorderingen tot teruggaaf van regelmatig geheven rechten. Het bestreden
arrest zou volgens eiser om die reden evenmin wettig hebben beslist dat
de vordering van verweerster nog niet was verjaard  (1).
3. De vraag stelt zich vooreerst of de gemeenrechtelijke principes van
de onverschuldigde betaling  (2) van toepassing zijn op de terugvordering
van onverschuldigd betaalde registratierechten.

  (1) Schending van de artikelen 208, 209, 210, 212, 213 en 215 W.Reg., 1235, 1376, 1377, 1378,
2262 en 2262bis, § 1, in het bijzonder het eerste lid, BW.
  (2) De artikelen 1235, 1376, 1377, 1378 BW.
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In beginsel zijn de regels van het gemeen recht van toepassing op het
fiscaal recht, tenzij dat laatste er uitdrukkelijk of door zijn eigen beginselen of noodwendigheden van afwijkt  (1).
4. Wat betreft de terugvordering van het onverschuldigd betaalde kent
het Wetboek van Registratierechten een autonome, van het gemeen
recht afwijkende, fiscale regeling  (2).
Zo bepaalt artikel 208 Wetboek Registratierechten dat “de regelmatig
geheven rechten kunnen niet worden teruggegeven, welke ook de latere
gebeurtenissen zijn, behoudens in de bij deze titel voorziene gevallen”  (3).
“Artikel 208 neemt eenvoudig het oude artikel 60 van de wet van
Frimaire over, en bevestigt daardoor opnieuw de niet-toepasselijkheid ter zake van het in artikel 1376 van het burgerlijk wetboek vervat
beginsel van terugvordering van het onverschuldigd betaalde”  (4).
Uit artikel 208 Wetboek Registratierechten volgt, a contrario, dat de
terugvordering van onregelmatig geheven rechten, niet onderworpen is
aan de beperkingen en modaliteiten waarin de artikelen 209 e.v. Wetboek
Registratierechten voorzien  (5).
Artikel 208 W.Reg. laat immers “stilzwijgend”  (6) of “impliciet” de teruggaaf toe van onregelmatig geheven rechten  (7).
5. Een heffing is onregelmatig indien zij niet werd geheven overeenkomstig het tarief en volgens de basis welke de gegevens, door de akte
of de verklaringen van de partijen kenbaar gemaakt, rechtvaardigen. De
onregelmatige heffing wijst normaal op een vergissing van de ontvanger :
“materiële vergissing of rechtsdwaling ; vergissing bij de interpretatie
van de wet of van de overeenkomst, b.v. heffing van het verkooprecht op
een akte die enkel titel vormt van een verkoopbelofte met handgeld”  (8).
In onderhavige zaak betreft de heffing van het evenredig recht, terwijl
overeenkomst artikel 16 W. Reg. het algemeen vast recht van toepassing
was, een duidelijk toepassingsgeval van een onregelmatige heffing die in
aanmerking komt voor teruggaaf op grond van artikel 208 W.Reg.
6. Luidens artikel 215 Wetboek Registratierechten is er verjaring van
de vordering tot teruggaaf van rechten, intresten en boeten, na twee
jaar, te rekenen van de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan.
Deze bepaling, die afwijkt van het gemeen recht, is van toepassing
zowel op de vordering tot teruggaaf van regelmatig geheven rechten als
op de vordering tot teruggaaf van onregelmatig geheven rechten  (9).
  (1) S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Biblo, 2002, 54,
nr. 42.
  (2) F. Werdefroy, Registratierechten 2008-2009, Antwerpen, Kluwer, 391, nr. 385.
  (3) Artikelen 209 tot en met 213, alsook de artikelen 55 en 58 W.Reg.
  (4) E. en A. Genin, Commentaar op het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, Brussel, Van Buggenhout, 1952, 808, nr. 1928.
  (5) F. Werdefroy, o.c., 391 en 394, nrs. 385 en 389 ; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal
Recht 2010-2011, Kluwer, 925, nr. 2182 ; J. Van Houtte, Beginselen van Belgisch Belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, 614, nr. 790.
  (6) E. en A. Genin, o.c., 809, nr. 1929.
  (7) M. Donnay en A. Cuvelier, “Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe”,
in Rep.Not., 1990, XV, Livre X, 481, nr. 839.
  (8) F. Werdefroy, o.c., 394, nr. 389.
  (9) Cass. 11 feb. 2011, AR F.10.0022.N, AC 2011, nr. 125, met concl. O.M.
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Artikel 215 Wetboek Registratierechten, dat strikt dient geïnterpreteerd te worden, maakt op dat vlak immers geen enkel onderscheid.
In zoverre het bestreden arrest toepassing maakte van de gemeenrechtelijke verjaringsregels, op grond dat artikel 215 Wetboek Registratierechten niet van toepassing zou zijn op de vordering tot teruggaaf van
onregelmatig geheven rechten, is deze beslissing niet naar recht verantwoord.
Wanneer de fiscale wet van het gemeen recht afwijkende verjaringsregels voorziet voor de vordering tot terugbetaling van het onverschuldigde, kunnen de gemeenrechtelijke verjaringsregels geen toepassing
meer vinden  (1).
7. Ik kreeg reeds eerder de gelegenheid voor Uw Hof te concluderen
over het vertrekpunt van de verjaringstermijn in geval van een vordering uit onverschuldigde betaling van registratierechten  (2).
Het vertrekpunt van deze wordt in beginsel gesitueerd op de dag
waarop de betaling wordt verricht  (3).
In het kader van een geschil in verband met onverschuldigd betaalde
socialezekerheidsbijdragen, oordeelde Uw Hof in een arrest van 24 januari
2000  (4), dat de regel dat de termijn van verjaring ingaat vanaf de dag van
de betaling slechts geldt in zoverre de verplichtingen van de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan
door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet
ontstaan voor de periode waarvoor de betaling werd verricht.
Volgens auteur Sagaert kan deze rechtspraak van Uw Hof, waarin
wordt afgeweken van het beginsel dat het vertrekpunt van de verjaringstermijn uit onverschuldigde betaling op het ogenblik van de betaling moet worden gesitueerd, slechts toepassing vinden onder twee voorwaarden  (5).
De gebeurtenis die volgens hem een verschuiving van het aanvangspunt van de verjaringstermijn kan teweegbrengen, moet vooreerst een
gebeurtenis zijn die de betaling retroactief onverschuldigd maakt. De
beslissing moet m.a.w. de vaststelling inhouden dat op het ogenblik van
de betaling hiervoor geen juridische grondslag aanwezig was.
De afwezigheid van een juridische grondslag moet vervolgens zijn
vastgesteld op grond van een discretionaire bevoegdheid. De latere gebeurtenis dient m.a.w. constitutief te zijn ten aanzien van de vestiging van
subjectieve rechten. In die zin kan deze gebeurtenis worden voorgesteld
als een wettelijk beletsel waardoor de rechtsvordering tot terugbetaling
niet eerder kon worden ingesteld.
Deze laatste vereiste knoopt aldus aan bij de rechtspraak van Uw Hof
die aan het adagium “contra non valentem agere, non currit praescriptio”
  (1) H. De Page, Traité, III, 23, nr. 18bis.
  (2) Cf. Concl. O.M. bij Cass. 11 feb. 2011, AR F.10.0022.N, AC 2011, nr. 125.
  (3) V. Sagaert, “De verjaring van de vordering uit onverschuldigde betaling”, RW
2000-2001, 257-258, punt 4.
  (4) AR S.98.0150.N, AC 2000, nr. 59 ; zie ook Cass. 30 okt. 2006, AR S.05.0034.N, AC 2006,
nr. 523.
  (5) V. Sagaert, o.c., 259-261.
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slechts uitwerking verleent wanneer degene tegen wie de verjaring loopt
in de onmogelijkheid verkeert te handelen ten gevolge van een uit de
wet voortvloeiend beletsel  (1).
Deze regel, vervat in artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, moet
voorkomen dat de verjaring zou intreden terwijl een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn vordering  (2).
8. Zoals de appelrechters in casu vaststelden, ontstond de rechtsvordering tot terugbetaling in onderhavige zaak op de dag waarop het evenredig recht onverschuldigd werd betaald door de verweerster, met name
op 5 augustus 1992.
Op het ogenblik van de betaling stond het onverschuldigd karakter
van het geheven evenredig registratierecht immers vast op grond van
artikel 16 Wetboek Registratierechten dat in de gegeven omstandigheden voorziet in de heffing van het algemeen vast recht. De latere
gebeurtenis, inzonderheid het arrest van het Hof van Beroep te Gent
dd. 6 juli 1992 waarin werd beslist dat de opschortende voorwaarde zich
niet had gerealiseerd zodat geen verkoop tot stand was gekomen, was
geenszins constitutief ten aanzien van de heffing van het litigieus registratierecht. Uit dit arrest bleek immers dat op geen enkel ogenblik het
evenredig registratierecht verschuldigd is geweest.
In zoverre de verweerster haar rechtsvordering tot terugbetaling van
de onverschuldigd betaalde registratierechten pas bij dagvaarding van
24 september 1999 had ingesteld, was de verjaringstermijn van twee
jaar ex artikel 215 Wetboek Registratierechten derhalve reeds ruim
verstreken.
De beslissing van het Hof van Beroep te Gent dat de vordering van
verweerster tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde rechten
nog niet was verjaard is derhalve niet naar recht verantwoord.
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 22 maart 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 januari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 2 jan. 1969, AC 1969, 409, RCJB 1969, 91, met noot J. Dabin, “Sur l’adage contra
non valentem agere non currit praescriptio” ; Cass. 16 juni 1972, AC 1972, 969 ; Cass. 13 nov.
1997, AR C.95.0361.N, AC 1997, nr. 474.
  (2) Cass. 13 nov. 1997, AR C.95.0361.N, AC 1997, nr. 474 ; Cass. 19 jan. 2009, AR S.08.0098.N,
AC 2009, nr. 44.
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II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat een dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 215 Wetboek van Registratierechten bepaalt dat er verjaring
is voor de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en boeten, na
twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan.
Deze bepaling is ook van toepassing op de vordering tot teruggaaf
van rechten die in strijd met de wettelijke regels onregelmatig werden
gevorderd.
Het bestreden arrest gaat ten onrechte ervan uit dat deze regel niet
geldt ten aanzien van de registratierechten die ten onrechte en dus onregelmatig werden geheven door de ontvanger.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
17 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thys, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer Maes.

N° 306
1o

— 17 mei 2013
(F.11.0155.N)

kamer.

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Administratieve sancties met repressief karakter. — Wettelijkheid van de sanctie. — Evenredigheid met de inbreuk. — Toetsingsrecht van de rechter. — Beoordelingscriteria. — Pertinente elementen.

De rechter die, in een geval waarin een BTW-boete van 10% werd opgelegd
wegens het onrechtmatig in aftrek brengen van BTW op kosten die betrekking hadden op de verkoop van gronden, en bijgevolg niet op de belastbare activiteit van de belastingplichtige, vaststelt dat de ganse betwisting
draait rond de interpretatie van een wetsbepaling, heeft op die grond wettig
kunnen oordelen dat de opgelegde boete onevenredig is en dient te worden
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kwijtgescholden  (1). (Artt. 70, §§ 1 en 1bis, en 84, derde lid, btw-wetboek ;
Art. 1, eerste lid, 2o, KB nr. 41 van 30 jan. 1987)

(Belgsiche Staat,

minister van

Financiën t. Vos Aannemingen n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Verweerster in cassatie is een vennootschap die gebouwen opricht
en verkoopt aan handelaars, maar die geen eigenaar is van de grond
waarop die gebouwen worden opgericht. De verweerster kon desondanks
de gebouwen verkopen omdat tussen de verweerster en de grondeigenaars een overeenkomst is gesloten die voorziet in afstand van het recht
van natrekking.
De btw-administratie ging over tot een controle van de boekhouding
van verweerster voor de periode van 1 november 1994 tot 31 december
1996 en stelde vast dat de verkoopkosten volledig ten laste werden
genomen door de verweerster en dat zij de btw met betrekking tot deze
kosten volledig in aftrek had gebracht. Volgens de administratie had de
verweerster geen recht op aftrek in de mate dat deze kosten betrekking
hadden op de verkoop van de gronden en bijgevolg niet op de activiteit
van de verweerster.
Bij gebrek aan akkoord werden lastens verweerster dwangbevelen
uitgevaardigd. Verweerster betaalde de bedragen onder voorbehoud en
tekende verzet aan tegen de dwangbevelen.
In haar beroepsconclusies verzocht verweerster om de kwijtschelding,
minstens drastische vermindering van de opgelegde boete.
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de verweerster, behalve
in zoverre zij opkwam tegen de opgelegde geldboete van 10% van de ten
onrechte in aftrek gebrachte btw. Volgens de appelrechters dient de
boete te worden kwijtgescholden “nu het om een principiële kwestie
gaat”.
2. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert aan dat
het bestreden arrest, dat louter op grond van het bestaan van een principiële kwestie omtrent de interpretatie van een wetsbepaling, tegen
de wettelijke regels in beslist dat de geldboete volledig moet worden
kwijtgescholden, zonder te motiveren waarom de opgelegde geldboete
objectief gezien niet naar recht verwantwoord is, niet naar recht verantwoord is  (2).
3. Ik kreeg reeds meermaals de gelegenheid voor Uw Hof te concluderen over de draagwijdte van het toetsingsrecht van de rechter inzake
  (1) In zijn andersluidende schriftelijke conclusie had het O.M. onder meer geargumenteerd dat het bestreden arrest op dit punt tegenstrijdig was gemotiveerd, nu uit de
vaststellingen van dat arrest blijkt dat de toepassing van artikel 45, § 1, btw-wetboek op
de litigieuze handelingen voor de hand ligt nu deze bepaling, volgens de appelrechters
duidelijk vooropstelt dat de aftrek van btw enkel mogelijk is ten voordele van de eigen
belaste handelingen (bestreden arrest, folio 2116, vierde alinea), zodat deze bepaling
m.a.w. niet voor principiële betwisting vatbaar was.
  (2) Schending van de artikelen 3 en 6 EVRM, het evenredigheidsbeginsel, de artikelen 70, 72, 84bis btw-wetboek, artikel 1, 2° KB nr. 41 van 30 jan. 1987 en artikel 9
Regentsbesluit 18 maart 1831.
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administratieve geldboeten opgelegd door de btw-administratie. Zo kan
ik verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij het arrest van Uw Hof
van 11 maart 2011 in de zaak F.10.0020.N  (1).
4. In casu had eiser verweerster een boete opgelegd bij toepassing van
artikel 70, § 1bis, van het btw-wetboek, die, in overeenstemming met de
artikelen 84, derde lid, btw-wetboek, en 1 van het KB nr. 41, en tabel H
van datzelfde KB, was verminderd tot 10 pct. van de verkeerdelijk in
aftrek gebrachte belasting (de verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting bedroeg 243.760 BEF [6.043 euros] per gecontroleerde periode van één
jaar).
Het bestreden arrest oordeelt dat de boete volledig dient te worden
kwijtgescholden “nu het om een principiële kwestie gaat”  (2).
5. Eiser kan worden gevolgd waar hij voorhoudt dat wanneer een belastingplichtige een wetbepaling niet correct heeft toegepast om reden dat
hij het principieel niet eens is met de wijze waarop de administratie deze
wetsbepaling uitlegt en toepast, deze omstandigheid op zich niet kan
verantwoorden dat de belastingplichtige geen geldboete wordt opgelegd.
Noch in het btw-wetboek, noch in het KB nr. 41 is immers voorzien
dat een proportionele fiscale geldboete kan worden kwijtgescholden
wanneer de overtreding te wijten is aan een verkeerde interpretatie van
de wet door de belastingplichtige.
Zoals eiser stelt worden de geldboeten inzake btw van rechtswege
krachtens de wet opgelegd ingevolge het materieel feit van de overtreding, ongeacht de goede trouw, de kwade trouw, de feitelijke vergissing
of de rechtsdwaling van de overtreder.
Het loutere feit dat er sprake is van “een principiële kwestie” of een
betwisting omtrent de interpretatie van een wetsbepaling kan derhalve
niet rechtvaardigen dat de geldboete volledig wordt kwijtgescholden.
6. Met de loutere vermelding dat het gaat om een principiële kwestie
motiveerde het bestreden arrest bovendien geenszins waarom de opgelegde geldboete kennelijk onredelijk zou zijn in verhouding tot de ernst
van de gepleegde inbreuken, zodat het bestreden arrest naliet om de
vastgestelde schending van het evenredigheidsbeginsel te objectiveren.
De appelrechters hebben er zich bijgevolg toe beperkt hun subjectieve
beoordeling in de plaats te stellen van de wettelijk omschreven sanctie
en louter om redenen van opportuniteit, — met name het bestaan van
een niet nader omschreven “principiële kwestie” —, tegen wettelijke
bepalingen in, beslist dat een geldboete van 10% niet evenredig is met de
overtredingen begaan door verweerster.
Het onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
7. Het tweede onderdeel voert vooreerst aan dat het bestreden arrest
Uw Hof in de onmogelijkheid stelt om zijn wettigheidstoezicht uit te
oefenen op de beslissing tot algehele kwijtschelding van de geldboete,
doordat de appelrechters niet preciseerden om welke principiële kwestie
de betwisting precies draaide.
  (1) AC 2011, nr. 191.
  (2) Bestreden arrest, achtste blad, 2de alinea.
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Het bestreden arrest stelt vast dat er sprake is van “een principiële
kwestie”, zonder evenwel aan te geven welke principiële kwestie de
appelrechters daarmee op het oog hebben.
In de veronderstelling dat de principiële kwestie draaide rond de interpretatie van artikel 45, § 1, btw-wetboek, preciseert het bestreden arrest
evenmin op welk vlak deze bepaling door verweerster principieel werd
betwist.
Zodoende wordt Uw Hof in de onmogelijkheid gesteld om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen op de beslissing tot algehele kwijtschelding
van de geldboete.
8. Anderzijds blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest  (1)
dat de toepassing van artikel 45, § 1, btw-wetboek op de litigieuze handelingen voor de hand nu deze bepaling, volgens de appelrechters duidelijk
vooropstelt dat de aftrek van btw enkel mogelijk is ten voordele van de
eigen belaste handelingen.
Zoals eiser aanvoert is het bestreden arrest dan ook tegenstrijdig
gemotiveerd door enerzijds ervan uit te gaan dat het duidelijk is en niet
voor principiële betwisting vatbaar dat de aftrek van btw op grond van
artikel 45, § 1, btw-wetboek enkel mogelijk is ten voordele van de eigen
belaste handelingen, doch anderzijds te oordelen dat het om “een principiële kwestie” gaat zodat de boete dient te worden kwijtgescholden.
Ook het tweede onderdeel, dat schending aanvoert van artikel 149 van
de Grondwet, komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
heeft gedaan over de aan verweerster opgelegde administratieve boete.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 19 oktober 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 januari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 70, § 1, btw-wetboek wordt voor iedere over
treding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete
  (1) Zie o.m. folio 2116, vierde alinea.

ARREST-2013-05.indb 1238

23/04/14 09:47

N° 306 - 17.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1239

opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde
belasting.
Krachtens artikel 70, § 1bis, btw-wetboek verbeurt eenieder die op
onrechtmatige of ongeoorloofde wijze de belasting in aftrek heeft
gebracht, een geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting, in
zoverre die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van § 1, eerste
lid.
Krachtens artikel 84, derde lid, btw-wetboek wordt binnen de door de
wet gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten
bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden
vastgesteld.
Krachtens artikel 1, eerste lid, 2o, KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, is
de schaal voor de vermindering van de proportionele geldboete op het
stuk van de btw bepaald in tabel H van de bijlage ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, § 1bis, btw-wetboek, begaan na 31 oktober
1993. Volgens de voormelde tabel H bedraagt de toepasselijke geldboete
10 pct. van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte belasting zo dit bedrag
meer dan 1.250 euro bedraagt voor een controleperiode van één jaar.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te
toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM,
moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder
nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na
te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter
mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van
de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in
gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen
in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden
of verminderen.
3. De appelrechters oordelen dat de verweerster aanspraak kan maken
“op de kwijtschelding omwille van principiële redenen, daar de ganse
betwisting draait rond de interpretatie van een wetsbepaling”.
De appelrechters die aldus te kennen geven dat, waar de litigieuze
bepaling in redelijkheid voor principiële betwisting vatbaar was, het
onevenredig is de verweerster te sanctioneren voor de ten onrechte door
haar doorgevoerde aftrek, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. De appelrechters zetten uitvoerig uiteen waarin de standpunten van
de partijen over de grond van de zaak verschillen en waarom dit verschil
niet louter van feitelijke aard is maar een principieel karakter heeft.
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In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, mist het feitelijke
grondslag.
5. De appelrechters oordelen niet dat er te dezen geen principiële betwisting kon bestaan over de toepassing van artikel 45, § 1, btw-wetboek.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
6. Uit de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel
blijkt, enerzijds, dat het arrest de redenen aangeeft waarop het zijn
beslissing steunt en dat de redenen van het arrest niet tegenstrijdig zijn.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de overweging van het
arrest dat de volledige kwijtschelding van de geldboete kan worden
verleend als de schuldenaar zijn toestand spontaan rechtzet, terwijl dit
niet het geval is en ook niet is aangevoerd, wijst het niet aan welke
wetsartikelen hierdoor zijn geschonden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
7. De appelrechters die overwegen dat de volledige kwijtschelding van
de geldboete kan worden verleend als de schuldenaar zijn toestaand
spontaan rechtzet, oordelen niet dat de verweerster dit in conclusie
heeft gevorderd.
De aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de conclusie van
de verweerster, gaat uit van een onjuiste lezing en mist mitsdien feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
8. De overweging dat de volledige kwijtschelding van de geldboete kan
worden verleend als de schuldenaar zijn toestand spontaan rechtzet, is
ten overvloede gegeven en is voor de appelrechters geen reden om de
volledige kwijtschelding van de geldboete toe te staan.
De appelrechters hebben derhalve het beschikkingsbeginsel niet
miskend, zodat het onderdeel feitelijke grondslag mist.
Vijfde onderdeel
9. Uit het antwoord op het vierde onderdeel blijkt dat de appelrechters
hun beslissing om de volledige kwijtschelding van de geldboete toe te
staan niet steunen op de spontane rechtzetting door de schuldenaar van
zijn toestand.
Zij miskennen derhalve het recht van verdediging van de eiser niet,
door hem niet de kans te bieden hieromtrent debat te voeren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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17 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 307
1o

— 17 mei 2013
(F.12.0032.N)

kamer.

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Aanslag van
ambtswege en forfaitaire aanslag. — Aanslag van ambtswege. — Tegenbewijs. — Bewijsmiddelen.

De fiscale wet bevat geen bijzondere regel die de bewijsmiddelen beperkt die
de ambtshalve aangeslagen belastingplichtige kan hanteren om het bewijs te
leveren van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de andere
te zijnen name in aanmerking komende gegevens ; het door de belastingplichtige te leveren bewijs kan aldus geschieden aan de hand van de overlegging
van een regelmatige boekhouding. (Art. 352, eerste lid, WIB92)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. International Balloon Services n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 januari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh 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 352, eerste lid, WIB92 bepaalt : “Indien hij ambtshalve is
aangeslagen, behoort het aan de belastingplichtige het bewijs te leveren
van het juiste bedrag van de belastbare inkomsten en van de andere te
zijnen name in aanmerking komende gegevens.”
2. De fiscale wet bevat geen bijzondere regel die de bewijsmiddelen die
de belastingplichtige daartoe kan hanteren, beperkt. Het door de belastingplichtige te leveren bewijs kan aldus geschieden aan de hand van de
overlegging van een regelmatige boekhouding.
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3. De appelrechters oordelen dat de eiser geen enkel element aanvoert
op basis waarvan de boekhouding van de verweerster als niet bewijskrachtig zou moeten worden beschouwd.
Zij geven aldus te kennen dat er geen aanwijzingen zijn dat de door
de verweerster overgelegde boekhouding als onregelmatig zou dienen
te worden aangezien en verantwoorden op die grond hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. In zoverre het middel opkomt tegen de overweging dat de gewestelijk directeur, de boekhouding had kunnen laten onderzoeken in het
kader van het onderzoek van de bezwaarschriften, komt het op tegen
een overtollige overweging en is het mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 308
1o

— 17 mei 2013
(F.12.0093.N)

kamer.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — Vlaams Gewest. — Leegstandsheffing bedrijfsruimten –Inventaris van de leegstaande bedrijfsruimten. — Registratie van een onroerend goed. — Beroepsmogelijkheden.

De mogelijkheid de registratie van een onroerend goed in de inventaris van
de leegstaande bedrijfsruimten aan te vechten op grond van artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk
Wetboek sluit uit dat wanneer de heffingsplichtige die mogelijkheid niet
heeft benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter die op grond van
artikel 26, § 4, Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid,
32o, Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van het tegen de heffing ingediende
bezwaar, nog uitspraak doet over de wettigheid van de registratie op grond
waarvan de heffing is vastgesteld.  (1) (Artt. 5, 7, en 26, §§ 3 en 7, Leegstanddecreet Bedrijfsruimten ; Artt. 569, eerste lid, 32o en 1385undecies,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Vlaams Gewest — Vlaamse minister
t. H. e.a.)

van

Financiën

  (1) Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. De feiten en procedurevoorgaanden worden in de voorziening correct
weergegeven als volgt :
De verweerders waren de eigenaars van een pand te Herentals, dat
achtereenvolgens op 17 april 2000, 19 april 2001, 30 april 2002 en 6 mei 2003
werd opgenomen in de inventaris voor geheel of gedeeltelijk verlaten
of verwaarloosde bedrijfsruimten, met toepassing van het decreet van
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
Op respectievelijk 26 april 2000, 21 april 2001, 30 april 2002 en 9 mei 2003
betekende de eiser aan de verweerders de registratieattesten voor de
jaren 2000, 2001, 2002 en 2003.
Op 4 februari 2004 tekenden de verweerders tegen die registratieattesten bezwaar aan.
Bij beslissing van 10 februari 2004 verklaarde de gemachtigde ambtenaar het bezwaar onontvankelijk wegens laattijdigheid.
Bij verzoekschrift van 7 mei 2004 vorderden de verweerders de nietigverklaring van de registratieattesten door de rechtbank van eerste aanleg.
Bij vonnis van 14 maart 2006 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg
te Brussel die vordering onontvankelijk, gelet op de laattijdigheid van
het eraan voorafgaand administratief beroep.
Voor het heffingsjaar 2002 werd ten laste van de verweerders een heffing
ingekohierd voor een bedrag van 8.416,80 euro.
Op 28 september 2003 tekenden de verweerders daartegen bezwaar aan.
Bij beslissing van 23 januari 2004 wees de gemachtigde ambtenaar dat
bezwaar af als ongegrond.
Bij verzoekschrift van 29 april 2004 vorderden de verweerders de ontheffing, minstens de vernietiging door de rechtbank van eerste aanleg van
de aanslag voor het heffingsjaar 2002, en de terugbetaling door de eiser
van alle op die aanslag geïnde sommen, meer de interest.
Bij vonnis van 6 februari 2008 verklaarde de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel die vordering ontvankelijk, maar ongegrond.
Tegen dat vonnis tekenden de verweerders hoger beroep aan.
In hun syntheseconclusie vorderden zij naast de ontheffing en vernietiging van de heffing voor het heffingsjaar 2002 onder meer dat het hof
van beroep zou zeggen voor recht dat het registratieattest voor het jaar
2002 niet rechtsgeldig werd opgemaakt.
Bij het thans bestreden arrest van 16 februari 2012 verklaart het hof
van beroep te Brussel het hoger beroep ontvankelijk en gegrond in zover
het betrekking heeft op de heffing voor het heffingsjaar 2002. Volgens
het hof van beroep is de registratie van de bedrijfsruimte niet regelmatig gebeurd. Het hof van beroep vernietigt de heffing en beveelt de
terugbetaling van alle sommen die ten onrechte werden geïnd, vermeerderd met de moratoire interest.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie roept eiser de
schending in van de artikelen 569, eerste lid, 32o en 1385decies en 1385unde-
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cies Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 2.3o, 3, § 1, 5, 7, 8, §§ 1 en 3, 15,
§§ 1 en 2 en 26, §§ 3 en 7 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten en de artikelen 4, 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse
regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
van verwaarlozing van bedrijfsruimten.
Eiser leidt uit de samenlezing van deze wettelijke bepalingen af dat
de eigenaar die tegen de registratie van zijn onroerend goed in de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten niet tijdig
beroep heeft ingesteld overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 19
april 1995, de onregelmatigheid van de registratie niet meer op ontvankelijke wijze kan aanvoeren voor de rechtbank van eerste aanleg, ook
niet in het kader van een gerechtelijk beroep tegen de op die registratie
gesteunde heffing.
3. Krachtens artikel 5 van het Leegstandsdecreet betekent het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (voorheen “de administratie
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap”) na de officiële registratie van een onroerend goed een registratieattest aan de eigenaar(s)
van het geregistreerde goed.
Overeenkomstig artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet gebeurt die betekening binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de officiële registratie, via een aangetekend schrijven. Het
registratieattest vermeldt de motivering van de registratie, de datum
van de opname, de beroepsmogelijkheid en het heffingsbedrag bij in
gebreke blijven.
Luidens artikel 7 van het Leegstandsdecreet kan de eigenaar van de
geregistreerde ruimte binnen dertig kalenderdagen na betekening van
het registratieattest, zoals bedoeld in artikel 5, met een aangetekende
brief beroep aantekenen bij de Vlaamse regering tegen deze registratie.
Luidens artikel 8, § 1, van het Leegstandsdecreet doet de Vlaamse
regering binnen een welbepaalde termijn uitspraak over het beroep
tegen de registratie. Het beroep tegen de registratie werkt opschortend,
maar als het verworpen wordt, heeft de registratie uitwerking vanaf de
datum vermeld op het oorspronkelijke registratieattest, aldus artikel 8,
§ 3, van het Leegstandsdecreet.
Artikel 15, § 1, van het Leegstandsdecreet bepaalt dat een jaarlijkse
heffing wordt ingevoerd ten voordele van het Vernieuwingsfonds op de
onroerende goederen die opgenomen zijn in de inventaris. De heffing
wordt ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede
opeenvolgende registratie in de inventaris voor geheel of gedeeltelijk
verlaten of verwaarloosde bedrijfsruimten, zijnde het aanslagjaar. De
heffing heeft betrekking op het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar
waarin de heffing wordt betekend, zijnde het heffingsjaar.
Krachtens artikel 15, § 2, van het Leegstandsdecreet komt de heffing
ten laste van diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is
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van de aan de heffing onderworpen onroerende goederen. Als er meerdere eigenaars voor dezelfde onroerende goederen zijn, zijn die hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele heffing.
Op grond van artikel 26, § 3 (voorheen artikel 26, § 4) van het Leegstandsdecreet kan de persoon op wiens naam de heffing in het kohier
is ingeschreven, binnen een welbepaalde termijn tegen die heffing
een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar, deel uitmakend van de
Vlaamse Belastingsdienst, daartoe aangewezen door de Vlaamse Regering (voorheen bij “de ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, daartoe aangewezen door de Vlaamse regering”).
De vestiging en de inning van de heffing worden als niet bestaande
beschouwd als het beroep inzake de registratie in de inventaris, zoals
bepaald in artikel 7, wordt ingewilligd  (1).
Krachtens artikel 569, eerste lid, 32o, van het Gerechtelijk Wetboek
neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende
de toepassing van een belastingwet.
Luidens artikel 1385decies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
wordt de vordering inzake die geschillen ingesteld bij verzoekschrift op
tegenspraak.
Op grond van artikel 1385undecies, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek wordt de vordering inzake die geschillen slechts toegelaten
indien de eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
Krachtens het tweede lid van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek moet de vordering worden ingesteld uiterlijk binnen een
termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met
betrekking tot het administratief verhaal.
4. Zoals eiser aanvoert, volgt uit de samenlezing van de hoger vermelde
wettelijke bepalingen dat de eigenaar die tegen de registratie van zijn
onroerend goed in de inventaris niet tijdig beroep heeft ingesteld overeenkomstig artikel 7 van het Leegstandsdecreet, de onregelmatigheid
van die registratie niet meer op ontvankelijke wijze kan aanvoeren voor
de rechtbank van eerste aanleg, ook niet in het kader van een gerechtelijk beroep tegen de op die registratie gesteunde heffing.
Hetzelfde geldt indien het beroep dat tegen de registratie tijdig werd
ingesteld ten gronde werd afgewezen door de Vlaamse regering, of na
uitputting van dit administratief beroep, door de rechtbank van eerste
aanleg of, in geval van hoger beroep, het hof van beroep.
5. De parlementaire voorbereiding van het Decreet van 7 mei 2004
houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding
van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/
of woningen, maakt overigens een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de procedure tot betwisting van de registratie van een goed in de
inventaris, en anderzijds de procedure tot betwisting van de heffing :
  (1) Cf. artikel 26, § 7, voorheen artikel 26, § 8, van het Leegstandsdecreet.
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“Op het ogenblik dat iemand een aanslagbiljet ontvangt en de houder
van het zakelijk recht niet akkoord kan gaan met de berekening van
de heffing, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift, maar enkel nog tegen het fiscale luik van de heffing. Een beroep
instellen tegen de inventarisatie is dan niet meer mogelijk, vermits de
periode van administratief beroep allang verstreken is”  (1).
De mogelijkheid de regelmatigheid van de registratie nog aan te
vechten voor de rechtbank van eerste aanleg zou overigens aan artikel 7
van het Leegstandsdecreet en de daarin bepaalde beroepstermijn elke
zin ontnemen.
6. De rechtspraak van de Raad van State waarnaar het hof van beroep
verwijst, volgens dewelke de registratie een louter voorbereidende
handeling is, zonder onmiddellijke nadelige gevolgen, waarvan de eventuele onregelmatigheden enkel ontvankelijk kunnen worden aangevoerd
in een beroep tot nietigverklaring tegen de eindbeslissing, doet aan het
voorgaande geen afbreuk.
Jarenlang beschouwde de Raad van State de registratie van een onroerend goed als leegstaand als een voor nietigverklaring vatbare rechtshandeling  (2).
In het principearrest-Interbrew van 18 maart 2002 besliste de Raad van
State echter dat het gaat om een “louter voorbereidende handeling”,
waartegen geen afzonderlijk annulatieberoep mogelijk is. Het beroep
tot nietigverklaring moet een handeling tot voorwerp hebben die zelf
rechtsgevolgen sorteert en die onmiddellijk en rechtstreeks nadeel
berokkent aan de verzoekende partij. Handelingen die in de loop van een
administratieve procedure door de overheid worden gesteld met het oog
op de totstandkoming van een administratieve rechtshandeling, maar
die zelf geen rechtsgevolgen hebben, zijn niet voor vernietiging vatbaar
aldus de Raad van State. De mogelijke onregelmatigheden waarmee zij
zouden zijn aangetast, kunnen wel ontvankelijk worden aangevoerd in
een beroep tot nietigverklaring van de eindbeslissing  (3).
In 2007 en 2008 heeft de Raad van State die rechtspraak bevestigd  (4).
De redenering van de Raad van State is dat de registratie van een
onroerend goed in de inventaris (slechts) een stap is in de vastgelegde
administratieve procedure die de maatregelen m.b.t. belasting, financiële steun en machtiging tot onteigening mogelijk maakt. De kennisgeving van het registratieattest is een waarschuwing en een aansporing van de betrokkenen om iets te ondernemen. De registratie in de
inventaris heeft echter niet rechtstreeks en onmiddellijk tot gevolg dat
een belasting verschuldigd is. Zij moet volgens de Raad van State dan

  (1) Verslag namens de Commissie voor binnenlandse aangelegenheden, huisvesting
en stedelijk beleid bij het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, wat betreft
de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/
of woningen, Parl.St., Vlaams Parlement 2002-03, 1678/6, 5.
  (2) RvS 23 april 1998, nr. 73.228 ; RvS 10 nov. 1998, nr. 76.844.
  (3) RvS 18 maart 2002, nr. 104.809, RW 2002.03, afl. 20, 778.
  (4) RvS 6 nov. 2007, nr. 176.437 ; RvS 12 feb. 2008, nr. 179.515.
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ook worden beschouwd als een louter voorbereidende handeling zonder
onmiddellijke gevolgen  (1)  (2).
7. Dat de registratie overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van
State slechts een stap is in de administratieve procedure, belet echter niet
dat het gaat om een handeling die volgens een specifieke bepaling van het
Leegstandsdecreet met een afzonderlijk beroep kan worden bestreden.
Overigens besliste uw Hof in een arrest van 10 juni 2010 dat de beslissing tot opname van een gebouw en/of woning in de inventaris overeenkomstig artikel 33 van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 december
1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (beslissing die vergelijkbaar is met de beslissing tot opname van een bedrijfsruimte in de inventaris op grond van het in deze zaak aan de orde zijnde
decreet van 19 april 1995), rechtsgevolgen beoogt, aangezien ze op zich
reeds de materiële belastingschuld veroorzaakt, zodat het gaat om een
bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. De omstandigheid dat de materiële belastingschuld naderhand nog moet worden
geformaliseerd in een kohier alvorens invorderbaar te zijn, doet daaraan
volgens uw Hof geen afbreuk  (3).
De beslissing van uw Hof dat de inventarisatie wel degelijk rechtsgevolgen beoogt en op zich reeds de materiële belastingschuld veroorzaakt,
bevestigt dat het niet gaat om een louter voorbereidende handeling
in die zin dat de onregelmatigheid ervan hoe dan ook nog zou kunnen
aangevoerd worden in het kader van de betwisting van de uiteindelijke
heffing, ook al werd de registratie zelf niet bestreden met het administratief beroep waarin het Leegstandsdecreet uitdrukkelijk voorziet.
8. Uit het voorgaande volgt dat de registratie van een bedrijfsruimte
in de inventaris kan door de eigenaar uitsluitend worden betwist door het
instellen van een administratief beroep bij de Vlaamse regering binnen
dertig kalenderdagen na de betekening van het registratieattest overeenkomstig artikel 7 van het Leegstandsdecreet.
Wanneer dat beroep wordt ingewilligd, wordt de vestiging en de inning
van de heffing als niet bestaande beschouwd.
Wordt het beroep verworpen, dan kan de eigenaar tegen de afwijzende
beslissing over zijn administratief beroep, een procedure inleiden bij
de rechtbank van eerste aanleg door middel van een verzoekschrift op
tegenspraak.
Het hof van beroep gaat er in het bestreden arrest dan ook ten onrechte
van uit dat de onregelmatigheid van de inventarisatie noodzakelijkerwijze nog kan worden aangevoerd in het kader van de betwisting van de
heffing.
Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.
  (1) D. Devos en E. Goossenaerts, “Leegstandsheffingen voor gebouwen, woningen en
bedrijfsruimten. Overzicht 2005-2009”, L.R.B. 2009, afl. 2, 138, nr. 121.
  (2) Toelichting bij de voorziening, pp. 12 en 13.
  (3) Cass. 10 juni 2010, AR F.08.0061.N, AC 2010, nr. 413.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 januari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen, 23, 24, 25, 569, eerste lid, 32o, 1385decies en 1385undecies
Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 2.3o, 3, § 1, 5, 7, 8, § 1 en § 3, 15, § 1 en § 2, 26, § 3 en § 7 van
het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (hieronder afgekort als Leegstandsdecreet),
— voor zoveel als nodig, de artikelen 4, 7 en 8 van het besluit van de
Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (hieronder afgekort als
Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet).
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de verweerders tot vernietiging van de heffing voor het heffingsjaar 2002, het hoger beroep van de
verweerders in de volgende mate gegrond. Het hof van beroep vernietigt
de heffing voor het heffingsjaar 2002 en beveelt de terugbetaling van
alle sommen die ten onrechte op de vernietigde heffing werden geïnd,
vermeerderd met de moratoire interest. Het neemt die beslissing op
grond van alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier
beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de
volgende :
“a.2. Wat de registratie van de bedrijfsruimte en de vier registratieattesten betreft
[De eiser] wijst erop dat [de verweerders] laattijdig het georganiseerde
administratief beroep tegen de registratie van de bedrijfsruimte hebben
ingesteld, hetgeen de onontvankelijkheid van het administratief beroep,
alsook van de daarop volgende vordering in rechte tot gevolg had.
Volgens [de eiser] menen [de verweerders] dan ook ten onrechte dat
zij in het kader van onderhavige procedure inzake de heffing voor het
heffingsjaar 2002 alsnog over de mogelijkheid beschikken om de rechtsgeldigheid van de registratie van de bedrijfsruimte te kunnen betwisten.
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Daardoor miskennen [de verweerders] niet alleen de vervaltermijn en
de vormvoorschriften, zoals terug te vinden in artikel 7 van het decreet
en in de artikelen 1385decies en 1385undecies Gerechtelijk Wetboek, maar
ook het gezag van gewijsde van het vonnis van 14 maart 2006.
Met reden verwijzen [de verweerders] evenwel naar de rechtspraak van
de Raad van State (meer bepaald het zg. Interbrewarrest van 18 maart
2002, nr. 104.809, R.W. 2002-2003, 778 ; T.B.P. 2003, 352), waaruit voortvloeit
dat de registratie een louter voorbereidende handeling is, en geenszins
een administratieve rechtshandeling. Dit houdt volgens de Raad van
State in dat de mogelijke onregelmatigheden waarmee zij zou aangetast
zijn, ontvankelijk kunnen worden aangevoerd in een beroep tot nietigverklaring van de eindbeslissing.
Nu in deze de opeenvolgende inventarisatie van de bedrijfsruimte
het belastbaar feit vormt (en dus niet de leegstand of verwaarlozing op
zich), en bijgevolg de grondslag van de heffing, dient te worden aangenomen dat — in het geval betwisting wordt gevoerd over de heffing als
dusdanig — er over de inventarisatie (en meer bepaald over de correctheid daarvan) evenzeer betwisting kan worden gevoerd, zodat, in tegenstelling tot hetgeen [de eiser] voorhoudt, deze inventarisatie geenszins
als definitief onbetwistbaar te beschouwen is.
Het is dus enkel in het kader van de betwisting van de heffing, dat
de onregelmatigheid van de registratie kan worden aangevoerd. Het
gezag van gewijsde van het vonnis van 14 maart 2006 van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel (A.R. nr. 2004/6291/A), (waarbij [de verweerders] de beslissing van de gemachtigde ambtenaar van 10 februari 2004,
waarbij hun administratief beroep tegen de registratie voor het jaar 2003
‘en eigenlijk tegen alle voorgaande’ onontvankelijk werd verklaard,
aanvochten, maar waarbij hun vorderingen onontvankelijk werden
verklaard) verzet er zich tegen dat [de verweerders] nogmaals — los van
de betwisting van de heffing — de nietigverklaring van de registratieattesten vragen”.
(zesde en zevende blad van het arrest).
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Overeenkomstig artikel 2, 3o, Leegstandsdecreet is sprake van een
geheel of gedeeltelijk leegstaande bedrijfsruimte vanaf het ogenblik dat
meer dan vijftig procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut.
Ook luidens artikel 4, Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet wordt een
bedrijfsruimte als leegstaand beschouwd vanaf het ogenblik dat meer
dan vijftig procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief benut wordt.
Overeenkomstig artikel 3, § 1, Leegstandsdecreet stelt elke gemeente
een lijst op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten,
gelegen op haar grondgebied, die als basis zal dienen voor de inventaris.
Deze lijst wordt elk jaar met de geactualiseerde gegevens aan het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Orde-
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ning, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (voorheen “de administratie
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap”) opgestuurd onder de
voorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.
Luidens artikel 7, Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet besluit het
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoeddepartement (voorheen “het agentschap” en daarvoor “de administratie”) na de ontvangst van de lijsten tot al dan niet registratie in de
inventaris.
1.2. Krachtens artikel 5, Leegstandsdecreet betekent het agentschap
RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (voorheen “de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap”) na de officiële registratie
van een onroerend goed een registratieattest aan de eigenaar(s) van het
geregistreerde goed.
Overeenkomstig artikel 8, Uitvoeringsbesluit Leegstandsdecreet
gebeurt die betekening binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na
de officiële registratie, via een aangetekend schrijven. Het registratieattest vermeldt de motivering van de registratie, de datum van de opname,
de beroepsmogelijkheid en het heffingsbedrag bij in gebreke blijven.
Luidens artikel 7, Leegstandsdecreet kan de eigenaar van de geregistreerde ruimte binnen dertig kalenderdagen na betekening van het
registratieattest, zoals bedoeld in artikel 5, met een aangetekende brief
beroep aantekenen bij de Vlaamse regering tegen deze registratie.
Luidens artikel 8, § 1, Leegstandsdecreet doet de Vlaamse regering
binnen een welbepaalde termijn uitspraak over het beroep tegen de registratie.
Het beroep tegen de registratie werkt opschortend, maar als het
verworpen wordt, heeft de registratie uitwerking vanaf de datum
vermeld op het oorspronkelijke registratieattest, aldus artikel 8, § 3,
Leegstandsdecreet.
1.3. Artikel 15, § 1, Leegstandsdecreet bepaalt dat een jaarlijkse
heffing wordt ingevoerd ten voordele van het Vernieuwingsfonds op de
onroerende goederen die opgenomen zijn in de inventaris. De heffing
wordt ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeenvolgende registratie in de Inventaris voor geheel of gedeeltelijk verlaten of
verwaarloosde bedrijfsruimten, zijnde het aanslagjaar. De heffing heeft
betrekking op het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de
heffing wordt betekend, zijnde het heffingsjaar.
Krachtens de tweede paragraaf van artikel 15 Leegstandsdecreet komt
de heffing ten laste van diegene die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van de aan de heffing onderworpen onroerende goederen. Als
er meerdere eigenaars voor dezelfde onroerende goederen zijn, zijn die
hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele heffing.
Op grond van artikel 26, § 3 (voorheen artikel 26, § 4) Leegstandsdecreet
kan de persoon op wiens naam de heffing in het kohier is ingeschreven,
binnen een welbepaalde termijn tegen die heffing een bezwaarschrift
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indienen bij de ambtenaar, deel uitmakend van de Vlaamse Belastingsdienst, daartoe aangewezen door de Vlaamse regering (voorheen bij “de
ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, daartoe
aangewezen door de Vlaamse regering”).
De vestiging en de inning van de heffing worden als niet bestaande
beschouwd als het beroep inzake de registratie in de inventaris, zoals
bepaald in artikel 7, wordt ingewilligd, zo luidt artikel 26, § 7, voorheen
artikel 26, § 8, Leegstandsdecreet.
1.4. Krachtens artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek neemt
de rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de
toepassing van een belastingwet.
Luidens artikel 1385decies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de
vordering inzake die geschillen ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak.
Op grond van artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
wordt de vordering inzake die geschillen slechts toegelaten indien de
eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde
administratief beroep heeft ingesteld.
Krachtens het tweede lid van artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek
moet de vordering worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van
drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking
tot het administratief verhaal.
1.5. Uit de samenlezing van de hierboven onder 1.1 t.e.m. 1.4. beschreven
wettelijke bepalingen volgt dat de eigenaar die tegen de registratie van
zijn onroerend goed in de inventaris niet tijdig beroep heeft ingesteld
overeenkomstig artikel 7 Leegstandsdecreet, de onregelmatigheid van
die registratie niet meer op ontvankelijke wijze kan aanvoeren voor de
rechtbank van eerste aanleg, ook niet in het kader van een gerechtelijk
beroep tegen de op die registratie gesteunde heffing.
Vooreerst zou de mogelijkheid de regelmatigheid van de registratie
nog aan te vechten voor de rechtbank van eerste aanleg aan artikel 7
Leegstandsdecreet en de daarin bepaalde beroepstermijn elke zin worden
ontnomen.
Indien bij afwezigheid van een tijdig administratief beroep overeenkomstig artikel 7 Leegstandsdecreet, over de registratie nog betwisting zou kunnen worden gevoerd in het kader van een gerechtelijk
beroep tegen de heffing, zou bovendien afbreuk worden gedaan aan de
in artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geformuleerde
regel dat de vordering inzake de geschillen betreffende de toepassing
van een belastingwet slechts wordt toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief
beroep heeft ingesteld.
De rechtspraak van de Raad van State waarnaar het hof van beroep
verwijst, volgens dewelke de registratie een louter voorbereidende
handeling is, zonder onmiddellijke nadelige gevolgen, waarvan de eventuele onregelmatigheden enkel ontvankelijk kunnen worden aangevoerd in een beroep tot nietigverklaring tegen de eindbeslissing, verandert daaraan niets.
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Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de opeenvolgende registratie van de bedrijfsruimte het belastbaar feit of de grondslag van de
heffing vormt.
Over de registratie van een bedrijfsruimte in de inventaris kan door
de eigenaar immers wel degelijk betwisting worden gevoerd, precies
door het instellen van een beroep overeenkomstig artikel 7 Leegstandsdecreet. Wanneer dat beroep wordt ingewilligd, wordt de vestiging en
de inning van de heffing als niet bestaande beschouwd. Wordt het niet
ingewilligd, dan kan de eigenaar de registratie van zijn bedrijfsruimte
betwisten voor de rechtbank van eerste aanleg.
1.6. Op het derde blad van het bestreden arrest stelt het hof van beroep
vast dat :
— de verweerders op 4 februari 2004 bezwaar aantekenden tegen de registratieattesten die hen waren overgemaakt op respectievelijk 21 april
2001, 30 april 2002 en 9 mei 2003,
— dit bezwaar bij beslissing van de gemachtigde ambtenaar van
10 februari 2004 onontvankelijk werd verklaard,
— ook de vordering in rechte tegen die beslissing onontvankelijk werd
verklaard bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van
14 maart 2006.
Op het zesde blad, eerste en tweede alinea, van het arrest geeft het
hof van beroep het standpunt van de eiser weer. Zo wees de eiser erop
dat de verweerders het georganiseerde administratief beroep tegen de
registratie van de bedrijfsruimte laattijdig hebben ingesteld, hetgeen
de onontvankelijkheid van het administratief beroep en de daaropvolgende vordering in rechte tot gevolg had. Volgens de eiser meenden de
verweerders dan ook ten onrechte dat zij in het kader van onderhavige
procedure inzake de heffing voor het heffingsjaar 2002 alsnog over de
mogelijkheid beschikten om de rechtsgeldigheid van de registratie van
de bedrijfsruimte te kunnen betwisten.
Het hof van beroep overweegt dat de verweerders echter met reden
verwijzen naar de rechtspraak van de Raad van State waaruit voortvloeit dat de registratie een louter voorbereidende handeling is, en
geen administratieve rechtshandeling, wat volgens de Raad van State
inhoudt dat de mogelijke onregelmatigheden waarmee de registratie zou
zijn aangetast, ontvankelijk kunnen worden aangevoerd in een beroep
tot nietigverklaring van de eindbeslissing.
Aangezien de opeenvolgende inventarisatie van de bedrijfsruimte het
belastbaar feit vormt (en dus niet de leegstand of verwaarlozing op zich),
en bijgevolg de grondslag van de heffing, moet volgens het hof van beroep
worden aangenomen dat — in het geval betwisting wordt gevoerd over de
heffing als dusdanig — er over de inventarisatie (en meer bepaald over
de correctheid daarvan) evenzeer betwisting kan worden gevoerd.
Door op die overwegingen te beslissen dat de inventarisatie, in tegenstelling tot hetgeen de eiser voorhoudt, geenszins te beschouwen is als
definitief onbetwistbaar en dat de onregelmatigheid van de registratie
wel degelijk kan worden aangevoerd in het kader van de betwisting van de
heffing, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht.
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Conclusie
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de verweerders,
in zover het betrekking heeft op hun oorspronkelijke vordering met
betrekking tot de heffing voor het heffingsjaar 2002, niet wettig gegrond,
het vernietigt niet wettig de heffing voor het heffingsjaar 2002, gevestigd
onder kohier artikel 1020100232, uitvoerbaar verklaard op 20 augustus 2003
en beveelt niet wettig de terugbetaling door de eiser van alle sommen
die ten onrechte op de vernietigde heffing werden geïnd, vermeerderd
met de moratoire interest (schending van de artikelen 569, eerste lid, 32o,
1385decies en 1385undecies Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 2.3o, 3, § 1,
5, 7, 8, § 1 en § 3, 15, § 1 en § 2, 26, § 3 en § 7, Leegstandsdecreet en van de
artikelen 4, 7 en 8 Uitvoeringsbesluit).
2. Tweede onderdeel
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten, zoals te dezen van toepassing, hierna Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten, betekent de Administratie, na de officiële registratie van een onroerend goed in de inventaris van de leegstaande
bedrijfsruimten, aan de eigenaar van het geregistreerde goed een registratieattest.
Krachtens artikel 7 van dit decreet, kan de eigenaar van de geregistreerde ruimte, binnen de dertig kalenderdagen na de betekening, met
een aangetekende brief beroep aantekenen bij de Vlaamse regering
tegen deze registratie.
2. Krachtens artikel 26, § 4, thans § 3, van dit decreet kan de persoon
op wiens naam de heffing in het kohier is ingeschreven, binnen een
bepaalde termijn, tegen deze heffing een bezwaarschrift indienen bij de
ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, daartoe
aangewezen door de Vlaamse regering.
Krachtens artikel 26, § 8, thans § 7, van dit decreet worden de vestiging en de inning van de hiervoor bedoelde heffing als niet bestaande
beschouwd als het beroep inzake de registratie in de inventaris, bepaald
in artikel 7, wordt ingewilligd of als er geen uitspraak over wordt gedaan
binnen de termijn.
3. De beslissingen genomen op het beroep tegen de registratie kunnen,
evenals deze genomen op het bezwaar tegen de heffing krachtens
artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek voor de rechtbank van
eerste aanleg worden aangevochten.
Krachtens artikel 1385undecies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wordt
de vordering inzake die geschillen slechts toegelaten indien de eiser
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voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
4. De mogelijkheid de registratie aan te vechten op grond van
artikel 7 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en artikel 569, eerste lid,
32o, Gerechtelijk Wetboek sluit uit dat wanneer de heffingsplichtige die
mogelijkheid niet heeft benut of ze tevergeefs heeft uitgeput, de rechter
die op grond van artikel 26, § 4, Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en
artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van het
tegen de heffing ingediende bezwaar, nog uitspraak doet over de wettigheid van de registratie op grond waarvan de heffing is vastgesteld.
5. Het arrest stelt vast dat :
— de verweerders op 4 februari 2004 bezwaar hebben aangetekend tegen
de registratieattesten die hen op 21 april 2001, 30 april 2002 en 9 mei 2003
werden betekend voor respectievelijk 2001, 2002 en 2003 ;
— dit bezwaar bij beslissing van de gemachtigde ambtenaar van
10 februari 2004 onontvankelijk werd verklaard ;
— het tegen die beslissing ingestelde beroep onontvankelijk werd
verklaard bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van
14 maart 2006.
6. De appelrechter die in het kader van de bezwaarprocedure tegen de
voor het aanslagjaar 2003 vastgestelde leegstandsheffing uitspraak doet
over de regelmatigheid van de registratie op grond waarvan die heffing
is vastgesteld, schendt de artikelen 7 en 26 Leegstandsdecreet Bedrijfsruimten en de artikelen 569, eerste lid, 32o, en 1385undecies, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. 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 en het de uitbreiding van de vordering
van de verweerders als ongegrond afwijst.
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.
17 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en
de heer Maes.
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N° 309
1o

— 17 mei 2013
(F.12.0147.N)

kamer.

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Gevolgen voor de fiscale rechter. — Belastingplichtige die geen partij
was in de strafzaak.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALGEMEEN. — Fiscaal geding. —
Burgerlijke rechter. — Gezag van gewijsde in strafzaken. — Gevolgen.

1o en 2o Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat degene die geen
partij was in de strafzaak, in een later fiscaal geding de beslissingen van
de strafrechter kan aanvechten en ten zijne gunste een verweer mag voeren
dat verworpen werd door een vonnis of arrest in een zaak waarin hij geen
partij was.

(B. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel. van 14 juni 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 januari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
.........................................................
Gegrondheid
3. Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat degene die geen
partij was in de strafzaak, in een later fiscaal geding de beslissingen van
de strafrechter kan aanvechten en ten zijne gunste een verweer mag
voeren dat verworpen werd door een vonnis of arrest in een zaak waarin
hij geen partij was.
4. Om het verweer in verband met de schending van het beroepsgeheim
of het geheim van het onderzoek, dat mede door de tweede eiseres werd
aangevoerd, te verwerpen, oordelen de appelrechters dat zij gebonden
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zijn door het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van het arrest van
het hof van beroep te Brussel van 7 februari 1994 waarbij werd beslist dat
er geen schending is van het geheim van het onderzoek, terwijl de tweede
eiseres geen partij was in de zaak waarin dit arrest werd gewezen.
Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
17 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer De Bruyn.

N° 310
2o

— 21 mei 2013
(P.13.0799.N)

kamer.

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — Strafzaken. — Tijdens het beraad overlegde stukken. — Heropening van het
debat. — Oordeel. — Voorwerp. — Geen tegenspraak. — Voorwaarde. —
Tegenspraak. — Gevolg.

In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar in feite of tijdens het beraad
overgelegde stukken nuttig zijn voor zijn oordeelsvorming en of hiertoe
het debat moet worden heropend ; dit oordeel betreft niet het beraad en
vereist geen tegenspraak voor zover de rechter niet in tegenspraak voorziet,
wanneer dit wél het geval is, moeten alle partijen daarbij worden betrokken
en worden ingelicht van de dag waarop het incident zal worden behandeld.

(D.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis (nr. 526/13) van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 10 april 2013.
De eiser 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.
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van de rechtspleging

De eiser verzocht de strafuitvoeringsrechtbank om beperkte detentie.
Op verzoek van de eiser werd bij vonnis van 27 februari 2013 het debat
heropend. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 21 maart 2013
blijkt dat in aanwezigheid van de eiser en zijn raadsman het debat die
dag werd gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak
werd gesteld op 3 april 2013.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 3 april 2013 blijkt dat
de uitspraak werd uitgesteld naar 10 april 2013 om het openbaar ministerie toe te laten te repliceren op het verzoekschrift tot heropening van
het debat dat de eiser op 2 april 2013 schriftelijk had gevraagd. De eiser
was op de rechtszitting van 3 april 2013 niet aanwezig.
Op 4 april 2013 werden de opmerkingen van het openbaar ministerie
inzake de gevraagde heropening van het debat aan het dossier gevoegd.
Op 10 april 2013 werd het bestreden vonnis gewezen waarbij de heropening van het debat werd geweigerd en de beperkte detentie afgewezen.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning
van het recht van verdediging, het recht op tegenspraak en het recht
op een eerlijk proces : het vonnis verwijst naar een advies van het openbaar ministerie van 4 april 2013 over eisers verzoek tot heropening van
het debat van 2 april 2013 en doet op 10 april 2013 in het vonnis over de
beperkte detentie over eisers verzoek uitspraak, zonder dat hij van dit
advies werd ingelicht en er tegenspraak kon over voeren.
2. In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar in feite of tijdens
het beraad overgelegde stukken nuttig zijn voor zijn oordeelsvorming en
of hiertoe het debat moet worden heropend.
Dit oordeel betreft niet het beraad en vereist geen tegenspraak.
3. Wanneer de rechter evenwel in tegenspraak voorziet, moeten alle
partijen daarbij worden betrokken en ingelicht van de dag waarop het
incident zal worden behandeld.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat aan
het openbaar ministerie de kans werd gegeven om te reageren op eisers
verzoek tot heropening van het debat en dat het openbaar ministerie
daarover heeft geadviseerd, zonder dat de eiser de gelegenheid had te
antwoorden op dit advies.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders
samengesteld.
21 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Cauter (bij de
balie te Gent).

N° 311
2o

— 21 mei 2013
(P.13.0840.N)

kamer.

VOORLOPIGE HECHTENIS. — CASSATIEBEROEP. — Betekening. — Neerlegging van de betekeningstukken. — Termijn.

Artikel 31, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet dat bepaalt dat cassatiemiddelen kunnen worden voorgedragen in onder meer een memorie die op de
griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen, uiterlijk de vijfde dag na de
datum van het cassatieberoep, houdt ook in dat de betekeningstukken van
het cassatieberoep binnen die termijn moeten worden neergelegd.

(Federale Procureur t. A.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 3 mei 2013.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 31, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet kunnen
cassatiemiddelen worden voorgedragen in onder meer een memorie die
op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen, uiterlijk de vijfde
dag na de datum van het cassatieberoep.
2. De eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 6 mei 2013.
Het Hof vermag geen acht te slaan op stukken die op de griffie van het
Hof zijn ingekomen op 14 mei 2013, dit is buiten de termijn van vijf dagen
die bij voormeld artikel 31 is bepaald.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de betekening van het cassatieberoep van de eiser, de federale procureur, aan de verweerder tijdig werd neergelegd ter griffie van het Hof.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Middelen
4. Het Hof slaat geen acht op de door de eiser aangevoerde middelen die
geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
21 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Mary (bij de balie te Brussel).

N° 312
2o

— 21 mei 2013
(P.13.0857.N)

kamer.

VOORLOPIGE HECHTENIS. — HOGER BEROEP. — Termijn waarbinnen het
hof van beroep uitspraak moet doen. — Verlenging. — Artikel 644, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering. — Toepasselijkheid.

Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat wanneer de
wettelijke termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten, eindigt
op een zaterdag, op een zondag of een andere wettelijke feestdag, hij verlengd
wordt tot de eerstvolgende werkdag, is niet van toepassing op de termijn voor
de uitspraak, bepaald in artikel 30, § 3, Voorlopige Hechteniswet.

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 30, § 3, Voorlopige
Hechteniswet : het arrest overweegt ten onrechte dat artikel 644, eerste
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lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de termijn om
uitspraak te doen over een hoger beroep inzake voorlopige hechtenis ; de
uitspraak die geschied is meer dan vijftien dagen na het instellen van
het hoger beroep, is laattijdig zodat de eiser in vrijheid dient te worden
gesteld.
2. Artikel 30, § 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “De
verdachte blijft in hechtenis totdat over het hoger beroep is beslist, voor
zover dit geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld ;
de verdachte wordt in vrijheid gesteld als de beslissing niet gewezen is
binnen die termijn”.
3. Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
wanneer de wettelijke termijn om een proceshandeling in strafzaken te
verrichten, eindigt op een zaterdag, op een zondag of een andere wettelijke feestdag, hij verlengd wordt tot de eerstvolgende werkdag.
4. Artikel 644 Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op de
termijn voor de uitspraak, bepaald in artikel 30, § 3, Voorlopige Hechteniswet.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt :
— dat de eiser op 20 april 2013 voor de afgevaardigde van de directeur
van de strafinrichting hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking
van de raadkamer te Leuven van 19 april 2013 dat uitspraak deed over
zijn voorlopige hechtenis ;
— niet dat de eiser of zijn raadsman een verzoek tot uitstel van de
behandeling van de zaak heeft ingediend ;
— dat de kamer van inbeschuldigingstelling eerst op maandag 6 mei
2013 uitspraak heeft gedaan.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt : “krachtens artikel 644,
lid 1 [Wetboek van Strafvordering] is huidig arrest binnen de wettelijke
termijn gewezen”.
Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat het
uitspraak doet binnen de door artikel 30, § 3, tweede lid, Voorlopige
Hechteniswet bepaalde termijn, maar doet het daarentegen laattijdig
uitspraak.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het 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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
21 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Claes (bij de balie te Brussel).
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N° 313
1o

— 23 mei 2013
(C.11.0685.F)

kamer.

1o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Beslag op onroerend goed. — Niet-ingeschreven schuldeisers. — Niet-tegenwerpelijkheid.
— Voorwaarden.
2o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Beslag op onroerend goed. — Niet-ingeschreven schuldeisers. — Niet-tegenwerpelijkheid.
— Bericht aan de beslaggriffie. — Weigering van de hypotheekbewaarder
om het beslag over te schrijven. — Indeplaatsstelling van de beslaglegger
in een beslag op onroerend goed dat overgeschreven is voor de vervreemding. — Invloed.

1o en 2o Uit de combinatie van de artikelen 1565, 1575 en 1577, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat onder de niet-ingeschreven schuldeisers enkel
de schuldeisers die een beslag of een aan een beslag voorafgaand bevel hebben
doen inschrijven op de dag van de vervreemding de niet-tegenwerpelijkheid
ervan kunnen aanvoeren ; daarbij is zonder belang dat het beslag het voorwerp heeft uitgemaakt van een bericht aan de beslaggriffie, of dat de hypotheekbewaarder met toepassing van artikel 1571 van het Gerechtelijk Wetboek
geweigerd heeft het beslag over te schrijven, of nog dat de beslaglegger in de
plaats is getreden tijdens een beslag op onroerend goed dat een eerste beslaglegger heeft ingeleid en dat werd overgeschreven vóór de vervreemding  (1).
(Artt. 1565, 1575 en 1577, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(L. t. Firme Charles Jamar & Fils b.v.b.a.,
in aanwezigheid van Winlay b.v.b.a. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 14 juli 2011, in zoverre het in laatste aanleg
uitspraak doet.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 578, 1565, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 en 1610 van het
Gerechtelijk Wetboek.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 313.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt dat het derdenverzet dat de vennootschappen Winlay
en Carvimmo hebben ingesteld tegen de beschikking van 6 mei 2010 van de beslagrechter te Brussel niet gegrond is ; het grondt die beslissing op alle redenen ervan
die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de
onderstaande redenen
“[…]
3. derdenverzet
De [vennootschappen Winlay en Carvimmo] hadden hoedanigheid en belang om
derdenverzet in te stellen tegen de beschikking van 6 mei 2010 aangezien hun
vordering tot onttrekking ontvankelijk was verklaard.
Het is echter niet langer gegrond vanaf de beslissing dat de verkoop niet aan
[de verweerster] kan worden tegengeworpen en alle stappen die zij heeft gezet,
worden bevestigd.
Daarom hoefde [de verweerster] geen melding te maken van de overschrijving
van de verkoop zodra zij meende dat die verkoop haar niet kon worden tegengeworpen, zelfs in de onderstelling dat zij van het bestaan van de notariële
verkoop op de hoogte was bij de neerlegging van het verzoekschrift, wat zelfs
niet bewezen is.
Die vennootschap heeft in haar verzoekschrift de omstandigheden van de zaak
in alle eerlijkheid uiteengezet.”
Grieven
De verweerster heeft in het verzoekschrift van 29 april 2010 aan de beslagrechter te Brussel gevraagd om haar in de plaats te stellen in de vervolgingen die
de mede-eigendom had ingeleid en om notaris G. B. opnieuw te belasten met de
verkoop van het in beslag genomen goed en met de verrichtingen van rangregeling.
Bij beschikking van 6 mei 2010 (RR 10/2591/B) is die eis ingewilligd met een
kantmelding op 22 juni 2010 op het kantoor der hypotheken.
Het gaat om de beschikking waarvan de vennootschappen Winlay en Carvimmo
in derdenverzet subsidiair de intrekking hebben gevorderd.
Het bestreden vonnis heeft echter beslist dat de verkoop van het goed niet
aan de verweerster kon worden tegengeworpen, en, bijgevolg, dat het derdenverzet niet gegrond was, zonder verder onderzoek van de middelen die de vennootschappen Winlay en Carvimmo hadden uiteengezet met betrekking tot de geldigheid van de indeplaatsstelling.
Met betrekking tot de omstandigheid dat de handelingen van vervreemding en
van vestiging van hypotheek niet tegenwerpelijk zijn, bepaalt artikel 1577 van
het Gerechtelijk Wetboek : “vanaf de dag van de overschrijving van het beslag
of van het bevel, kunnen de handelingen van vervreemding of van vestiging van
een hypotheek, verricht door de schuldenaar op de onroerende goederen waarop
beslag is gelegd of die in het bevel zijn aangeduid, niet ingeroepen worden tegen
de in artikel 1575 bedoelde derden”. Die derden zijn de schuldeisers die met goed
gevolg de in artikel 1565 bedoelde overschrijving hebben gedaan, zijnde de overschrijving van het bevel.
Bijgevolg staat vast dat enkel de niet-ingeschreven schuldeisers die, op de dag
van de vervreemding, het voorafgaande bevel of het beslagexploot hebben doen
overschrijven, zich kunnen beroepen op de in artikel 1577 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde niet-tegenwerpelijkheid. De overige schuldeisers worden niet
beschermd en de door de schuldenaar verrichte handelingen kunnen hen worden
tegengeworpen.
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In deze zaak werden echter noch het aan het beslag van 28 september 2009 voorafgaand bevel, noch het beslagexploot van de verweerster overgeschreven vóór de
verkoop van 12 maart 2010, die werd overgeschreven bij akte van 16 maart 2010.
Bijgevolg is het door haar gelegde beslag voor de derden onzichtbaar gebleven.
De omstandigheid dat een eerste exploot van uitvoerend beslag op onroerend
goed werd overgeschreven en dat de hypotheekbewaarder, bijgevolg, met toepassing van het adagium “saisie sur saisie ne vaut”, geweigerd heeft een tweede
beslagexploot over te schrijven, wijzigt geenszins de bovenvermelde beginselen.
Artikel 1571 van het Gerechtelijk Wetboek staat immers slechts één enkele
overschrijving van uitvoerend beslag op onroerend goed toe. De eerste vervolgende partij is meester van de procedure tot aan de melding van de aanmaning om
inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden (artikel 1584, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek), maar elk stilzitten dat de belangen van de andere schuldeisers
kan schaden kan via indeplaatsstelling worden bestreden (artikel 1610 van het
Gerechtelijk Wetboek). Het staat de overige schuldeisers vrij een bevel of een
exploot van uitvoerend beslag op onroerend goed te doen overschrijven als zij
aanspraak willen maken op de gevolgen van de onbeschikbaarheid en betrokkenheid bij de procedure.
De verweerster was geenszins gerechtigd om zich, na de beschikking van indeplaatsstelling van 6 mei 2010, te beroepen op de bescherming ten gevolge van de
overschrijving van het beslag van de Vereniging van mede-eigenaars, noch om,
bijgevolg, daaruit te besluiten dat de verkoop van 12 maart 2010 haar niet kon
worden tegengeworpen.
Er wordt immers aanvaard dat het mechanisme van indeplaatsstelling, in de
zin van de artikelen 1609 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, een beslaglegende schuldeiser, wiens aan het beslag voorafgaand bevel niet werd overgeschreven vóór de vervreemding of de vestiging van een hypotheek op een goed,
niet toestaat zich te beroepen op de niet-tegenwerpelijkheid van de overschrijving, als bedoeld in de wet ten voordele van de schuldeisers die vóór de vervreemding of de vestiging van een hypotheek op het goed het aan het beslag voorafgaand bevel wel hebben doen overschrijven.
Anders gezegd, ongeacht de grondslag waarop de indeplaatsstelling wordt gevorderd, kan de tweede beslagleggende schuldeiser, die in de plaats is getreden van
de door de eerste beslaglegger ingestelde vervolgingen, zich niet beroepen op de
niet-tegenwerpelijkheid ten gevolge van de overschrijving van het bevel of van het
beslagexploot van de eerste beslaglegger, indien hij zelf zijn aan het beslag voorafgaand bevel niet heeft doen overschrijven vóór de vervreemding van het goed.
Evenmin kan een schuldeiser wiens voorafgaandelijk beval pas na de verkoop
werd overgeschreven, aanvoeren dat die verkoop niet aan hem kan worden tegengeworpen.
Die oplossing is ingegeven door het feit dat de tweede beslagleggende schuldeiser enkel in de plaats is getreden van de vervolgingen van de eerste beslaglegger, maar niet in diens eigen rechten.
Aldus hoeft de indeplaatsgetreden schuldeiser die de procedure wil voortzetten,
niet alle rechtsgeldig verrichte handelingen over te doen en gelden voor hem
dezelfde termijnen betreffende die handelingen als voor de eerste beslaglegger.
Nochtans kan hij, aangezien hij uitsluitend op het vlak van de procedure in de
plaats is getreden, zich niet beroepen op de rechten van de eerste beslaglegger,
noch, in het bijzonder, op de bescherming ten gevolge van die handelingen,
waarvan het voordeel, krachtens de wet, slechts ten goede komt aan degenen die
ze hebben verricht.
Voor het overige staat evenzeer vast dat de rechten van de tweede beslaglegger
slechts kunnen gevrijwaard worden in het kader van de indeplaatsstelling, indien
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hij zijn bevel heeft overgeschreven. Door toedoen van de overschrijving van een
bevel door een schuldeiser kan laatstgenoemde immers worden betrokken bij
de procedures van uitvoerend beslag op onroerend goed en van rangregeling die
elders werden gevoerd. De artikelen 578, 1579, 1582, 1584 en 1586 van het Gerechtelijk Wetboek concretiseren die betrokkenheid.
Bijgevolg kon de verweerster zich in deze zaak niet beroepen op haar indeplaatsstelling in de door de Vereniging van mede-eigenaars ingestelde vervolgingen
om aan te voeren dat de verkoop van 12 maart 2010, die werd overgeschreven op
16 maart 2010, haar kon worden tegengeworpen, aangezien zij zelf het aan het
beslag voorafgaand bevel, dat zij op 18 september 2009 niet heeft doen betekenen,
niet voor die datum heeft doen overschrijven.
Uit het bovenstaande volgt dat de door de vennootschappen Winlay en Carvimmo
ingestelde rechtsvorderingen gegrond waren en aangenomen moesten worden. De
rechtbank van eerste aanleg te Brussel moest noodzakelijkerwijs de herroeping
bevelen van de beschikking van 6 mei 2010 van de beslagrechter te Brussel.
In zoverre het bestreden vonnis het niet-gegrond zijn van het derdenverzet
van de vennootschappen Winlay en Carvimmo heeft afgeleid uit het feit dat de
verkoop van het goed door de beslagen schuldenaar niet aan de verweerster kon
worden tegengeworpen, hoewel dat integendeel wel het geval was, schendt het
de artikelen 578, 1565, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 en 1610 van het
Gerechtelijk Wetboek.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Artikel 1577, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vanaf de dag
van de overschrijving van het beslag of van het bevel, de handelingen
van vervreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door de
schuldenaar op de onroerende goederen waarop beslag is gelegd of die
in het bevel zijn aangeduid, niet ingeroepen kunnen worden tegen de in
artikel 1575 bedoelde derden.
De in artikel 1575 vermelde derden zijn de ingeschreven schuldeisers,
elke andere schuldeiser die met goed gevolg de in artikel 1565 bedoelde
overschrijving heeft gedaan, de beslagleggers en de koper.
Uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat onder de niet-ingeschreven schuldeisers enkel de schuldeisers die een beslag of een aan
het beslag voorafgaand bevel hebben doen inschrijven op de dag van de
vervreemding de niet-tegenwerpelijkheid ervan kunnen aanvoeren.
Daarbij is het zonder belang dat het beslag het voorwerp heeft uitgemaakt van een bericht aan de beslaggriffie, of dat de hypotheekbewaarder
met toepassing van artikel 1571 Gerechtelijk Wetboek geweigerd heeft
het beslag over te schrijven, of nog dat de beslaglegger in de plaats is
getreden tijdens een beslag op onroerend goed dat een eerste beslaglegger heeft ingeleid en dat werd overgeschreven vóór de vervreemding.
Uit het bestreden vonnis blijkt het volgende :
— de vereniging van mede-eigenaars van het pand van de Hallepoort,
hierna de mede-eigendom, heeft op 10 juli 2009 aan de vennootschap
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L.L.D.P. een aan uitvoerend beslag op dat pand voorafgaand bevel
doen bezorgen, dat werd overgeschreven op 14 juli 2009 en zij heeft op
11 september 2009 uitvoerend beslag op het pand doen leggen, welk beslag
op 14 september werd overgeschreven ;
— de verweerster heeft op 28 september 2009 aan de vennootschap
L.L.D.P. een aan een uitvoerend beslag op datzelfde pand voorafgaand
bevel doen bezorgen, maar dat bevel werd niet overgeschreven, en zij
heeft op 15 oktober 2009 uitvoerend beslag op het pand doen leggen, maar
de hypotheekbewaarder, heeft met toepassing artikel 1571 Gerechtelijk
Wetboek, geweigerd dat tweede uitvoerend beslag over te schrijven
omdat er al een eerste beslag was gelegd op verzoek van de medeeigendom ; dat tweede beslag heeft het voorwerp uitgemaakt van een
bericht aan de beslaggriffie op 16 oktober 2009 ;
— bij verzoekschrift van 18 november 2009 heeft de mede-eigendom
de aanstelling van een notaris gevorderd op grond van de artikel 1580
Gerechtelijk Wetboek en bij beschikking van 23 november heeft de
beslagrechter notaris G. B. aangesteld ; op 24 november 2009 heeft de
advocaat van de verweerster de mede-eigendom aangemaand om de
tenuitvoerlegging op het onroerend goed voort te zetten, en hij dreigde
met een verzoekschrift tot indeplaatsstelling ; daardoor werd hij ervan
op de hoogte gebracht dat notaris B. pas aangesteld was ;
— op 12 januari 2010 heeft de eiser een hypothecair getuigschrift van het
in beslag genomen goed gelicht, waaruit duidelijk het bevel en het uitvoerend beslag door de mede-eigendom bleken ; tevens heeft hij een hypothecaire inschrijving ten voordele van Dexia gelicht, maar niet het door de
verweerster gelegde beslag, aangezien het niet overgeschreven was ;
— doordat de mede-eigendom aanvaard had zijn beslag te lichten tegen
betaling van 23.745,55 euro en Dexia aanvaard had haar hypothecaire
inschrijving op het pand te lichten na ontvangst van 600.000 euro die
werden aangeboden door de vennootschappen Winlay en Carvimmo, na
aftrek van het bedrag van 23.745,55 euro voor de mede-eigendom en van
11.112,86 dat voor het ministerie van Financiën, heeft L.L.D.P bij een
akte die op 12 maart 2010 door de eiser en notaris G. I. werd verleden,
het in beslag genomen goed verkocht aan de vennootschappen Winlay en
Carvimmo en die akte werd overgeschreven op 16 maart 2010 ;
— bij verzoekschrift van 29 april 2010 heeft de verweerster de beslagrechter gevraagd om in de plaats gesteld te worden in de vervolgingen
die de mede-eigendom had aangevat en notaris B. opnieuw te belasten
met de verkoop van het in beslag genomen goed en met de verrichtingen
van rangregeling. Een beschikking van 6 mei 2010 van de beslagrechter
heeft dat verzoekschrift toegewezen met een kantmelding op 22 juni 2010
in het kantoor der hypotheken ;
— nadat notaris B. op verzoek van de verweerster de verkoop van het
in beslag genomen goed verder had benaarstigd, hebben de vennootschappen Winlay en Carvimmo bij dagvaarding van 30 augustus 2010 voor
de beslagrechter een vordering ingesteld om het goed aan het beslag te
onttrekken en derdenverzet gedaan tegen de voornoemde beschikking
van 6 mei 2010.
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Het bestreden vonnis dat zegt dat de verkoop van 12 maart 2010 niet
aan de verweerster kan worden tegengeworpen op grond dat haar uitvoerend beslag op onroerend goed het voorwerp heeft uitgemaakt van een
bericht aan de beslaggriffie, dat het uitvoerend beslag op onroerend goed
door de mede-eigendom werd overgeschreven op 14 juli 2010 en dat “het op
grond van een combinatie van de artikelen 1577 en 1575 van het Gerechtelijk Wetboek nodig maar voldoende is om een derde en beslaglegger te
zijn om de kwestieuze niet-tegenwerpelijkheid te genieten, waarbij [de
verweerster] de overschrijving niet hoefde te doen [daar zij] de uitwerking van de overschrijving van het eerste beslag geniet”, schendt die
bepalingen.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis voor zover dat het derdenverzet van de
vennootschappen Winlay en Carvimmo tot intrekking van de beschikking
van 6 mei 2010, hun vordering om het goed aan het beslag te onttrekken
en hun tegen de verweerster ingestelde vordering tot betaling van een
vergoeding niet-ontvankelijk verklaart, die beschikkingen bindend
verklaart voor de eiser, de opdracht van notaris B. verlengt, beveelt dat
het vonnis aan hem wordt medegedeeld, en de vennootschappen Winlay
en Carvimmo veroordeelt in de kosten van de verweerster.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart het arrest bindend voor de partijen die daartoe voor het Hof
zijn opgeroepen.
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 anders samengestelde beslagkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
23 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Maes.

N° 314
1o

— 23 mei 2013
(C.12.0195.F)

kamer.

1o DAGVAARDING. — Burgerlijke zaken. — Hoofdvordering. — Inleiding. —
Onregelmatigheid. — Sanctie.
2o DAGVAARDING. — Burgerlijke zaken. — Hoofdvordering. — Inleiding.
— Onregelmatigheid. — Sanctie. — Bevoegdheid van de rechter. — Grens.
— Gevolg.

ARREST-2013-05.indb 1266

23/04/14 09:47

N° 314 - 23.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1267

1o en 2o Aangezien de instelling van een hoofdvordering bij verzoekschrift op
tegenspraak geen verzuim of onregelmatigheid is in de zin van artikel 862,
§ 1, van dat wetboek, wordt de niet-naleving van artikel 700 gestraft door een
nietigheid als bepaald in artikel 864, eerste lid, van dat wetboek ; de rechter
kan die nietigheid bijgevolg niet ambtshalve opwerpen en zij is gedekt indien
zij niet tegelijk en vóór enig ander middel wordt voorgedragen  (1). (Artt.
700, 862, § 1, en 864, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 9 september 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 26 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes 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

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 700, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoofdvorderingen op straffe van nietigheid bij dagvaarding voor de rechter worden
gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.
Aangezien het bij vergissing instellen van een hoofdvordering bij
verzoekschrift op tegenspraak geen verzuim of onregelmatigheid is in
de zin van artikel 862, § 1, van dat wetboek, wordt de niet-naleving van
artikel 700 gestraft door een nietigheid als bepaald in artikel 864, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek. Die nietigheid kan bijgevolg niet ambtshalve
door de rechter worden opgeworpen en is gedekt indien zij niet tegelijk
en vóór enig ander middel wordt voorgedragen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
verweerder voor de eerste rechter de in voornoemd artikel 700 bedoelde
nietigheid heeft aangevoerd.
Het bestreden vonnis dat, hoewel de exceptie van nietigheid niet voor
de eerste rechter is aangevoerd, beslist dat de op grond van artikel 577-10
ingestelde vordering niet ontvankelijk is omdat ze niet bij dagvaarding
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 314.
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is ingesteld, schendt de artikelen 700 en 864, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eisers vordering die
oorspronkelijk op grond van artikel 577-10 Burgerlijk Wetboek is ingesteld, niet-ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de kosten
tussen de partijen in het cassatiegeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de overige kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Doornik, rechtszitting houdende in hoger beroep.
23 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 315
1o

— 23 mei 2013
(C.12.0435.F)

kamer.

OPSTAL (RECHT VAN). — Draagwijdte. — Toepassingsgebied.

Het recht van opstal in de zin van artikel 1 van de wet van 10 januari 1824
over het recht van opstal vormt een tijdelijke afwijking op de artikelen 552 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek die als regel stellen dat alle gebouwen,
werken of beplantingen behoren aan de eigenaar van de grond en kan
worden toegepast op nog op te trekken gebouwen of op nog uit te voeren
werken of beplantingen. (Art. 1 Opstalwet ; Artt. 552 e.v. BW)

(axa Belgium n.v. t. g.i.l. b.v.b.a. e.a.)
Arrest (vertaling)
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 10 november 2011.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan.
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 544, 552, 553 en 555 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal ;
— de artikelen 6, 23 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ruimschoots niet-gegrond
en bevestigt het beroepen vonnis in zoverre dat had beslist dat de vergoeding door
de naamloze vennootschap T.M.C., en dus door de eiseres, van de door de eerste
verweerster aangevoerde schade kon gebeuren op grond van artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek, dit om al zijn redenen, inzonderheid om de onderstaande
redenen :
“Uit de overeenkomst van afstand van de natrekking van 2 juli 2004, die is
ondertekend door de (eerste verweerster) en de vennootschap T.M.C., volgt zonder
enige twijfel dat laatstgenoemde een promotie heeft gevoerd op het perceel dat
aan de (eerste verweerster) toebehoort ;
Nochtans wordt niet betwist dat de vennootschap T.M.C. tevens de algemene
aannemer was van het gebouw dat op genoemd perceel werd opgetrokken zonder
dat de (eerste verweerster), als derde bij de uitgevoerde werkzaamheden, de
opdrachtgever ervan is geweest ;
Aldus zou de aansprakelijkheid van de vennootschap T.M.C. in het gedrang
kunnen worden gebracht, zowel uit het oogpunt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in haar hoedanigheid van aannemer, als op grond van artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek, in haar hoedanigheid van houder van een zakelijk
gesplitst recht (C. Mostin, Les troubles de voisinage, Kluwer, 1998,75) ;
(…) B. Betreffende de mogelijke toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek in geval van afstand van het recht op natrekking
De (eiseres) betoogt overigens dat artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek niet
kan worden toegepast doordat de vennootschap T.M.C. niet de eigenaar zou zijn
van de grond waarop zij de afbraakwerkzaamheden heeft uitgevoerd in zoverre de
afstand van het recht op natrekking, in het voordeel van laatstgenoemde, slechts
uitwerking kon krijgen nadat de gebouwen waren opgetrokken ;
Uit de tekst van de overeenkomst van 2 juli 2004 blijkt integendeel dat de
afstand van de natrekking terstond ten voordele van de bouwer speelt, ook al
zullen de gevolgen zich ontwikkelen met de bouwwerkzaamheden ;
De vennootschap T.M.C. is met de voorafgaande afbraakwerkzaamheden
begonnen op een perceel dat haar niet toebehoorde, precies omdat afstand van
het recht op natrekking werd gedaan ;
Er werd evenwel terecht gezegd dat : ‘Le législateur peut certes créer des droits
de superficie ou d’emphytéose par une loi spéciale, mais le mode de constitution le
plus commun est l’acte juridique (...). Ce contrat constitutif est consensuel mais
sera utilement rédigé par écrit puisque, s’agissant en l’espèce d’un acte entre
vifs, constitutif d’un droit réel immobilier, il devra prendre la forme authentique
afin de pouvoir faire l’objet d’une transcription à la conservation des hypothèques (...). Cette dernière obligation vaut d’ailleurs également si l’acte juridique
est intitulé par les parties “convention de renonciation à l’accession” ou, simplement, autorise une personne à bâtir en lui conférant la propriété temporaire de ce
qu’elle construit, puisque, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1988
(Cass. 19 mai 1988, Pas. 1988, I, 1142), l’on défend généralement que la renonciation
à l’accession ne peut engendrer qu’un droit de superficie” (P. Lecocq, Superficie et
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emphytéose — Chronique de jurisprudence 2001-2008, CUP, 2008, vol. 104, Chronique
de jurisprudence en droit des biens, 343) ;
Voor het overige preciseert artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het
recht van opstal dat het recht van opstal een zakelijk recht is om gebouwen,
werken of beplantingen op eens anders grond te hebben ;
Bijgevolg kan niet worden betwist dat de vennootschap T.M.C. een gesplitst
zakelijk recht geniet op het perceel waarop zij de afbraakwerkzaamheden heeft
aangevat.
In verband daarmee werd evenwel terecht gezegd dat “En affirmant de manière
générale que la rupture d’équilibre oblige à compensation le propriétaire de
l’immeuble mais aussi ‘celui qui en raison d’un droit réel ou personnel accordé
par le propriétaire dispose à l’égard dudit bien d’un des attributs du droit de
propriété’, la Cour suprême admet de manière certaine que la théorie des troubles
de voisinage trouve à s’appliquer à tout titulaire de droit réel même démembré,
que ce dernier soit demandeur ou défendeur à l’action en compensation (Cass.
31 octobre 1975, Pas. 1976, I, 276 ; 9 juin 1983, Pas. 1983, I, 1145)” (C. Mostin, Les troubles de voisinage, Kluwer, 1998,71) ;
Ten overvloede : het Hof van Cassatie heeft in een soortgelijk geval van grondwerken zelfs de aansprakelijkheid aanvaard, op grond van artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek, van een vennootschap, die zelfs zonder zakelijk recht op het
betrokken perceel, niettemin had ingestemd met de uitgevoerde werkzaamheden
(Cass. 5 maart 1981, AC, 1981-82, nr. 393) ;
In deze zaak wordt echter niet betwist dat de vennootschap T.M.C. niet alleen
heeft ingestemd met de werkzaamheden, maar ze ook zelf heeft uitgevoerd ;
Bijgevolg staat vast dat (de eerste verweerster) zich, indien nodig, kan beroepen
op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek om van de vennootschap T.M.C. en
van haar verzekeraar een billijke compensatie te vorderen, voor zover zij het
bewijs levert van een door de vennootschap T.M.C. veroorzaakt buitenmaats
evenwichtsgebrek”.
Grieven
Eerste onderdeel.
Krachtens artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal
is “het recht van opstal […] een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op eens anders grond te hebben”. Aldus vormt het recht van opstal een
afwijking op het beginsel van de natrekking dat neergelegd is in de artikelen 552
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk, betreffende onroerende zaken, de eigendom van de grond hetgeen op en onder de grond is, bevat.
Het recht van opstal heeft dus betrekking op gebouwen, werken of beplantingen
en kan slechts bestaan als die bestanddelen daadwerkelijk voorhanden zijn.
Het arrest stelt vast dat de eerste verweerster aan de naamloze vennootschap
T.M.C. toestemming heeft gegeven om op haar grond bestaande gebouwen af te
breken en om er vervolgens opnieuw een pand op te trekken waarbij zij afstand
heeft gedaan van haar recht op natrekking op het op te trekken gebouw tot
beloop van 6.434/10.000en.
De partijen waren het overigens erover eens dat het op te trekken gebouw, toen
de litigieuze schade tot stand kwam, nog niet gebouwd was. De eiseres voerde
aldus aan dat de schade aan het gebouw van de eerste verweerster veroorzaakt
was door de afbraakwerkzaamheden van het voordien op het perceel bestaande
gebouw en de eerste verweerster voerde aan dat de ondermetseling, na de afbraak
van de oude gebouwen, haar stoornis had veroorzaakt.

ARREST-2013-05.indb 1270

23/04/14 09:47

N° 315 - 23.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1271

Het op te trekken gebouw waarop de gedeeltelijke afstand van natrekking van
de eerste verweerster ten voordele van de vennootschap T.M.C. betrekking had,
bestond bijgevolg nog niet op het tijdstip van de totstandkoming van de litigieuze schade aan het belendende pand van de eerste verweerster. Aangezien het
recht van opstal ten voordele van de vennootschap T.M.C., volgens het arrest,
voortvloeide uit de gedeeltelijke afstand door de eerste verweerster van haar
recht op natrekking op het op te trekken gebouw, en aangezien het nog niet
gebouwd was toen de litigieuze schade zich voordeed, had de vennootschap T.M.C.
toen helemaal geen recht van opstal.
Het arrest dat oordeelt dat de vennootschap T.M.C. een zakelijk recht had op
het perceel waarop zij afbraakwerkzaamheden had uitgevoerd, hoewel het recht
van opstal een recht is om gebouwen, werken of beplantingen op eens anders
grond te hebben en dus niet bestaat als er geen dergelijke gebouwen, werken of
beplantingen voorhanden zijn, en dat in deze zaak werd aangetoond dat het op te
trekken gebouw waarop het toekomstige recht van opstal betrekking had, nog
niet gebouwd was, is niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 552,
553 en 555 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1 van de wet van 10 januari
1824 over het recht van opstal).
Het arrest dat niet naar recht heeft beslist dat de vennootschap T.M.C. een
zakelijk recht had op de grond die eventuele nabuurschapsstoornis heeft veroorzaakt, heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de eerste verweerster,
indien nodig, haar vordering tot schadevergoeding ten aanzien van de vennootschap T.M.C. en van haar verzekeraar kon gronden op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van
opstal is het recht van opstal een zakelijk recht om gebouwen, werken
of beplantingen op eens anders grond te hebben.
Dat recht vormt een tijdelijke afwijking op de artikelen 552 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek die als regel stellen dat alle gebouwen,
werken of beplantingen behoren aan de eigenaar van de grond.
Het kan worden toegepast op nog op te trekken gebouwen of op nog uit
te voeren werken of beplantingen.
Het onderdeel dat helemaal op een tegengesteld betoog berust, faalt
naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
23 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 316
1o

— 24 mei 2013
(C.12.0412.N)

kamer.

VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Invoering van de euro. — Verwijzingen naar de nationale munteenheden in
rechtsinstrumenten. — Bevestiging door de rechter van een rechtsgeldig
uitgesproken veroordeling in Belgische frank. — Omrekening naar de euroeenheid. — Gevolg.

Uit de bepalingen van de artikelen 1 en 14 van de Verordening (EG) Nr. 974/98
van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro volgt niet dat de
rechter die een veroordeling die rechtsgeldig is uitgesproken in Belgische frank
bevestigt, zelf tot omrekening naar de euro-eenheid dient over te gaan  (1).
(Artt. 1 en 14 Verordering (EG) nr. 974/98 van de Raad 3 mei 1998)

(V. t. Verburgt,

curator faillissement

Topuss b.v.b.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 februari 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De appelrechters die vaststellen dat de eiseres samen met haar echtgenoot alle aandelen bezit van de vennootschap en zij beiden statutair
zaakvoerder zijn, dat de eiseres kennis had van de brief van 7 december
1987 uitgaande van de vennootschap en gericht aan het ministerie van
Economische zaken waarin melding wordt gemaakt van de “zeer slechte
financiële toestand” van de enige klant, een gelieerde vennootschap
waarvan de eiseres en haar echtgenoot eveneens zaakvoerder en vennoot
zijn, en dat na het ongunstig antwoord van het ministerie van Economische zaken om tot uitverkoop over te gaan, de gewraakte betalingen
werden gedaan, geven aldus te kennen dat de eiseres op de hoogte was van
het financiële reilen en zeilen van de vennootschap en dat de betalingen
waren ingegeven door het nakende faillissement en konden aldus wettig
besluiten dat de eiseres op de hoogte was van de staking van betaling.
  (1) Zie Cass. 12 nov. 2003, AR P.03.1203.F, AC 2003, nr. 566.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
De overige grieven zijn afgeleid en mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
Luidens artikel 14 van de Verordening (EG) Nr. 974/98 van de Raad van
3 mei 1998 over de invoering van de euro worden verwijzingen naar de
nationale munteenheden in rechtsinstrumenten die aan het einde van
de overgangsperiode bestaan, gelezen als verwijzingen naar de euroeenheid, overeenkomstig de respectieve omrekeningskoersen.
Overeenkomstig artikel 1 van de Verordening (EG) Nr. 974/98 van de
Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro worden rechterlijke
uitspraken als zulke rechtsinstrumenten beschouwd.
Uit deze bepalingen volgt niet dat de rechter die een veroordeling die
rechtsgeldig is uitgesproken in Belgische frank bevestigt, zelf tot omrekening naar de euro-eenheid dient over te gaan.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
24 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 317
1o

— 24 mei 2013
(C.12.0430.N)

kamer.

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Openbare werkgever. — Personeelslid. — Door een derde veroorzaakt ongeval. — Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Betaling
loon zonder arbeidsprestaties. — Gevolg.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Materiële schade. Elementen en grootte. — Openbare werkgever. — Personeelslid. — Gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid. — Wettelijke
of reglementaire verplichting tot betaling van een rente. — Afwezigheid
van tegenprestatie van de arbeidsprestaties. — Gevolg.

1o De openbare werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op
hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, loon moet betalen
aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, is
gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt  (1).
(Artt. 1382 en 1383 BW)
  (1) Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97.
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2o Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair, verplicht is om
zijn personeelslid, naast een loon, ook een rente uit te betalen wegens diens
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, is de betaling van die rente of
van het kapitaal dat daartoe is gevestigd, die niet de tegenprestatie vormt
van de arbeidsprestaties die de werkgever zou ontvangen indien het ongeval
zich niet had voorgedaan, geen schade in de zin van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(AXA Belgium n.v. t. Belgische Staat,

minister van

Werk)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 juni 2011.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is diegene
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze
schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
2. De openbare werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen,
loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij
hierdoor schade lijdt.
3. Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair,
verplicht is om zijn personeelslid, naast een loon, ook een rente uit te
betalen wegens diens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, is
de betaling van die rente of van het kapitaal dat daartoe is gevestigd,
die niet de tegenprestatie vormt van de arbeidsprestaties die de werkgever zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet had voorgedaan, geen schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.
  (1) Cass. 24 jan. 2013, AR C.12.0113.F, AC. 2013, nr. 59, met concl. van advocaat-generaal Th. Werquin.
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4. De appelrechters, die de vordering van de verweerder strekkende
tot betaling van het gevestigde rentekapitaal wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid inwilligen op basis van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de rand 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 Leuven,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
24 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de
heer Mahieu.

N° 318
1o

— 24 mei 2013
(C.12.0456.N)

kamer.

HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — Einde (opzegging. Verlenging.
Enz). — Opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik. — Termijn voor
de betrekking van het goed. — Verlenging. — Teruggave van het goed. —
Begrip. — Gevolg. — Beoordeling door de rechter.

De teruggave van het goed door de huurder die in geval van verlenging geldt
als vertrekpunt voor de termijn van een jaar, moet volledig zijn, dit wil
zeggen moet betrekking hebben op het ganse onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het huurcontract ; hieruit volgt dat wanneer bepaalde
delen van het gehuurde goed niet ter vrije beschikking worden gesteld van
de verhuurder, er in beginsel geen teruggave is ; de rechter kan bij zijn beoordeling of de teruggave volledig is, rekening houden met alle relevante feitelijke omstandigheden. (Art. 3, § 2, derde en vierde lid, Woninghuurwet)

(V. t. R.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 21 november 2011.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 3, § 2, derde lid, Woninghuurwet bepaalt dat in geval van
opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik of gebruik door
bepaalde verwanten, het goed moet worden betrokken binnen een jaar
na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van
verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder.
Artikel 3, § 2, vierde lid, Woninghuurwet bepaalt dat indien de
verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het
goed niet verwezenlijkt, de huurder recht heeft op een vergoeding die
gelijk is aan achttien maanden huur.
2. De teruggave die in geval van verlenging geldt als vertrekpunt van
de termijn van een jaar, moet volledig zijn, dit wil zeggen moet betrekking hebben op het ganse onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt
van het huurcontract. Hieruit volgt dat wanneer bepaalde delen van
het gehuurde goed niet ter vrije beschikking worden gesteld van de
verhuurder, er in beginsel geen teruggave is. De rechter kan bij zijn
beoordeling of de teruggave volledig is, rekening houden met alle relevante feitelijke omstandigheden.
3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het gehuurde goed wordt geacht
aan de verhuurder te zijn teruggegeven in de zin van artikel 3, § 2, derde
lid, Woninghuurwet van zodra de verhuurder er opnieuw de vrije beschikking over heeft doordat hij de sleutels van de huurder heeft ontvangen
en dat ervan uitgaat dat de omstandigheid dat het goed niet volledig
ontruimd wordt teruggegeven hoogstens een buitengewone omstandigheid kan uitmaken in de zin van artikel 3, § 2, vierde lid, Woninghuurwet, berust op een verkeerde rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. De Baets.
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N° 319
3o

— 27 mei 2013
(C.12.0249.F)

kamer.

1o VENNOOTSCHAPPEN.
—
ALGEMEEN.
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Vennootschapsorgaan. — Overeenkomst. — Persoonlijke
verbintenis van het orgaan. — Voorwaarden. — Gevolgen.
2o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Onaantastbare
beoordeling door feitenrechter. — Vennootschap. — Vennootschapsorgaan. — Overeenkomst. — Persoonlijke verbintenis van het orgaan.

1o Het orgaan van een vennootschap dat optreedt in naam en voor rekening
van die laatste zonder zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend te laten weten,
handelt in eigen naam, en is dus persoonlijk verbonden ; wanneer het orgaan
aldus in eigen naam een overeenkomst heeft gesloten, kan de vennootschap
uit die overeenkomst geen recht putten om van de persoon met wie de overeenkomst is gesloten de uitvoering van diens verbintenis te verkrijgen  (1).
2o De feitenrechter beoordeelt in functie van de elementen van de zaak op
onaantastbare wijze of een persoon met de hoedanigheid van vennootschapsorgaan in eigen naam of in naam van die vennootschap is opgetreden
en of hij in dat geval de medecontractant hiervan in kennis heeft gesteld (2).

(Association

mutuelle médicale d’assurances t.

Didactu b.v.b.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Brussel van 24 oktober 2011.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 6 mei 2013 naar
de derde kamer verwezen.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft op 10 mei 2013 een schriftelijke conclusie op de griffie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Génicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1134, 1165, 1321, 1984, 1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 61, § 1, 78 en 80 van het Wetboek van Vennootschappen ;
— de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart verweersters hoger beroep gegrond, hervormt het vonnis
van de eerste rechter, zegt dat de oorspronkelijke vordering van de verweer  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 319.
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ster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is, veroordeelt de eiseres om aan de
verweerster de bedragen van 2.500 € in hoofdsom en 525 € btw te betalen, vermeerderd met de moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 16 oktober
2006, veroordeelt haar in de kosten van beide aanleggen en wijst haar oorspronkelijke tegenvordering af, op grond dat :
“( De eiseres), die niet betwist dat zij in het kader van de akkoorden met Scor
Vie het honorarium van het arbitraal college moet betalen, wijst erop dat de
opdracht van 20 april 2006 J. ten persoonlijke titel aanwijst en dat hij bovendien dat stuk heeft getekend zonder te vermelden dat hij als zaakvoerder van de
(verweerster) optrad.
Bij de onderhandelingen over de betaling van het honorarium van het arbitraal
college heeft J. vervolgens gesteld, in een brief die hij op 18 oktober 2006 aan
de raadsman van de (eiseres) heeft gestuurd, dat hij de betaling bleef eisen van
een bedrag van 3.693 €, exclusief btw, niettegenstaande zijn collega’s akkoord
gingen met een bedrag van 2.500 €, en in een brief van 18 december 2006, dat hij bij
ontstentenis van een akkoord over het gevorderde bedrag de verdediging van zijn
belangen aan zijn raadsman toevertrouwde.
Hoewel de arbitrageovereenkomst enkel de naam van J. vermeldt en niet die
van de (verweerster), en hij twee brieven naar de raadsman van de (eiseres) heeft
gestuurd op briefpapier met uitsluitend zijn hoofding, kan daaruit alleen niet
worden afgeleid dat J. persoonlijk de titularis is van de door de (verweerster)
aangevoerde schuldvordering.
Noch op basis van de arbitrageovereenkomst noch op basis van de daaropvolgende brieven van J. kan het recht van de (verweerster) worden uitgesloten om
de prestaties van haar orgaan te factureren, aangezien de facturatie, die vooral
een boekhoudkundige verrichting is, te onderscheiden is van de prestaties die in
het kader van de uitvoering van de arbitrageovereenkomst persoonlijk worden
verricht.
Uit de statuten van de (verweerster), die op 13 oktober 2004 is opgericht, blijkt
dat J., die 80 pct van het maatschappelijk kapitaal bezit, als statutair zaakvoerder is aangewezen, zodat die vennootschap blijkbaar terecht aanspraak
maakt op het honorarium van de arbitrage, aangezien zij het geheel van de activiteiten van J. omvat.
Hoewel inderdaad een onderscheid hoort te worden gemaakt tussen de fysieke
persoon en de rechtspersoon en de arbitrageovereenkomst in beginsel intuitu
personae wordt gesloten, doet dit onderscheid hier niet ter zake aangezien J.
inderdaad is opgetreden als degene die de prestaties heeft verstrekt zodat het
dus ten aanzien van de (eiseres) weinig belang heeft of hij als onderscheiden
fysieke persoon, onder het sociaal statuut van zelfstandige, is opgetreden,
welke hypothese in dit geval niet staande wordt gehouden, of als representatief
orgaan dat wettig gemachtigd is om voor rekening van de (verweerster) op te
treden.
J. heeft een vennootschap opgericht voor het uitoefenen van zijn beroepsactiviteiten zodat de prestaties die hij heeft verricht ter uitvoering van de arbitrageovereenkomst, noodzakelijk zijn verricht in het kader van de rechtspersoon
waarvan hij het orgaan is en de schuldvordering met betrekking tot het honorarium bijgevolg is ontstaan in het patrimonium van de rechtspersoon, die dan ook
de betaling ervan van de (eiseres) kan eisen.
Het feit dat J. bij de ondertekening van de arbitrageovereenkomst niet heeft
vermeld dat het honorarium diende te worden betaald aan de (verweerster) is
bijgevolg niet relevant (…).
Om die redenen kan evenmin worden betoogd dat de regel ‘nul ne plaide par
procureur’ hier toepassing moet vinden.
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Grieven
Krachtens de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft
om ze in te dienen en moet het belang een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.
Alleen de titularis van een subjectief recht heeft de hoedanigheid om op te
treden.
Ook al heeft de persoon wiens subjectief recht wordt betwist maar die beweert
titularis van dat recht te zijn, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte
in te stellen, toch kan zijn vordering niet gegrond worden verklaard als de eiser
ten aanzien van de verweerster niet de persoonlijke titularis is van het subjectief
recht dat de rechtsvordering wil afdwingen.
De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen enkel via hun organen
optreden en hun handelingen worden geacht door de rechtspersoon te zijn
verricht. Die organen zijn echter lasthebbers zodat de regels van de lastgeving
gelden voor de handelingen die zij verrichten.
De lastgeving houdt in dat de lasthebber voor rekening en in naam van de
lastgever optreedt, waarbij eerstgenoemde krachtens artikel 1997 Burgerlijk
Wetboek aan de derden met wie hij in die hoedanigheid handelt, voldoende kennis
van zijn volmacht moet geven.
Als de lasthebber het bestaan van de lastgeving niet vermeldt, handelt hij in
eigen naam : er is dan sprake van lastgeving zonder vertegenwoordiging zodat de
lastgever enkel een recht heeft ten aanzien van de lasthebber en niet van de derde.
Dat geldt zelfs als de lastgever de handelingen van de lasthebber bekrachtigt,
want de derde is niet verplicht de juridische gevolgen van een dergelijke bekrachtiging te erkennen, aangezien die volgens artikel 1998 Burgerlijk Wetboek jegens
hem enkel gevolgen heeft als de lasthebber als dusdanig heeft gehandeld maar
met overschrijding van de hem verleende macht.
De derde mag zich overeenkomstig artikel 1321 van voormeld wetboek houden
aan de schijn aangezien de lastgeving voor hem in ieder geval zonder gevolg blijft
als een res inter alios acta.
De regel dat de lasthebber het bestaan en in voorkomend geval de omvang
van zijn lastgeving en de identiteit van zijn lastgever kenbaar maakt, behalve
bij commandsverklaring, vindt inzake vennootschappen bijkomend steun in het
bij artikel 61, § 1, Wetboek van Vennootschappen in samenhang gelezen met de
artikelen 78 en 80 van dat wetboek, waarbij degene die optreedt als orgaan van
een vennootschap zulks moet vermelden en op elke akte van de vennootschap
verschillende aanduidingen moet aanbrengen.
Bij ontstentenis daarvan bestaat er enkel een rechtsverhouding tussen de
persoon die is opgetreden, zonder te vermelden dat hij als vertegenwoordiger
van de vennootschap optrad, en de derde, die niet gebonden is ten aanzien van de
vennootschap, die op haar beurt geen recht jegens hem kan doen gelden.
Het arrest beslist dat J. persoonlijk als arbiter is aangeduid maar die opdracht
als orgaan van verweerster heeft aanvaard ; het steunt die beslissing op de overweging dat aangezien hij de verweerster heeft opgericht om al zijn beroepsactiviteiten in onder te brengen en hij statutair zaakvoerder is, de overeenkomst krachtens welke hij zijn opdracht heeft uitgevoerd en het honorarium is verschuldigd,
in die hoedanigheid werd gesloten zodat de honorariumschuldvordering in hoofde
van de verweerster is ontstaan, die de betaling ervan van de eiseres kan vorderen.
Het erkent evenwel dat hij noch op het ogenblik waarop hij is aangesteld en
zijn opdracht heeft aanvaard, noch tijdens de onderhandeling over het honorarium van de arbiters, heeft vermeld dat hij als lasthebber, orgaan van de vennootschap, optrad.
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Aldus verleent het arrest aan laatstgenoemde onwettig de hoedanigheid van
titularis van een subjectief recht op het honorarium dat zij niet heeft en legt het
aan de eiseres een betalingsverplichting op jegens de verweerster die haar niet
mag worden opgelegd. Het verklaart de rechtsvordering van de verweerster ten
onrechte ontvankelijk (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek) en gegrond (schending van alle andere in het middel aangewezen wetsbepalingen).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Naar luid van artikel 61, § 1, Wetboek van Vennootschappen handelen
de vennootschappen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden
vastgesteld door dit wetboek, het doel en de statuten. De leden van deze
organen zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Het orgaan van een vennootschap dat optreedt in naam en voor rekening van die laatste zonder zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend te laten
weten, handelt evenwel in de regel in eigen naam en is dus persoonlijk
verbonden.
Wanneer het orgaan aldus in eigen naam een overeenkomst heeft
gesloten, kan de vennootschap uit die overeenkomst geen recht putten
om van de persoon met wie de overeenkomst is gesloten de uitvoering
van diens verbintenis te verkrijgen.
De feitenrechter beoordeelt in functie van de elementen van de zaak
op onaantastbare wijze of een persoon met de hoedanigheid van vennootschapsorgaan in eigen naam of in naam van die vennootschap is opgetreden en of hij in dat geval de medecontractant hiervan in kennis heeft
gesteld.
Het arrest oordeelt, enerzijds, dat “uit de statuten van de [verwerende
vennootschap], die op 13 oktober 2004 is opgericht, blijkt dat J., die 80
pct van het maatschappelijk kapitaal bezit, als statutair zaakvoerder
is aangewezen, zodat die vennootschap gerechtigd blijkt aanspraak te
maken op het honorarium van de arbitrage, aangezien zij het geheel
van de activiteiten van J. omvat”, en dat, “aangezien J. een vennootschap heeft opgericht voor het uitoefenen van zijn beroepsactiviteiten,
de prestaties die hij heeft verricht ter uitvoering van de arbitrageovereenkomst, noodzakelijk zijn verricht in het kader van de rechtspersoon
waarvan hij het orgaan is en de schuldvordering met betrekking tot het
honorarium in het patrimonium van de rechtspersoon is ontstaan, die
bijgevolg de betaling ervan van de [eiseres] kan eisen” en, anderzijds,
dat de eiseres “de factuur van 25 januari 2005 opgemaakt op naam van
de [verweerster] voor de verrichtingen van J. niet heeft betwist en niet
aantoont dat in het kader van die verrichtingen zou zijn vermeld dat
deze laatste voor de vennootschap optrad”.
Het arrest heeft uit die feitelijke overwegingen, waaruit blijkt dat
J. in naam van de verweerster met de eiseres een overeenkomst heeft
gesloten en dat eiseres daarvan op de hoogte was, kunnen afleiden dat
de verweerster houder was van het recht op betaling van de litigieuze
honorariumrekening.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt de voorziening ;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
T’Kint en mevr. Heenen.

N° 320
3o

— 27 mei 2013
(S.11.0060.F)

kamer.

ZIEKTE‑ EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. — Nomenclatuur. — Bijzonder solidariteitsfonds. — Tussenkomst. — Voorwaarden.

Artikel 25, derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
beperkt de tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds tot de kosten
van geneeskundige verstrekkingen waarvoor, in het concrete geval, in geen
tegemoetkoming voorzien is krachtens de reglementaire bepalingen van de
Belgische verzekering voor geneeskundige verzorging of krachtens de wettelijke bepalingen van een buitenlandse regeling voor verplichte verzekering  (1). (Art. 25, derde lid, ZIV-wet)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik, afdeling Neufchâteau, van 9 februari 2011.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 23 april 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert twee middelen aan die luiden als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 25 tot 25decies, 37, 37bis en 97 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 320.
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14 juli 1994, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 27 april 2005 betreffende
de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het incidenteel beroep van de eiser ten aanzien van de
verweerder ongegrond en bevestigt de op 19 november 2007 door de verweerder
aangenomen administratieve beslissing, op grond dat :
“I. Vordering van de eiser tegen de verweerder
Het geheel van het ECMO materiaal is op het tijdstip van de ziekenhuisopname van het kind niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV zodat de
hoofdvordering niet gegrond is in zoverre ze gericht is tegen de verweerder en de
betwiste administratieve beslissing moet worden bevestigd”.
Grief
Het Bijzonder Solidariteitsfonds werd opgericht om de patiënten te laten
genieten van een noodzakelijke en kostbare medische behandeling die niet
terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. De materie wordt geregeld bij de
artikelen 25 tot 25decies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de
versie ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen
inzake gezondheid.
Luidens artikel 25, derde lid, van voornoemde wet, “verleent het Bijzonder
Solidariteitsfonds slechts een tegemoetkoming indien is voldaan aan de in deze
afdeling gestelde voorwaarden en indien de rechthebbenden hun rechten hebben
doen gelden krachtens de Belgische, buitenlandse of supranationale wetgeving
of krachtens een individueel of collectief gesloten overeenkomst. Het Fonds
verleent slechts tegemoetkomingen in de kosten van geneeskundige verstrekkingen waarvoor, in het concrete geval, in geen tegemoetkoming voorzien is
krachtens de reglementaire bepalingen van de Belgische verzekering voor geneeskundige verzorging of krachtens de wettelijke bepalingen van een buitenlandse
regeling voor verplichte verzekering”. Artikel 25, vierde lid, bepaalt : “Worden
niet ten laste genomen door het Bijzonder Solidariteitsfonds :
1o De persoonlijke aandelen bedoeld in de artikelen 37 en 37bis en de supplementen op in toepassing van de reglementering van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging vastgelegde prijzen en honoraria ;
2o De supplementen bedoeld in artikel 97 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en
de comfortkosten”.
Daaruit volgt dat er een tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds is
bepaald wanneer een zorgverstrekking niet is opgenomen in de nomenclatuur van de
door de verweerder terugbetaalbare gezondheidszorgen en geen enkele partij heeft
gesteld dat de kosten van de betwiste ECMO behandeling onder het toepassingsveld
zouden vallen van de artikelen 37, 37bis of 90 van de wet op de ziekenhuizen.
Het arrest dat beslist dat de vordering tegen de verweerder niet gegrond is
louter op grond dat “het geheel van het ECMO materiaal op het tijdstip van
de ziekenhuisopname van het kind niet opgenomen is in de nomenclatuur van
het RIZIV”, schendt de bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994
beoogd in het middel.

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

Beoordeling
Eerste middel
Artikel 25, derde lid, ZIV-wet, beperkt de tegemoetkomingen van het
Bijzonder Solidariteitsfonds tot de kosten van geneeskundige verstrekkingen waarvoor, in het concrete geval, in geen tegemoetkoming
voorzien is krachtens de reglementaire bepalingen van de Belgische
verzekering voor geneeskundige verzorging of krachtens de wettelijke
bepalingen van een buitenlandse regeling voor verplichte verzekering.
De door de Koning vastgestelde nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen beoogt de geneeskundige verstrekkingen waarop de
begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging recht
hebben.
Het arrest dat het hoger beroep verwerpt van de eiser tegen de weigering tot tussenkomst van het Solidariteitsfonds enkel op grond dat de
betwiste geneeskundige prestatie “niet in de nomenclatuur is opgenomen”, schendt artikel 25, derde lid, ZIV-wet.
Het middel is in zoverre gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de hogere
beroepen ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
27 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer van
Eeckhoutte.

N° 321
3o

— 27 mei 2013
(S.12.0005.F)

kamer.

1o SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — Sociale bijdragen. —
Aangifte van de werkgever. — RSZ. — Regularisatie. — Bezwaar. — Verjaring. — Termijn. — Redelijke termijn. — Overschrijding. — Uitwerking.
2o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde). — Sociale zekerheid. — Werknemers. — Sociale bijdragen.
— Aangifte van de werkgever. — RSZ. — Regularisatie. — Bezwaar. — Verjaring. — Termijn. — Redelijke termijn. — Overschrijding. — Uitwerking.
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1o en 2o Aangezien de RSZ de aangiften van de werkgever geregulariseerd
heeft en zijn bezwaar heeft ingediend binnen de termijn bepaald bij artikel 42,
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, schendt het arrest die wetsbepaling
wanneer het hem een fout ten laste legt die enkel berust op de overschrijding
van de redelijke termijn waardoor de werkgever rechtmatig wordt vrijgesteld
van de verschuldigde bijdragen  (1). (Art. 42, eerste lid, RSZ-wet)

(R.S.Z. t. Imbuco c.v.b.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 7 september 2011.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 23 april 2013 een
conclusie ter griffie neergelegd.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 159 van de Grondwet ;
— het zogeheten algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en het
vertrouwensbeginsel :
— het zogeheten legaliteitsbeginsel ;
— de artikelen 5, 9, 21, eerste lid, (vóór de wijziging ervan bij de wet van
24 februari 2003), 22, eerste lid, en 42 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 april
1996) van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ;
— de artikelen 33, § 2, en 34, eerste en vijfde lid (dat laatste vóór de wijziging
ervan bij het koninklijk besluit van 25 juli 1994), van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiser betreffende achterstallige sociale bijdragen voor het tweede, derde en vierde kwartaal 1991 en eerste,
tweede en derde kwartaal 1992 en veroordeelt de eiser in de kosten om volgende
redenen :
“De eiser is als bestuurlijke overheid verplicht zijn optreden in overeenstemming te brengen met de beginselen van behoorlijk bestuur en, met name, met het
vertrouwensbeginsel (of met het beginsel van rechtszekerheid) en ook met het
beginsel van de redelijke termijn ;
[…] Het bestuurlijk optreden moet overigens met enige spoed geschieden ;

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 321.
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Zelfs als de regelgeving geen termijn vaststelt, staat het aan de overheid
binnen een redelijke termijn uitspraak te doen en de duur daarvan moet worden
beoordeeld op grond van het complexe karakter van de zaak, de onderzoeken die
ze vergt en haar hoogdringend karakter […] ;
Te dezen heeft de eiser geen vergissing begaan bij het toepassen van de regelgeving. Er was enkel vertraging opgetreden in de toepassing van de juiste percentages voor de vermindering van sociale bijdragen ;
Tegen die achtergrond kan de verweerster niet beweren dat haar vertrouwen
geschonden werd : noch uit de houding van de eiser, noch uit enig ander element
blijkt dat de verweerster rechtmatig kon geloven dat zij ondanks de beperkingen
van het koninklijk besluit nr. 498, zou blijven genieten van een volledige vermindering van sociale bijdragen ;
Het feit dat de trimestriële bijdragen van het eerste kwartaal 1990 en de daaropvolgende kwartalen slechts in maart en april 1993 werden geregulariseerd, is
daarentegen een miskenning van de redelijke termijn ;
De vertraging van de eiser blijkt des te minder aanvaardbaar daar het boekhoudkundig kader, zoals het arrest van 12 januari 2011 aangeeft, de werkgever niet
ertoe aanzette zelf de beperkingen van de verminderingen van sociale bijdragen
toe te passen zodat de eiser ze in principe ambtshalve hoorde toe te passen ;
Tegen die achtergrond zou het redelijk zijn geweest, zelfs in een tijdperk waarin
het toezicht op de aangiften niet geautomatiseerd was, de regularisatie vóór het
einde van het lopende jaar door te voeren. De overschrijding van de redelijke
termijn is dus te dezen vastgesteld vanaf eind 1990 ;
Zoals hierboven is aangegeven […] gaat de jurisprudentie ervan uit dat de
vertraging van de eiser niet automatisch tot gevolg heeft dat de bedragen die hij
vordert niet meer verschuldigd zijn. Zelfs als de eiser sneller zou hebben gehandeld, dan nog waren de verminderingen van de sociale bijdragen beperkt door het
koninklijk besluit nr. 498 ;
De verweerster voert echter aan dat ‘zij de arbeidsovereenkomst van de werkneemster zou hebben beëindigd indien zij onmiddellijk had geweten dat zij geen
verminderingen meer kon genieten’ ;
Om te staven dat dit haar reactie zou zijn geweest voert de verweerster aan dat
‘de werkneemster na haar overlijden (op 2 oktober 1992), niet vervangen werd’,
getuige daarvan het feit dat geen enkele trimestriële verklaring meer werd
verstuurd ;
Die omstandigheid staat met voldoende zekerheid vast ;
De eiser heeft nooit de bewering betwist dat de persoon voor wie de betwiste
verminderingen van sociale bijdragen gold, na haar overlijden niet werd
vervangen en dat de onderneming nooit een andere werknemer dan die bediende
heeft tewerkgesteld, hoewel hij dat had kunnen aanvechten op grond van de
historiek van de trimestriële aangiften van de verweerster ;
Bijgevolg moet worden aangenomen dat de betrokken werkneemster, in de
geheel bijzondere omstandigheden van de zaak, niet werkelijk meer onontbeerlijk
was voor de werking van de onderneming en dat de verweerster, als de regularisatie
was gebeurd binnen een redelijke termijn, namelijk vóór eind 1990, een opzegging
ter kennis zou hebben gebracht tegen het einde van het eerste kwartaal van 1991.
Tegen die achtergrond oordeelt het arbeidshof dat de schade die een oorzakelijk verband vertoont met de overschrijding van de redelijke termijn overeenstemt met de bijdragen en gevorderde accessoria voor het tweede kwartaal 1991
en de daaropvolgende kwartalen die, zonder die fout, zouden zijn vermeden ;
De bedragen die normaliter verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal 1991
en de daaropvolgende kwartalen en de vergoedbare schade die met die bedragen
overeenstemt, moeten dus verrekend worden.
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Zo is de verweerster enkel nog de bedragen verschuldigd die zijn gevorderd
voor het vierde kwartaal 1990 en het eerste kwartaal 1991, namelijk, volgens het
rekeninguittreksel gevoegd bij de gedinginleidende dagvaarding, 22.944 frank of
568,77 euro”.
Grief
Eerste onderdeel
Volgens de artikelen 5 en 9 van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), heeft de eiser tot taak de bijdragen
van de werkgevers en de werknemers te innen.
Krachtens artikel 21, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders moet iedere verzekeringsplichtige werkgever bij de Rijksdienst
voor sociale zekerheid een aangifte met verantwoording van het bedrag van de
verschuldigde bijdragen toezenden.
Krachtens artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
bezorgt de werkgever het in artikel 21 van de wet bedoelde aangifteformulier aan
de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid uiterlijk de laatste dag van de
maand na elk kalenderkwartaal, waarop de aangifte betrekking heeft.
Luidens artikel 34, eerste lid, van dat koninklijk besluit is het bedrag van de
bijdragen op de navolgende vier data van elk jaar : 31 maart, 30 juni, 30 september
en 31 december door de werkgever aan de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid verschuldigd.
Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat de bijdragen die voor elk verstreken
kwartaal verschuldigd zijn door de werkgever, uiterlijk de laatste dag van de
maand na dit kwartaal, dienen te worden betaald.
Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat, wanneer geen dan wel een
onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepaalt en, in
het tweede lid, dat van het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering de
werkgever bij aangetekende brief kennis gegeven wordt.
Ten slotte bepaalt artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, in de versie
die op de feiten van toepassing is, dat de schuldvorderingen van de Rijksdienst
voor sociale zekerheid op de werkgevers die onder deze wet vallen verjaren na
drie jaar.
Uit die bepalingen volgt dat het beginsel van behoorlijk bestuur en het vertrouwensbeginsel de Rijksdienst voor sociale zekerheid, bij een onvolledige of onjuiste
aangifte, geenszins verplicht en binnen een redelijke termijn op te treden voor
de inning van de verschuldigde bijdragen. De Rijksdienst voor sociale zekerheid
moet enkel optreden binnen de wettelijke verjaringstermijn. Die verjaringstermijn vormt voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid de redelijke termijn om de
aangifte en de inning van de verschuldigde bijdragen te regulariseren.
Bovendien bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel van naleving van de redelijke termijn.
De miskenning van het beginsel van behoorlijk bestuur veronderstelt dat de
overheid niet is opgetreden als een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid in dezelfde omstandigheden (de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek).
In dit geval, had de eiser zich gedragen als een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid aangezien hij de door de verweerster niet aangegeven
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bijdragen moest invorderen en de termijn voor de invordering van die bijdragen
niet verstreken was.
De verweerster is daarentegen niet opgetreden als een zorgvuldige en voorzichtige werkgever aangezien zij haar verplichtingen om de verschuldigde bijdragen
aan te geven en te betalen niet heeft nageleefd. De verweerster is bijgevolg alleen
aansprakelijk voor de schade die zij beweert te hebben geleden door de beweerde
laattijdige incohiering van de verschuldigde bijdragen.
Daaruit volgt dat de beslissing dat de eiser de beginselen van behoorlijk
bestuur en het vertrouwensbeginsel zou hebben miskend doordat hij heeft nagelaten binnen een redelijke termijn uitspraak te doen over het bedrag van de
door de verweerster nog verschuldigde bijdragen niet naar recht is verantwoord
(schending van de wettelijke bepalingen en miskenning van de in de aanhef van
het middel vermelde rechtsbeginselen, met uitzondering van artikel 159 van de
Grondwet en van het legaliteitsbeginsel).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Uit de bepalingen van de artikelen 21, eerste lid, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 33, § 2, en 34, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van die wet,
blijkt dat de werkgever, die onder deze wet valt, bij de Rijksdienst voor
sociale zekerheid, een aangifte met verantwoording van het bedrag van
de verschuldigde bijdragen binnen de door die teksten voorgeschreven
termijnen hoort toe te zenden en de bijdragen moet betalen.
Artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat wanneer geen dan
wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepaalt en dat van het bedrag van de aldus vastgestelde
schuldvordering de werkgever bij aangetekende brief kennis gegeven
wordt.
Krachtens artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, in de versie
die op de feiten van toepassing is, verjaren de schuldvorderingen van de
Rijksdienst ten laste van de werkgevers die onder deze wet vallen na
drie jaar.
Nadat het arbeidshof, in een eerste arrest van 12 januari 2011, beslist
heeft dat eisers argumentatie ter staving van de niet verjaarde schuldvordering waarvan hij de betaling van de verweerster vorderde, “in principe, gegrond” was, beslist het bestreden arrest, met de in het middel
weergegeven en in het onderdeel bekritiseerde redenen, dat het feit
dat de eiser “pas in maart en april 1993 kennis heeft gegeven van de
trimestriële aangiften van het eerste kwartaal 1990 en de daaropvolgende kwartalen, een miskenning vormt van de redelijke termijn” en
dat de verweerster, “als de regularisatie binnen de redelijke termijn was
geschied, namelijk vóór eind 1990”, had kunnen vermijden schuldenaar
te worden van de gevorderde bedragen voor het tweede kwartaal 1991 en
de daaropvolgende kwartalen.
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Het bestreden arrest beslist bijgevolg “de bedragen die normaliter voor
die kwartalen verschuldigd zijn en de schadevergoeding die daarmee
overeenstemt, te verrekenen”.
Aangezien de eiser de aangiften van de verweerster geregulariseerd
heeft en zijn bezwaar heeft ingediend binnen de verjaringstermijn bepaald
bij artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, schendt het bestreden
arrest die wetsbepaling door hem een fout ten laste te leggen die enkel
berust op de overschrijding van de redelijke termijn waardoor de verweerster rechtmatig wordt vrijgesteld van de verschuldigde bijdragen.
Het onderdeel is gegrond.
Het tweede onderdeel, dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, hoeft
niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering afwijst van
de eiser tot betaling van de door de verweerster verschuldigde bijdragen
voor het tweede kwartaal 1991 en de daaropvolgende kwartalen, en
uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
27 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 322
3o

— 27 mei 2013
(S.12.0063.F)

kamer.

1o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. — Uitkeringen tot levensonderhoud. — Vervallen schulden van
onderhoudsgelden. — Kwijtschelding van kapitaal.
2o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. — Prioritaire betaling van bepaalde schulden. — Menselijke
waardigheid. — Eerbiediging. — De schuldenaar en zijn gezin. — Schuldeiser van onderhoudsgelden. — Begrip.

1o De gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan de kwijtschelding van kapitaal verlenen van de schulden van onderhoudsgelden die vervallen zijn vóór
de uitspraak houdende vaststelling van die regeling  (1). (Artt. 1675/2, § 3,
1675/7, § 3, en 1675/13, § 3, Gerechtelijk Wetboek)
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 322.
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2o Artikel 1675/13, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de rechter,
bij het opstellen van de regeling, moet toezien op de prioritaire betaling van
de schulden, die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig
leven te leiden in het gedrang brengen, bedoelt met laatstgenoemden niet
de schuldeisers van onderhoudsgelden van de schuldenaar die niet onder
hetzelfde dak wonen  (1). (Art. 1675/13, § 6, Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, van het arbeidshof te
Bergen van 21 februari 2012.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 8 april 2013 een
conclusie op de griffie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23 en 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1675/2, 1675/3, 1675/7, § 3, 1675/10, § 4, 1675/12, zoals het van kracht
was voor de wijziging ervan bij de wet van 26 maart 2012, en 1675/13, inzonderheid
§ 3 en 6, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat 1. de eerste verweerder, ex-echtgenoot van de eiseres
“bij beschikking van de arbeidsrechtbank te Charleroi van 12 november 2009 het
voordeel heeft verkregen van de collectieve schuldenregeling” ; 2. de eiseres op
15 december 2009 “een verklaring van schuldvordering ten belope van 700 € heeft
ingediend voor de uitkering tot levensonderhoud voor de periode van 1 maart tot
27 september 2008” ; 3. “een arrest van het hof van beroep te Bergen van 12 juli
2010 die schuldvordering op 1400 € heeft gebracht, zijnde het levensonderhoud
voor dezelfde periode” ; 4. die vordering is opgenomen in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling die bij vonnis van 20 oktober 2011 van de arbeidsrechtbank te
Charleroi is bekrachtigd, en stelt vast dat de eiseres in haar hoger beroep tegen
dat vonnis “de eerste rechter verwijt dat hij haar vordering in de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling heeft opgenomen terwijl zij volgens haar een prioritaire
schuldvordering is in de zin van de artikelen 1675/10, § 4 en 1675/12, § 5, van het
Gerechtelijk Wetboek : de uitlegging van die artikelen kan niet louter worden
beperkt tot de schuldvordering die het menswaardig leven van de bemiddelde
en zijn naaste familie in het gedrang brengt. Hoe dan ook kan het niet betalen
van een uitkeringsschuld strafrechtelijk worden vervolgd zodat het niet betalen
van een dergelijke schuld het menswaardig leven van de bemiddelde zelf in het
gedrang brengt”, en beslist “dat de vordering in hoger beroep ontvankelijk is [en],
alvorens over de gegrondheid ervan uitspraak te doen, dat het debat moet worden
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 322.
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heropend om de eiseres de gelegenheid te bieden de beslissingen over het levensonderhoud (eerste aanleg en hoger beroep) in het debat te brengen en uitleg te
geven over het lot van haar schuldvordering [gelet met name op het beginsel] dat
‘de uitkeringen tot levensonderhoud, die voor de beschikking van toelaatbaarheid zijn vervallen, kunnen worden kwijtgescholden”.
Het arrest steunt zijn beslissing op de volgende motieven :
“Het arbeidshof moet beslissen of de uitkeringsschuldvordering van de eiseres
een prioritaire schuldvordering is ;
Uit de proceduregeschriften blijkt dat de eiseres haar standpunt op de artikelen 1675/10, § 4 en 1675/12, § 5 van het Gerechtelijk Wetboek grondt ;
Artikel 1675/10, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek kadert in de minnelijke
aanzuiveringsregeling, terwijl artikel 1675/12, § 5 kadert in een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van kapitaalschulden ;
In dit geval is de gerechtelijke aanzuiveringsregeling die door de rechtbank is
opgelegd een regeling met gedeeltelijke kwijtschelding van kapitaalschulden ;
artikel 1675/13, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op een dergelijke
regeling ;
Artikel 1675/13, § 6 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, ‘wanneer de
rechter de regeling opstelt, hij moet toezien op de prioritaire betaling van de
schulden, die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven
te leiden in het gedrang brengen’ ;
Die tekst is ingevoegd bij de wet van 13 december 2005 naar aanleiding van
een amendement dat ertoe strekt ‘het bepaalde in artikel 23 van de Grondwet
gestalte te geven. Tegelijkertijd wordt echter rekening gehouden met de geest
van de wet inzake collectieve schuldenregeling, die tot doel heeft de financiële
situatie van de schuldenaar recht te trekken’ ;
Kan daaruit met sommige auteurs worden afgeleid dat die tekst een nieuw
voorrangsrecht invoert ten voordele van bepaalde schuldvorderingen, zoals die
van huur, energieleveranciers, en dat hij bijgevolg een voorrecht aan de eiseres
verleent ?
Volgens het arbeidshof niet ;
Immers, zoals D. P. opmerkt, wordt in dergelijke omstandigheden de waardigheid van de schuldenaar niet in het gedrang gebracht door de schuld op zich, maar
door de houding van de onbetaalde schuldeiser ; wanneer aldus een voorrecht
wordt toegekend aan die schuldvorderingen onder aanvoering van de eerbied voor
de waardigheid van de schuldenaar en zijn familie, kent men in feite een premie
toe aan de meest doortastende schuldeisers of aan hen die drukkingsmiddelen
hebben (uitzetting, stroomonderbrekingen) ten nadele van hen die vergevingsgezinder zijn of geen drukkingsmiddelen hebben.
Des te meer daar verschillende bepalingen van de collectieve schuldenregeling
uitdrukkelijk het lot van de onderhoudschuldvorderingen regelen ;
Aldus bepaalt artikel 1675/7, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek dat de beschikking van toelaatbaarheid voor de verzoeker het verbod inhoudt om, behoudens
toestemming van de rechter enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze geen
achterstallen betreft ;
In feite ontneemt de wet inzake onderhoudsschulden de schuldenaar en de
bemiddelaar elke keuzemogelijkheid : de wetgever verbiedt de onderhoudsschuld
voor de periode na de beschikking van toelaatbaarheid in de boedel op te nemen.
De uitvoering van verbintenissen voor de toekomst wordt hier opgelegd na het
afwegen van de belangen die op het spel staan en de wetgever laat het belang van
de uitkeringsgerechtigde voorgaan op de bescherming van de schuldenaar ;
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Daaruit volgt dat de onderhoudsschuldeiser een schuldeiser in de boedel is voor
het achterstal dat voor de beschikking van toelaatbaarheid is vervallen en een
schuldeiser buiten de boedel voor de uitkering die vanaf dat tijdstip is verschuldigd ;
Dat betekent dat onderhoudsuitkeringen die voor de beschikking van toelaatbaarheid zijn vervallen enkel in het kader van een minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling kunnen worden betaald ; zij hebben geen enkel voorrecht ;
Artikel 1675/13, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt overigens dat de
rechter geen kwijtschelding kan verlenen voor de onderhoudsschulden die niet
vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling ;
Die tekst, in combinatie met artikel 1675/7, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek,
laat enige dubbelzinnigheid bestaan over de onderhoudsschulden die zijn ontstaan
tijdens de periode tussen de beschikking van toelaatbaarheid en de dag van de
uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.
Immers, zo luidens artikel 1675/13, § 3 kwijtschelding kan worden verleend, dan is
dat strijdig met de tekst van artikel 1675/7, § 3 dat de betaling van de onderhoudsschulden beveelt die zijn vervallen na de beschikking van toelaatbaarheid ;
De rechtsleer is in dat geval over het algemeen van mening dat de onderhoudsschulden moeten worden begrepen in de gewone lasten (schulden buiten de boedel)
en de regeling enkel geldt voor de achterstallen die niet zijn betaald op de datum
van het vonnis van toelaatbaarheid. Het arbeidshof deelt die mening ;
Kortom, het arbeidshof is van oordeel dat :
— de uitkeringen tot levensonderhoud die vervallen zijn voor de beschikking
van toelaatbaarheid kunnen worden kwijtgescholden ;
— de uitkeringen tot levensonderhoud die vervallen zijn tussen de beschikking
van toelaatbaarheid en de beslissing tot vaststelling van de aanzuiveringsregeling niet kunnen worden kwijtgescholden en dus moeten worden opgenomen in de
gerechtelijke aanzuiveringsregeling die de eerste rechter heeft opgelegd ;
In dit geval is het blijkbaar zo dat de achterstallige uitkeringen tot levensonderhoud op het ogenblik van de beschikking van toelaatbaarheid slechts 700 €
zouden bedragen (zie aangifte van schuldvordering) ; pas het arrest van het hof
van beroep van 12 juli 2010 zou voor dezelfde periode het bedrag voor levensonderhoud tot 1400 € hebben opgetrokken ;
Bij gebrek aan verduidelijking daarover dient het debat te worden heropend
zodat de eiseres de beslissingen die het levensonderhoud (in eerste aanleg en in
hoger beroep) vastleggen, in het debat kan brengen en uitleg kan geven over het
lot van haar schuldvordering in het licht van de voorafgaande beginselen”.
Grieven
Artikel 23 van de Grondwet bepaalt :
“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel,
rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid :
1o het recht op arbeid ;
2o het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand ;
3o het recht op een behoorlijke huisvesting ;
4o het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu ;
5o het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.”
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Volgens artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek kan elke natuurlijke
persoon, die geen koopman is, 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 rechter een verzoek tot
het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.
Volgens artikel 1675/3 van hetzelfde wetboek “stelt de schuldenaar bij wege van
een collectieve schuldenregeling, onder toezicht van de rechter, aan zijn schuldeisers voor een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen.
Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt,
kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.
De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke
zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin
een menswaardig leven kunnen leiden.”
Het staat aan de rechter die kennisneemt van de vordering uitspraak te
doen over de toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling
(Gerechtelijk Wetboek, artikel 1675/6).
Krachtens artikel 1675/7, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek doet de beschikking
van toelaatbaarheid een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers
en heeft de opschorting van de loop van de interesten en de onbeschikbaarheid
van het vermogen van de verzoeker tot gevolg.
Volgens artikel 1675/7, § 3 “houdt de beschikking van toelaatbaarheid voor de
verzoeker het verbod in om, behoudens toestemming van de rechter : — enige
daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat ; — enige daad
te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een
onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft ; — zijn onvermogen
te vergroten”.
De beschikking van toelaatbaarheid heeft bovendien verschillende gevolgen
naargelang de schuldenaar en zijn schuldeisers een minnelijke aanzuiveringsregeling overeenkomen (artikel 1675/10 Gerechtelijk Wetboek), dan wel of de
rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling oplegt, die naargelang het geval
de volgende maatregelen kan bevatten : uitstel of herschikking van betaling
van de schulden in hoofdsom, vermindering van de conventionele rentevoet, en
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen
en kosten (artikel 1675/12, van het Gerechtelijk Wetboek) of een gedeeltelijke
kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal (artikel 1675/13, Gerechtelijk
Wetboek).
Krachtens artikel 1675/13, § 1 wordt de keuze van de rechter tussen beide soorten
gerechtelijke regeling (regeling met of zonder kwijtschelding van schulden
in kapitaal) bepaald door de mogelijkheid om het in artikel 1675/3, derde lid,
omschreven doel te bereiken, met name de schuldenaar “en zijn familie te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden”.
De wet verplicht, hoe dan ook, de bemiddelaar of de rechter “toe te zien op de
prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin
om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen” (artikel 1675/10, § 4
Gerechtelijk Wetboek bij minnelijke aanzuiveringsregeling, artikel 1675/12, § 5
bij gerechtelijke aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding van schulden in
kapitaal, artikel 1675/13, § 6 bij gerechtelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschending van schulden in kapitaal).
Bij gerechtelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van schulden in
kapitaal, verbiedt artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter kwijtschelding te verlenen voor de onderhoudsschulden die niet vervallen zijn op de
dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiverings-
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regeling (het arrest stelt de onderhoudsschulden die vervallen zijn tussen de
beschikking van toelaatbaarheid en de beslissing die de gerechtelijke aanzuiveringsregeling vastlegt gelijk met die onderhoudsschulden).
Eerste onderdeel
Uit het geheel van de voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, in
samenhang met artikel 23 van de Grondwet, volgt dat de wet voor de onderhoudsschulden een bijzondere regeling invoert die afwijkt van de regeling van de andere
schulden van de schuldenaar, ongeacht of die onderhoudsschulden vervallen zijn
voor of na de beschikking van toelaatbaarheid, maar dat een grotere bescherming geboden wordt aan de onderhoudsschulden die op de dag van de beschikking
van toelaatbaarheid niet vervallen zijn :
— de schuldenaar kan de schulden die vervallen zijn na de beschikking van
toelaatbaarheid verder vrijwillig vereffenen krachtens artikel 1675/7, § 3 ;
— dezelfde schulden, of althans de schulden “die niet vervallen zijn op de dag
van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling” kunnen niet gedwongen worden kwijtgescholden (artikel 1675/13, § 3) ;
— de achterstallige onderhoudsschulden die op de dag van de beschikking van
toelaatbaarheid vervallen zijn mogen door de schuldenaar niet vrijwillig worden
betaald, maar de bemiddelaar (in geval van een minnelijke aanzuiveringsregeling) of de rechter ( in geval van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling met
of zonder kwijtschelding van schulden in kapitaal) dienen te waken over hun
“terugbetaling bij voorrang”.
Dergelijke achterstallige onderhoudsschulden behoren immers ongetwijfeld
tot het soort schulden die het menswaardig leven van de familie van de verzoeker
in het gedrang brengt.
Het feit dat de achterstallige onderhoudsschulden die op de dag van de beschikking van toelaatbaarheid vervallen zijn, tot het soort schulden behoren die het
menswaardig leven van de familie van de verzoeker in het gedrang brengen, impliceert dat dergelijke schulden niet in kapitaal kunnen worden kwijtgescholden of,
althans, dat kwijtschelding van die achterstallige onderhoudsuitkeringen enkel
kan worden verleend als de volledige kwijtschelding van de andere schulden van
de schuldenaar niet volstaat om het in artikel 1675/3, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek beoogde doel te bereiken, met andere woorden als de volledige
kwijtschelding van de andere schulden niet volstaat “om de financiële toestand
van de schuldenaar te herstellen, […]en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf
en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden”.
Kortom het arrest heeft niet wettig kunnen weigeren de prioritaire terugbetaling te bevelen van de onderhoudsschulden die haar ex-echtgenoot aan de eiseres
moest betalen en die reeds vervallen waren voor het vonnis van toelaatbaarheid
in de collectieve schuldenregeling en heeft evenmin wettig kunnen beslissen dat
dergelijke schulden kunnen worden kwijtgescholden in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling als geregeld bij artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest schendt door die beslissingen artikel 1675/7, § 3 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat enkel de verzoeker verbiedt vrijwillig achterstallige
onderhoudsschulden te betalen maar de rechter niet verbiedt de prioritaire terugbetaling van dergelijke achterstallen te bevelen. Het arrest schendt bovendien
artikel 1675/13, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek, dat de rechter op straffe van
nietigheid verbiedt kwijtschelding te verlenen voor de onderhoudsschulden die
niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, maar hem niet verbiedt de prioritaire terugbetaling te bevelen van de onderhoudsschulden die reeds vervallen waren op de dag
van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsrege-
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ling of zelfs op de dag van de beschikking van toelaatbaarheid. Het arrest schendt
bovendien artikel 1675/13, § 6 van het Gerechtelijk Wetboek dat, in het licht van
artikel 23 van de Grondwet en van de andere vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter verplicht, in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding van schulden in kapitaal, toe te zien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om
een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen, de onderhoudsschulden
die reeds vervallen zijn op de dag van de beschikking van toelaatbaarheid behoren
tot dat soort schulden (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen
bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).
Uit de motieven van het arrest kan althans niet worden afgeleid of de volledige kwijtschelding van de schulden van de schuldenaar die geen achterstallige
uitkeringen tot levensonderhoud aan de eiseres zijn, voor de periode die aan de
beschikking van toelaatbaarheid voorafgaat, zou hebben volstaan om het in
artikel 1675/3, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek beoogde doel te bereiken,
zonder bovendien de kwijtschelding van die achterstallige onderhoudsschulden te
moeten bevelen. Het arrest dat zijn beslissing op de voormelde motieven steunt,
belet het Hof na te gaan of de bij de wet gestelde voorwaarden voor kwijtschelding
van vervallen onderhoudsschulden in dit geval zijn vervuld. Het arrest is bijgevolg
niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel (in ondergeschikte orde)
Artikel 1675/13, § 6 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter wanneer
hij de collectieve gerechtelijke aanzuiveringsregeling opstelt (met kwijtschelding van schuld in kapitaal), “moet toezien op de prioritaire betaling van de
schulden, die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven
te leiden in het gedrang brengen”.
Die bepaling, gelezen in het licht van artikel 23 van de Grondwet en van de
andere vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake collectieve
schuldenregeling, impliceert dat de rechter voor elk geval afzonderlijk, aan de
hand van de eigen omstandigheden van de zaak, moet nagaan of prioritaire terugbetaling moet worden bevolen van sommige achterstallige onderhoudsschulden
die voor de beschikking van toelaatbaarheid zijn vervallen.
Uit de reden dat “de onderhoudsschulden die vervallen zijn voor de beschikking van toelaatbaarheid […] geen enkele voorrang hebben» blijkt dat de bodemrechters de feiten niet in concreto hebben onderzocht maar abstract naar recht
hebben beslist dat de schuldeiser van uitkeringen tot levensonderhoud waarvan
de schuld voor de beschikking van toelaatbaarheid is vervallen, een gewone
schuldeiser is wiens schuldvordering nooit bevoorrecht kan worden behandeld ten
aanzien van de andere boedelschulden. Aldus schendt het arrest alle in de aanhef
van het middel aangewezen bepalingen (met uitzondering van artikel 149 van de
Grondwet), en, in het bijzonder, artikel 1675/13, § 6 van het Gerechtelijk Wetboek
dat uitdrukkelijk bepaalt dat “wanneer de rechter de regeling opstelt, hij moet
toezien op de prioritaire betaling van de schulden, die het recht van de verzoeker
en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen”, en
artikel 1675/13, § 3 van hetzelfde wetboek dat de rechter op straffe van nietigheid verbiedt kwijtschelding te verlenen voor de onderhoudsschulden die niet
vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, maar hem niet verbiedt de prioritaire terugbetaling
te bevelen van de onderhoudsschulden die reeds vervallen waren op de dag van de
uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling of
zelfs op de dag van de beschikking van toelaatbaarheid, wanneer die prioritaire
terugbetaling wegens de bijzonderheden van de zaak verantwoord is.
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van het hof

Wat betreft de twee onderdelen samen
Het arrest stelt vast dat de eerste rechter met toepassing van
artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling heeft opgelegd met gedeeltelijke kwijtschelding in kapitaal van de schulden van de eerste verweerder en dat de eiseres, diens
gescheiden echtgenote, voor het arbeidshof het beroepen vonnis verwijt
dat het de onderhoudsschuld, die zij in het kader van de procedure van
collectieve schuldenregeling had aangegeven, in die regeling heeft opgenomen.
Krachtens artikel 1675/3, § 3 van het Gerechtelijk Wetboek strekt de
aanzuiveringsregeling ertoe de financiële toestand van de schuldenaar
te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf
en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.
Artikel 1675/7, § 3 bepaalt dat de beschikking van toelaatbaarheid het
verbod inhoudt om enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze
geen achterstallen betreft.
Naar luid van artikel 1675/13, § 3 kan de rechter geen kwijtschelding
verlenen voor de onderhoudsschulden die niet vervallen zijn op de dag
van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.
Uit die bepalingen volgt dat de gerechtelijke aanzuiveringsregeling de
kwijtschelding in kapitaal kan omvatten van onderhoudsschulden die
vervallen zijn vóór de beslissing die deze regeling vastlegt.
Artikel 1675/13, § 6 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de
rechter, wanneer hij de regeling opstelt, moet toezien op de prioritaire
betaling van de schulden, die het recht van de schuldenaar en zijn gezin
om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen, beoogt niet
als gezin de schuldeisers van onderhoudsuitkeringen van de schuldenaar
die niet onder zijn dak wonen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt bovendien
niet dat de eiseres voor het arbeidshof heeft aangevoerd dat de doelstelling van die regeling ook had kunnen worden bereikt zonder haar schuldvordering op te nemen in het geheel van de schuldvorderingen waarvan de
rechter de gedeeltelijke kwijtschelding in kapitaal heeft bevolen.
Het arrest dat oordeelt “dat de uitkeringen tot levensonderhoud die
voor de beschikking van toelaatbaarheid zijn vervallen, kunnen worden
kwijtgescholden” schendt geen van de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel kan in geen van zijn onderdelen worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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27 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.

N° 323
3o

— 27 mei 2013
(S.12.0081.F)

kamer.

1o PENSIOEN. — WERKNEMERS. — Verblijfsverplichting. — Vrijstelling.
— Discriminatie. — Norm van internationaal recht. — Grondwet. — Prejudiciële vraag. — Grondwettelijk Hof. — Verplichting.
2o GRONDWETTELIJK HOF. — Werknemers. — Recht op pensioen. —
Verblijfsverplichting. — Vrijstelling. — Discriminatie. — Norm van internationaal recht. — Grondwet. — Prejudiciële vraag. — Grondwettelijk
Hof. — Verplichting.

1o en 2o Luidens artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Grondwettelijk Hof, moet, wanneer voor een rechtscollege wordt aangevoerd dat een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde
regel een grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijk analoge wijze is
gewaarborgd in een bepaling uit titel II van de Grondwet en in een bepaling van Europees of internationaal recht, dat rechtscollege eerst aan het
Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag stellen over de verenigbaarheid
met de bepaling uit titel II van de Grondwet ; hoewel, enerzijds, de hoven
en rechtbanken van de rechterlijke orde oordelen over de conformiteit van
alle normen van intern recht met een norm van internationaal recht met
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en het Hof, anderzijds, in
burgerlijke zaken niet bevoegd is om een middel ambtshalve op te werpen,
moet het, alvorens uitspraak te doen over de conformiteit van de bepalingen,
waarvan het arrest de toepassing verwerpt, met de artikelen 1 van het eerste
Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en 14 van dat verdrag, een prejudiciële
vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 4, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof)

(R.V.P. t. R.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 21 maart 2012.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 14 van het EVRM, getekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM, getekend te
Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— de artikelen 10, 11, 142, tweede lid, 2°, en 159 van de Grondwet ;
— artikel 26, § 1 en 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ;
— artikel 27 van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals van kracht na de wijziging
ervan bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ;
— artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals van kracht na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van
23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en tot wijziging van sommige bepalingen
inzake werknemerspensioenen.
Aangevochten beslissingen
Nadat bij arrest van 17 februari 2011 is vastgesteld dat “de door de verweerder
aangevoerde discriminatie haar oorsprong vindt in artikel 27, derde lid, van het
koninklijk besluit nr. 50 en in artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers dat het volgende stelt : ‘De verplichting
van in België te verblijven is niet vereist vanwege de Belgische onderdanen, de
staatlozen en de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, begunstigd met de prestaties waarin bij het koninklijk
besluit nr. 50 of bij de wet van 20 juli 1990 is voorzien of bij het koninklijk besluit
van 23 december 1996. De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist
vanwege de personen, bedoeld in artikel 4, 2o, van het koninklijk besluit van
6 december 1955 betreffende het verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen, begunstigd met de prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr. 50 of
bij de wet van 20 juli 1990 of bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 is voorzien’ ; ‘dat koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 genomen is op grond van
de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten
einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie
en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid op
artikelen 1, 9o, 3, tweede lid, en 4 van die wet, en dat de bijzondere-machtenbesluit
niet als dusdanig is goedgekeurd door de wetgever’ ; ‘de wetgever het derde lid van
artikel 27, in tegenstelling tot het eerste lid, later niet blijkt te hebben gewijzigd’,
en ‘het bijgevolg aan het arbeidshof staat, en niet aan het Grondwettelijk Hof,
om uitspraak te doen over de overeenstemming van artikel 27, derde lid, van het
koninklijk besluit nr. 50 (en van artikel 65 van het algemeen reglement) met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet’,
beslist het bestreden arrest de eiser te veroordelen tot het herstellen van
het pensioen van de verweerder vanaf de schorsing ervan en hem de verschul-
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digde achterstallen te betalen, en daarom, met toepassing van artikel 159 van de
Grondwet, artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 en artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 niet toe
te passen omdat zij een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling instellen
tussen verschillende categorieën van vreemdelingen en de gewone vreemdelingen, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en
inzonderheid om de volgende redenen :
‘6. Zoals aangegeven in het arrest van 17 februari 2011, kent de koning de macht
toe te bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke
gevallen de verplichting om in België te verblijven niet vereist is’. Dat artikel 27,
derde lid, ingesteld krachtens een wet van bijzondere volmachtenwet, heeft de
wetgever niet goedgekeurd ;
Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers stelt dat :
‘De verplichting van in België te verblijven niet vereist is vanwege de Belgische onderdanen, de staatlozen en de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, begunstigd met de prestaties
waarin bij het koninklijk besluit nr. 50 of bij de wet van 20 juli 1990 is voorzien of
bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 ;
De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist vanwege de
personen, als bedoeld in artikel 4, 2o, van het koninklijk besluit van 6 december
1955 betreffende het verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen,
begunstigd met de prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr. 50 of bij de wet
van 20 juli 1990 of bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 is voorzien’ ;
Die bepaling stelt dus een verschillende behandeling in tussen verschillende
categorieën van vreemdelingen begunstigd met een rustpensioen toegekend op
grond van een activiteit in dienstverband die in België werd uitgeoefend ;
De bevoorrechte vreemdeling, de vluchteling en de staatloze behouden het
voorrecht van hun rustpensioen zelfs als zij in het buitenland verblijven (ook
wanneer zij in een land verblijven waarmee België geen verdrag betreffende de
sociale zekerheid heeft gesloten), terwijl de gewone vreemdeling het voordeel van
zijn rustpensioen verliest als hij België verlaat ;
7. De categorieën van vreemdelingen getroffen door dat verschil in behandeling
zijn vergelijkbaar. Het gaat zonder onderscheid om personen die de Belgische nationaliteit niet hebben, die een activiteit in dienstverband in België hebben uitgeoefend dat hen recht geeft op een rustpensioen en die in het buitenland verblijven ;
Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium : de gewone vreemdeling kan onderscheiden worden van de andere categorieën van vreemdelingen ;
Maar het verschil in behandeling is niet redelijk verantwoord ;
De eiser heeft zijn doelstelling en de bestaansreden van het verschil in behandeling niet te kennen gegeven ;
Hoewel men ervan uitgaat dat de verblijfsvoorwaarde is ingesteld om het
toezicht te vergemakkelijken op de naleving van de voorwaarden tot uitbetaling van het rustpensioen, blijkt noch uit de verklaringen van de eiser, noch uit
enig ander element waarop het arbeidshof acht vermag te slaan dat het toezicht
op de voorwaarden tot uitbetaling van het rustpensioen verschilt al naargelang
de vreemdeling die buiten het koninkrijk verblijft (tegen de hierboven vermelde
voorwaarden) een bevoorrechte of een gewone vreemdeling is ;
Er is redelijkerwijs geen enkel verband tussen het bevoorrecht statuut van
sommige categorieën van vreemdelingen en de verblijfsvoorwaarde ;
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De middelen die zijn aangewend om het doel te bereiken, met name de maatregel om het rustpensioen eenvoudigweg te schorsen, ook wanneer de persoon
zoals te dezen alleen leeft en een leeftijd heeft bereikt waarop het hervatten van
een beroepsactiviteit geen optie meer is, staan overigens niet in verhouding ;
Het koninklijk besluit stelt dus een verschil in behandeling in dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt ;
8. Daarenboven schendt het verschil in behandeling artikel 14 van het EVRM ;
Het arbeidshof heeft in zijn arrest van 17 februari 2011 gewezen op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, namelijk dat het
recht op het rustpensioen een vermogensrecht is in de zin van artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag, zodat, zodra een uitkering is vastgesteld, het non-discriminatiebeginsel ingesteld bij artikel 14 van het Verdrag
moet worden nageleefd ook als die bepaling de Staten niet verplicht welbepaalde
voordelen toe te kennen. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
volgt daaruit dat enkel zeer ernstige overwegingen kunnen verantwoorden dat
het toekennen van dat voordeel een verschil in behandeling in functie van de
nationaliteit kan opleveren.
In dit geval wordt het bewijs van zeer ernstige overwegingen niet geleverd ;
De omstandigheid dat België geen bilateraal verdrag betreffende de sociale
zekerheid met Madagascar heeft gesloten, heeft geen weerslag aangezien niets
erop wijst dat het toezicht op de naleving van de voorwaarden tot uitbetaling van
het rustpensioen verschillend zouden zijn geweest als een dergelijk verdrag was
ondertekend. Het feit dat er geen bilateraal verdrag ondertekend werd, is niet
van aard om het verschil in behandeling te verantwoorden.
Overigens heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden
reeds duidelijk kunnen maken dat de door het verdrag gebonden Staat verplicht
is om de rechten en vrijheden bepaald in Titel I van het Verdrag te erkennen, zelfs
al is hij niet gebonden door wederkerigheidsovereenkomsten, hetgeen, volgens
het Hof, ongetwijfeld het geval is wanneer iemand een sociale uitkering vraagt ;
9. De conclusie van de eiser, die het openbaar ministerie bijtreedt, leidt tot de
volgende opmerkingen :
In zoverre de verweerder in België gewerkt heeft en recht heeft op een uitkering bepaald bij de Belgische regelgeving op de rustpensioenen voor loontrekkenden, mag hij zich beroepen op de artikelen 10, 11 of 191 van de Grondwet om
zich te verzetten tegen de schorsing van de uitbetaling van dat voordeel ; het is
dus vrij opmerkelijk dat de eiser schrijft dat ‘de Grondwet niet van toepassing is
op de verweerder’ ;
Krachtens de Belgische regelgeving, ressorteert de verweerder als pensioengerechtigde evenzeer ‘onder de rechtspraak’ van de Belgische Staat in de zin van
artikel 1 van het EVRM en mag hij de daardoor geboden bescherming opeisen.
Dat de verblijfsvoorwaarde niet noodzakelijkerwijs strijdig is met sommige
door de eiser in zijn conclusie vernoemde internationale instrumenten, volgt
niet dat de regelgeving inzake pensioen, wanneer zij die voorwaarde hanteert,
verschillen in behandeling mag instellen zonder objectieve en redelijke verantwoording ;
De toepasbaarheid van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens beperken tot de pensioenstelsels uitgaand van een kapitalisatiebeginsel, zoals de eiser oppert, stemt niet overeen met de huidige rechtspraak ;
Sedert de beslissing over de ontvankelijkheid in de zaak Stec (zaak Stec e.a.
t. Verenigd-Koninkrijk, verz. nr. 65731/01 en nr. 65900/01, beslissing van 6 juli 2005,
wordt aangenomen dat zelfs de niet op premie- of bijdragebetaling berustende
prestaties betrokken zijn (zie A. Simon, ‘Les prestations sociales non contribu-
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tives dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme’, Rev.
trim. dr. h. 2006, 647). Het is a fortiori zonder belang dat er onder op premie- of
bijdragebetaling berustende prestaties een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de financiering berust op een kapitalisatie- of verdelingsbeginsel ;
Voor zoveel nodig, refereert het arbeidshof aan zeer talrijke arresten die het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens de laatste jaren heeft uitgesproken
inzake rust- of overlevingspensioen en aan de rechtspraak van het Hof van
Cassatie van Frankrijk ;
10. Ten slotte, mogen artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 en artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december
1967, op grond van artikel 159 van de Grondwet, derhalve niet toegepast worden
in zoverre ze een ongerechtvaardigd verschil in behandeling instellen tussen
sommige categorieën van bevoorrechte vreemdelingen en gewone vreemdelingen ;
Bijgevolg moet de verwijzing naar de bevoorrechte vreemdelingen van
artikel 654, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967
geschrapt worden ;
Het tweede lid van die bepaling moet dus zo gelezen worden dat het het
uitvoeren van de bij het koninklijk besluit nr 50, bepaalde voordelen, toestaat
vooral wanneer de pensioengerechtigde ouder dan 76 jaar is en recht heeft op een
pensioen als alleenstaande ;
11. De uitbetaling van het rustpensioen mocht dus niet worden geschorst. De
eiser moet de uitbetaling van het rustpensioen van de verweerder vergoeden
vanaf de datum van de schorsing, namelijk vanaf 13 juli 2007 ;
Het vonnis moet in die zin worden hervormd”.
Grief

.........................................................
Tweede onderdeel
Luidens artikel 14 van het EVRM, moet het genot van de rechten en vrijheden
die in dit Verdrag zijn vermeld, worden verzekerd zonder enig onderscheid op
welke grond ook, zoals nationale of maatschappelijke afkomst. Die bepaling is
van toepassing op de rechten erkend door het Eerste Aanvullend Protocol bij het
EVRM, en inzonderheid door artikel 1, eerste lid, dat bepaalt dat alle natuurlijke
of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom en dat
niemand van zijn eigendom zal worden beroofd behalve in het algemeen belang
en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene
beginselen van het internationaal recht.
Uit de combinatie van die bepalingen volgt dat het recht op het ongestoord
genot van hun eigendom zonder discriminatie moet worden verzekerd. Een
verschil in behandeling is discriminerend als het een negatieve weerslag heeft
in soortgelijke of vergelijkbare toestanden en gespeend is van een objectieve en
redelijke verantwoording. Hoewel de verdragsluitende staten een zekere beoordelingsmarge hebben om te bepalen of en in welke mate de verschillen tussen
bepaalde situaties en andere analoge opzichten een verschil in behandeling
kunnen rechtvaardigen dat uitsluitend berust op grond van de nationaliteit.
De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie, ingesteld bij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, sluiten niet uit dat een verschil in behandeling wordt ingesteld tussen categorieën van personen die zich in vergelijkbare
situaties bevinden, voor zover dat verschil berust op een objectief criterium en
het redelijk verantwoord is.
De bevoorrechte vreemdelingen, de vluchtelingen en staatlozen die vragen dat
de Belgische Staat hen een rustpensioen toekent, bevinden zich, in het licht van
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die vraag, niet in een vergelijkbare situatie als de gewone vreemdelingen die
dezelfde sociale voordelen vragen. De eerstgenoemden genieten een bijzonder
statuut dat hen is toegekend door normen van internationaal recht die België
vrij beslist heeft over te nemen, terwijl de laatstgenoemden zich niet op een
dergelijk statuut kunnen beroepen.
Het verschil in behandeling, waar het bestreden arrest op wijst, tussen, enerzijds, de bevoorrechte vreemdelingen, de vluchtelingen en staatlozen, die het
voordeel van hun pensioen behouden ook als zij in het buitenland verblijven en,
anderzijds, de gewone vreemdelingen, die het voordeel van hun pensioen verliezen
als zij België verlaten, steunt niet uitsluitend op de nationaliteit. Het steunt op
het al dan niet bestaan van normen van internationaal recht die verplichten om
aan die vreemdelingen dezelfde rechten toe te kennen als aan de onderdanen.
Voor de vreemdelingen is dat het Internationaal Verdrag betreffende de Status
van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 ; voor de staatlozen
het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New York op
28 september 1954 ; voor de bevoorrechte vreemdelingen, ten slotte de internationale verdragen die België binden en die voorzien in een werkerigheidsovereenkomst inzake sociale zekerheid, als beoogd bij artikel 24 van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967.
Zelfs in de veronderstelling dat het verschil in behandeling berust op het criterium van de nationaliteit, dan nog vormt het bestaan van een verplichting om de
vreemdeling op gelijke wijze te behandelen als de onderdaan, ingesteld door een
norm van internationaal recht, gelet op de ruime beoordelingsmarge waarover
de verdragsluitende staten moeten beschikken inzake sociale zekerheid, een zeer
ernstige overweging die dat verschil in behandeling verantwoordt.
Het arrest dat beslist artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 en artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967
niet toe te passen op grond dat die bepalingen een discriminatie zijn die strijdig
is met de artikelen 14 van het EVRM en 1 van het Eerste Aanvullend Protocol en
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet tussen sommige categorieën van vreemdelingen en de gewone vreemdelingen, met alle in het middel weergegeven overwegingen, hoewel het aangevoerde verschil in behandeling berust op een objectieve
en redelijke verantwoording, die overigens een zeer ernstige overweging vormt,
namelijk het bestaan van een verplichting om de vreemdeling te behandelen
zoals de onderdaan, vastgelegd door een norm van internationaal recht, schendt
artikel 14 van het EVRM, artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het
EVRM en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, als van toepassing op het geschil, bepaalt in het eerste lid dat,
onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 24 die de toepassing van
de in België geldende bepalingen van de internationale overeenkomsten
inzake maatschappelijke zekerheid regelen, de bij dat besluit vastgelegde uitkeringen niet worden verstrekt aan gerechtigden van vreemde
nationaliteit die niet werkelijk in België verblijven, behoudens de uitkeringen toegekend voor een tewerkstelling als mijnwerker ; het tweede
lid dat de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 28 maart 1952
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op de vreemdelingenpolitie, voor de toepassing van voorgaand lid, geacht
worden niet van vreemde nationaliteit te zijn en het derde lid dat de
Koning bepaalt wat moet verstaan worden onder werkelijk verblijf en
dat, in afwijking van het eerste lid, hij kan bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke gevallen de verplichting
om in België te verblijven niet vereist is.
Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers ontslaat de Belgische onderdanen, de
staatlozen en de erkende vluchtelingen van de verplichting in België
te verblijven als bedoeld in de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en de personen, als bedoeld in artikel 4, 2o, van
het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende het verblijf in
België van zekere bevoorrechte vreemdelingen.
Het betreden arrest dat zonder daarin te worden bekritiseerd, dat
het recht op het rustpensioen een recht is dat beschermd wordt door
artikel 1 van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden beslist, met
de door het onderdeel bekritiseerde redenen, dat het verschil in behandeling die de voornoemde artikelen 27 en 65 instellen tussen verschillende categorieën van begunstigden van vreemde nationaliteit niet door
zeer ernstige overwegingen gerechtvaardigd is zodat de toepassing van
die bepalingen moet worden opgeheven wegens hun strijdigheid met
artikel 14 van Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, dat bepaalt dat het genot van de rechten en
vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder
enig onderscheid op grond van nationale afkomst.
Artikel 26, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt dat, wanneer voor een rechtscollege wordt opgeworpen dat een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel een grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijk
analoge wijze is gewaarborgd in een bepaling uit titel II van de Grondwet
en in een bepaling van Europees of internationaal recht, het rechtscollege eerst aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag stellen over
de verenigbaarheid met de bepaling uit titel II van de Grondwet.
Hoewel, enerzijds, de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde
oordelen over de conformiteit van alle normen van intern recht met een
norm van internationaal recht met rechtstreekse werking in de interne
rechtsorde en het Hof, anderzijds, in burgerlijke zaken niet bevoegd is
om een middel ambtshalve op te werpen, moet het, alvorens uitspraak
te doen over de conformiteit van de bepalingen, waarvan het arrest
de toepassing verwerpt, met de artikelen 1 van het eerste Aanvullend
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden en 14 van dat verdrag, een prejudiciële vraag
stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Dictum
Het Hof,
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Houdt zijn beslissing aan tot wanneer het Grondwettelijk Hof de
volgende vraag heeft beantwoord :
“Schendt artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
vervangen door artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden
en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, gewijzigd bij artikel 10
van het koninklijk besluit nr. 415 van 16 juli 1986 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de pensioensregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden die
bepaalde vreemdelingen ontslaat van de in het eerste lid van die bepaling ingestelde verblijfsverplichting met uitzondering van de vreemdelingen die zich kunnen beroepen op een in België van kracht zijnde
bepaling, een internationaal verdrag betreffende sociale zekerheid,
staatlozen, erkende vluchtelingen en sommige bevoorrechte vreemdelingen en de Koning de macht toekent te bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke gevallen de verplichting
om in België te verblijven niet vereist is, de artikelen 10, 11, 16 en 191
van de Grondwet ?”
27 mei 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 324
2o

— 28 mei 2013
(P.11.1206.N)

kamer.

DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douaneambtenaar. — Smokkelfeit. — Smokkelpoging. — Begrip. — Draagwijdte.

Onder smokkelfeit of smokkelpoging in de zin van artikel 322 AWDA
wordt niet enkel verstaan de in- of uitvoer van goederen met ontduiking
van rechten, maar elke onregelmatigheid inzake een douane-verrichting.
(Art. 322 AWDA)

(V. t. Belgische Staat,

minister van financien)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 322 AWDA : het arrest
verantwoordt eisers schuldigverklaring aan een inbreuk op artikel 322
AWDA niet naar recht ; het geeft immers niet aan aan welk smokkelfeit of welke smokkelpoging de eiser heeft deelgenomen, terwijl
artikel 322 AWDA het bestaan van een smokkelfeit of smokkelpoging
vereist.
12. Artikel 322 AWDA bepaalt : “Wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en wordt daarenboven onbevoegd verklaard
om ooit enig openbaar ambt uit te oefenen, de ambtenaar van de administratie der douane die, rechtstreeks of zijdelings, aan een smokkelfeit of smokkelpoging deelneemt, hetzij door de daders of medeplichtigen te helpen of bij te staan in de handelingen, die de smokkel hebben
voorbereid, vergemakkelijkt of voltrokken, hetzij door met de daders of
medeplichtigen overleg te plegen, hetzij door aanbiedingen of beloften
te aanvaarden of door giften of geschenken te ontvangen, hetzij door de
smokkel te laten geschieden indien hij zulks kon beletten, hetzij op elke
andere wijze”.
13. Onder smokkelfeit of smokkelpoging in de zin van artikel 322
AWDA wordt niet enkel verstaan de in- of uitvoer van goederen met
ontduiking van rechten, maar elke onregelmatigheid inzake een douaneverrichting.
14. Met het oordeel dat de eiser tegen betaling van 100 US-dollar
facturen onrechtmatig heeft voorzien van uitvoervisa stelt het arrest
het door artikel 322 AWDA vereiste smokkelfeit of de smokkelpoging
vast. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist
en de heer De Bruyn.
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N° 325
2o

— 28 mei 2013
(P.11.1707.N)

kamer.

DOUANE EN ACCIJNZEN. — Observatie. — Inbeslagneming. — Onderscheid.
— Begrip.

Een door de artikelen 47sexies en 47septies Wetboek van Strafvordering
bedoelde observatiemaatregel kan niet worden beschouwd als een inbeslagneming in de zin van artikel 233, eerste lid, d, CDW, zoals uitgelegd
door het Hof van Justitie met het arrest van 29 april 2010 ; door het bevelen
van een dergelijke observatiemaatregel nemen de autoriteiten niet fysiek de
feitelijke macht over de geobserveerde goederen over ; de goederen worden
niet onttrokken aan de vrije beschikking van de eigenaar en de autoriteiten
nemen de goederen niet onder zich ; de mogelijkheid bestaat dat de goederen
alsnog in het economisch circuit van de lidstaten komen. (Artt. 47sexies en
47septies Wetboek van Strafvordering ; Art. 233, eerste lid, d CDW)

(Waagnatie n.v. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 september 2011.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser II voert in een memorie grieven aan.
De eisers III en IV voeren geen middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 4.3 van het Verdrag van
13 december 2007 betreffende de Europese Unie, de artikelen 202 en 233,
eerste lid, d, CDW, artikel 5 van de richtlijn 92/12/EEG van de Raad
van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop (hierna Accijnsrichtlijn 1992), artikel 266 AWDA, de artikelen 6
en 39, eerste lid en laatste lid van de wet van 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna Accijnswet 1997) en
artikel 42 Accijnswet 1997, zoals vóór de wijziging door artikel 320 van de
wet van 22 december 2003, evenals miskenning van het algemeen rechts-
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beginsel van het primaat van de bepalingen met rechtstreekse werking
van het internationaal recht op de bepalingen van het nationaal recht :
het arrest veroordeelt de eiser II ten onrechte tot de betaling van de
ingevolge het feit 1 verschuldigde accijnsschuld, te vermeerderen met de
nalatigheidsinteresten, en verklaart de eiseres I dan ook daarvoor ten
onrechte op grond van artikel 1384 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk ;
uit eensdeels artikel 39 Accijnswet 1997 en anderdeels de artikelen 202 en
233, eerste lid, d, CDW en artikel 5 Accijnsrichtlijn 1992, zoals uitgelegd
door het Hof van Justitie (arrest van 29 april 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik v./ Skatteministerie), volgt dat de accijnsschuld is teniet
gegaan en er bijgevolg geen wettelijke grondslag is om de eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk te stellen ; volgens het voormeld arrest van het
Hof van Justitie gaat op grond van artikel 233, eerste lid, d, CDW de douaneschuld teniet indien over de zee in de Gemeenschap binnengebrachte
goederen door de douane-autoriteiten in bewaring worden genomen
vooraleer zij het eerste douanekantoor passeerden en op hetzelfde tijdstip of erna worden vernietigd zonder uit hun bezit te zijn geweest ; uit
dit arrest volgt verder dat in een dergelijk geval het belastbare feit voor
de accijns in de zin van artikel 5, eerste lid, Accijnsrichtlijn 1992 niet
heeft plaats gevonden en zo de goederen toch aan accijns zouden worden
onderworpen, uit een consistente uitlegging van het gemeenschapsrecht
volgt dat de accijns teniet gaat in dezelfde gevallen als die waarin de
douanerechten tenietgaan ; de door de gerechtelijke autoriteiten georganiseerde en door het openbaar ministerie toegestane observatiemaatregel is immers een inbeslagname in de zin van artikel 233, eerste lid, d,
CDW, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie.
Volgens artikel 202.1, eerste lid, a, CDW, ontstaat een douaneschuld
bij invoer indien aan rechten bij invoer onderworpen goederen op
onregelmatige wijze in het douanegebied van de Gemeenschap worden
binnengebracht. Volgens het tweede lid van die bepaling moet onder
op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen in de zin van dit
artikel worden verstaan elk binnenbrengen van goederen in strijd met de
bepalingen van de artikelen 38 tot en met 41 en met die van artikel 177,
tweede streepje. Volgens artikel 202.2 CDW ontstaat de douaneschuld op
het tijdstip waarop de goederen op onregelmatige wijze worden binnengebracht.
Volgens artikel 233, eerste lid, d, CDW gaat de douaneschuld teniet
indien goederen ten aanzien waarvan ingevolge artikel 202 een douaneschuld is ontstaan, bij het onregelmatig binnenbrengen in beslag worden
genomen en op hetzelfde tijdstip of naderhand worden verbeurdverklaard.
Artikel 5.1 Accijnsrichtlijn 1992 bepaalt :
“1. De in artikel 3, lid 1, genoemde producten worden aan accijns
onderworpen bij de productie ervan op het grondgebied van de Gemeenschap als omschreven in artikel 2 of bij de invoer ervan in dit grondgebied.
Als ‘invoer van een accijnsproduct’ wordt beschouwd, de binnenkomst
van dat product in de Gemeenschap (…).
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Wanneer dat product bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een
communautaire douaneregeling wordt geplaatst, wordt de invoer van
dat product evenwel geacht plaats te vinden op het tijdstip waarop het
aan de communautaire douaneregeling wordt onttrokken.”
Artikel 6 Accijnsrichtlijn 1992 bepaalt :
“1. De accijns wordt verschuldigd bij uitslag tot verbruik of bij het
constateren van de tekorten die krachtens artikel 14, lid, 3, aan accijnzen
moeten worden onderworpen.
Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd :
a) iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een
schorsingsregeling ; (…)
c) elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten,
wanneer deze producten niet onder een schorsingsregeling worden
geplaatst. (…)”.
Artikel 5 Accijnswet 1997 bepaalt : “De in artikel 3 bedoelde producten
worden aan accijnzen onderworpen bij de productie of bij de invoer”.
Artikel 6 Accijnswet 1997 bepaalt :
“De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik of bij het
constateren van tekorten die aan accijns moeten worden onderworpen
overeenkomstig artikel 14, § 3. (…)
Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd :
iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze
producten aan een schorsingsregeling ;
(…) ;
elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer
ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst”.
Met het arrest van 29 april 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik
v./Skatteministeriet, heeft het Hof van Justitie de artikelen 202 en 233,
eerste lid, d, CDW en de artikelen 5 en 6 Accijnsrichtlijn 1992 als volgt
uitgelegd :
goederen worden op onregelmatige wijze in de Gemeenschap binnengebracht in de zin van de artikelen 202 en 233, eerste lid, d, CDW, van zodra
zij het eerste douanekantoor in het douanegebied van de Gemeenschap
zijn gepasseerd zonder daar te zijn aangebracht ;
onder inbeslagneming in de zin van artikel 233, eerste lid, d, CDW moet
worden begrepen de fysieke ingreep ter overneming van de feitelijke
macht door de bevoegde autoriteiten, waardoor de goederen in bewaring
worden genomen en fysiek niet meer in het economisch circuit van de
lidstaten kunnen terechtkomen ;
de inbeslagneming kan maar leiden tot het tenietgaan van de douaneschuld indien deze inbeslagneming plaatsvond voordat deze goederen de
zone hebben verlaten waar het eerste douanekantoor in het douanegebied is gevestigd ;
—— gelet op de overeenkomsten tussen douane- en accijnsrechten en
met het oog op een consistente regeling van de gemeenschapsregeling,
moeten de accijnsrechten geacht worden teniet te gaan in dezelfde
situaties als de douanerechten, zodat de accijns slechts teniet gaat
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indien de goederen zijn inbeslaggenomen voordat zij de zone van het
eerste douanekantoor in het douanegebied van de Gemeenschap zijn
gepasseerd ;
—— goederen die bij het binnenbrengen ervan op het grondgebied van de
Gemeenschap door de plaatselijke douane-autoriteiten in beslag worden
genomen en door hen op hetzelfde tijdstip of later worden vernietigd
zonder uit hun bezit te zijn geweest, worden geacht niet in de Gemeenschap te zijn ingevoerd zodat ter zake het belastbare feit voor de accijns
niet plaatsvindt.
Een door de artikelen 47sexies en 47septies Wetboek van Strafvordering bedoelde observatiemaatregel kan niet worden beschouwd als een
inbeslagneming in de zin van artikel 233, eerste lid, d, CDW, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie met het voormelde arrest van 29 april
2010. Door het bevelen van een dergelijke observatiemaatregel nemen
de autoriteiten niet fysiek de feitelijke macht over de geobserveerde
goederen over. De goederen worden niet onttrokken aan de vrije beschikking van de eigenaar en de autoriteiten nemen de goederen niet onder
zich. De mogelijkheid bestaat dat de goederen alsnog in het economisch
circuit van de lidstaten komen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Uit de vaststellingen van het arrest (p. 13, tweede en derde alinea)
volgt dat de goederen pas werden in beslag genomen nadat zij de zone
van het eerste douanekantoor waren gepasseerd.
Het arrest oordeelt dat de accijnsschuld voor het feit 1 niet is teniet
gegaan.
Die beslissing is op grond van de in de rechtsoverwegingen 7 en 8 in de
plaats gestelde redenen naar recht verantwoord.
Het middel, ook al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is
in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede middel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
28 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefebvre,
de heer Levrie (bij de balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.
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N° 326
2o

— 28 mei 2013
(P.13.0881.N)

kamer.

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging. — Procedure.
— Instemming.
2o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging. — Onderzoeksgerecht. — Procedure. — Instemming.

1o Uit artikel 13 Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de persoon tegen
wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd zijn instemming met de
overlevering uitsluitend kan betuigen tegenover de procureur des Konings
die daarbij handelt zoals voorgeschreven door die bepaling ; die regel geldt
ook indien de betrokkene tijdens de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten die ingevolge zijn aanvankelijke weigering om in te stemmen met de
overlevering geroepen zijn om zich over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel uit te spreken alsnog te kennen geeft met de overlevering te willen instemmen. (Art. 13 Wet Europees Aanhoudingsbevel)
2o Het staat aan de persoon tegen wie het Europees aanhoudingsbevel is
uitgevaardigd of aan zijn raadsman om zich met dat doel tot de procureur
des Konings te wenden ; de onderzoeksgerechten die moeten oordelen over
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel zijn niet ertoe
gehouden om ingeval de betrokkene alsnog te kennen geeft met de overlevering te willen instemmen zonder zich daartoe tot de procureur des Konings
te hebben gericht de rechtspleging te schorsen of uit te stellen. (Art.13 Wet
Europees Aanhoudingsbevel)

(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 25 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 13 Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt ten onrechte dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet over enige rechtsmacht beschikt om de eiser
in de mogelijkheid te stellen om overeenkomstig de eerste paragraaf
van deze bepaling zijn instemming met de overlevering te geven ten
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overstaan van de procureur des Konings ; die instemming is een recht
dat bestaat gedurende alle stadia van de rechtspleging ; de eiser had in
zijn appelconclusie de kamer van inbeschuldigingstelling verzocht hem
toe te laten die instemming te geven ; de kamer van inbeschuldigingstelling kon dat verzoek dan ook niet wettig negeren ; zij had de rechtspleging moeten schorsen of uitstel verlenen, iets waartoe zij ongetwijfeld
rechtsmacht had.
2. Artikel 13 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt :
“§ 1. Indien de betrokken persoon instemt met zijn overlevering wordt
deze instemming gegeven ten overstaan van de procureur des Konings,
zulks in het bijzijn van zijn advocaat en nadat de persoon in kennis is
gesteld van de gevolgen van zijn instemming, inzonderheid het gegeven
dat hij aldus afziet van de mogelijkheid een beroep te doen op de toepassing van het specialiteitsbeginsel.
§ 2. Hij maakt daarvan een proces-verbaal op. Het proces-verbaal wordt
geformuleerd op een wijze waaruit blijkt dat de betrokken persoon
vrijwillig heeft ingestemd en zich ten volle bewust was van de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
§ 3. Ingeval van instemming door de betrokken persoon en onder
voorbehoud van de controle door de onderzoeksrechter op grond van
artikel 14, beslist de procureur des Konings over de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel.
§ 4. De instemming kan in ieder stadium van de procedure worden
gegeven. Zij kan door de persoon worden ingetrokken tot op het tijdstip
van zijn daadwerkelijke overlevering”.
3. Uit artikel 13 Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de persoon
tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, zijn instemming met de overlevering uitsluitend kan betuigen tegenover de procureur des Konings, die daarbij handelt zoals voorgeschreven door die
bepaling.
Die regel geldt ook indien de betrokkene tijdens de rechtspleging voor
de onderzoeksgerechten, die ingevolge zijn aanvankelijke weigering om
in te stemmen met de overlevering geroepen zijn om zich over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel uit te spreken, alsnog
te kennen geeft met de overlevering te willen instemmen.
4. Het staat aan de persoon tegen wie het Europees aanhoudingsbevel
is uitgevaardigd of aan zijn raadsman om zich met dat doel tot de procureur des Konings te wenden.
De onderzoeksgerechten die moeten oordelen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, zijn niet ertoe gehouden om
ingeval de betrokkene alsnog te kennen geeft met de overlevering te
willen instemmen, zonder zich daartoe tot de procureur des Konings te
hebben gericht, de rechtspleging te schorsen of uit te stellen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Het arrest dat eisers verzoek hem in de mogelijkheid te stellen
om overeenkomstig artikel 13, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel,
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zijn instemming te geven ten overstaan van de procureur des Konings
afwijst, is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Slabbaert
(bij de balie te Antwerpen) en de heer Van Cauter (bij de balie te Gent).

N° 327
2o

— 28 mei 2013
(P.13.0066.N)

kamer.

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure. — Nietigverklaring
van een onderzoekshandeling. — Bevel tot verwijdering uit het dossier
van de bij deze onderzoekshandeling verkregen stukken. — Geen onderzoek of de onregelmatigheid op straffe van nietigheid is voorgeschreven.
— Geen onderzoek of de onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces
aantast. — Cassatieberoep. — Vernietiging van de beslissing tot verwijdering uit het dossier van de onregelmatig verkregen stukken. — Verwijzing. — Kamer van inbeschuldigingstelling op verwijzing. — Beslissing die
andere onregelmatigheden in aanmerking neemt. — Wettigheid. — Voorwaarde.
2o VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure. —
Nietigverklaring van een onderzoekshandeling. — Bevel tot verwijdering
uit het dossier van de bij deze onderzoekshandeling verkregen stukken.
— Geen onderzoek of de onregelmatigheid op straffe van nietigheid is
voorgeschreven. — Geen onderzoek of de onregelmatigheid het recht op
een eerlijk proces aantast. — Cassatieberoep. — Vernietiging van de
beslissing tot verwijdering uit het dossier van de onregelmatig verkregen
stukken.

— Verwijzing. — Kamer van inbeschuldigingstelling op verwij— Beslissing die andere onregelmatigheden in aanmerking neemt. —
Wettigheid. — Voorwaarde.
zing.

3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Onrechtmatig verkregen
bewijs. — Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van
het recht op een eerlijk proces. — Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter. — Criteria.
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4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. — Gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een eerlijk
proces. — Beoordeling. — Criteria.
5o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Onrechtmatig verkregen
bewijs. — Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van
het recht op een eerlijk proces. — Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter. — Subcriterium van de relatieve ernst van de onregelmatigheid ten opzichte van de ernst van het misdrijf. — Toepassing.
6o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. — Gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een eerlijk
proces. — Beoordeling. — Subcriterium van de relatieve ernst van de onregelmatigheid ten opzichte van de ernst van het misdrijf. — Toepassing.
7o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. — Gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een eerlijk
proces. — Mogelijke remediëring in een latere fase van de rechtspleging.
— Beoordeling. — Bevoegdheid van het Hof. — Marginale toetsing.
8o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Allerlei. — Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. — Gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een eerlijk
proces. — Mogelijke remediëring in een latere fase van de rechtspleging.
— Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. — Cassatieberoep. —
Bevoegdheid. — Marginale toetsing.
9o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Allerlei. — Onrechtmatig verkregen
bewijs. — Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van
het recht op een eerlijk proces. — Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter. — Criterium van de miskenning van het zwijgrecht of het
verbod van gedwongen zelfincriminatie. — Criterium van de onvermijdelijke ontdekking van dezelfde betwiste gegevens zonder de onrechtmatigheid. — Toepassing.
10o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. — Gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een eerlijk
proces. — Beoordeling. — Criterium van de miskenning van het zwijgrecht
of het verbod van gedwongen zelfincriminatie. — Criterium van de onvermijdelijke ontdekking van dezelfde betwiste gegevens zonder de onrechtmatigheid. — Toepassing.
11o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — In memorie
aangevoerde middelen. — Schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie. — Antwoordnoot. — Nieuw aanvullend middel. — Middel gesteund
op een sinds de bestreden beslissing nieuw ingevoerde strafprocessuele
regel.

— Ontvankelijkheid.

1o en 2o Uit de omstandigheid dat een bij toepassing van de artikelen 61quater
en 235bis Wetboek van Strafvordering gewezen arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat besluit tot nietigverklaring van een onderzoeks-
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handeling, bij arrest van het Hof wordt vernietigd in zoverre het beslist tot
de verwijdering van stukken en tot neerlegging ervan ter griffie omdat niet
werd onderzocht of de tot de nietigheid aanleiding gevende onregelmatigheid
op straffe van nietigheid was voorgeschreven dan wel een aantasting inhield
van het recht op een eerlijk proces, volgt niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling die vervolgens moet oordelen ingevolge die verwijzing daarbij
geen andere onregelmatigheden mag in aanmerking nemen, voor zover zij
daarmee niet ingaat tegen vroegere arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling in de mate dat die niet werden vernietigd  (1).
3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het gebruik van onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk proces in het gedrang kan
brengen ; bij dat oordeel kan de rechter onder meer rekening houden met één
of meerdere van de volgende omstandigheden, namelijk dat :
— de overheid die met de opsporing, het onderzoek of de vervolging van
misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet opzettelijk of ingevolge
een niet te verontschuldigen onachtzaamheid heeft begaan ;
— de ernst van het misdrijf veruit de ernst van de onrechtmatigheid overstijgt ;
— het onrechtmatig bewijs alleen een materieel element van het bestaan van
het misdrijf betreft ;
— de onrechtmatigheid een zuiver formeel karakter heeft ;
— de onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het recht of de vrijheid die
door de overschreden norm wordt beschermd (2).
5o en 6o De rechter is niet ertoe verplicht om bij de beoordeling of het gebruik
van de ingevolge een onrechtmatigheid verkregen gegevens het recht op een
eerlijk proces heeft aangetast steeds het subcriterium van de verhouding
tussen de ernst van het misdrijf en de ernst van de onrechtmatigheid te
betrekken (3).
7o en 8o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de gevolgen van een in
de loop van de rechtspleging begane onrechtmatigheid niet in een latere fase
zodanig kunnen worden geremedieerd dat het recht op een eerlijk proces niet
wordt aangetast ; 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 (4).
9o en 10o Bij de beoordeling of het gebruik van onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk proces in het gedrang kan brengen is de rechter
niet ertoe gehouden te preciseren dat het bewijs al dan niet werd verkregen
middels miskenning van het zwijgrecht of het verbod van gedwongen zelfincriminatie en te onderzoeken of de betwiste gegevens al dan niet onvermijdelijk zouden zijn ontdekt zonder de onrechtmatigheid (5).
11o De door artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde antwoordnoot mag geen ander middel dan de eerder in een regelmatig neergelegde
memorie aangevoerde middelen inhouden ; de enkele omstandigheid dat
sinds de bestreden beslissing een nieuwe strafprocessuele regel is ingevoerd,
laat niet toe van dit voorschrift af te wijken (6).
  (1) tot (6) Zie concl. O.M.
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(V. e.a. t. D. e.a.)
Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. Deze zaak heeft opnieuw betrekking op de regelmatigheid van de
huiszoekingen en inbeslagnames verricht op (…) tijdens de zogenaamde
operatie (…), die reeds eerder aanleiding gegeven heeft tot drie arresten
van het Hof, met name de arresten P.10.1535.N van 12 oktober 2010,
P.11.0085.N van 5 april 2011 en P.11.2095.N van 3 april 2012.
2. Het lijkt noodzakelijk de voorafgaande rechtspleging meer in detail
te belichten, vooraleer over te gaan tot de analyse van de middelen.
Dit verloop kan als volgt worden gereconstrueerd en gesynthetiseerd :
—— op 21 juni 2010 vordert de procureur des Konings te Brussel een
gerechtelijk onderzoek tegen onbekende(n) uit hoofde van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van
een minderjarige jonger dan zestien jaar, met de omstandigheid dat de
schuldige behoort tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben.
—— op 3 augustus 2010 wordt door (een aantal van) de huidige eisers ook
klacht met burgerlijkepartijstelling neergelegd bij de geadieerde onderzoeksrechter te Brussel.
—— in het kader van dit gerechtelijk onderzoek worden op (…) een
aantal huiszoekingen uitgevoerd, gevolgd door de inbeslagname van
documenten en andere stukken, onder meer in de lokalen van (…) te M.
en in de kantoren en de woning van X.
—— op 15 juli 2010 wordt door de verweerders een verzoekschrift neergelegd in toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering,
strekkende onder meer tot de opheffing van de inbeslagnames in (…) en
de kantoren en de woning van kardinaal X.
—— op 30 juli 2010 wijst de onderzoeksrechter een beschikking waarbij
dit verzoek als ontvankelijk maar ongegrond wordt afgewezen.
—— op 9 augustus 2010 tekenen de verweerders hoger beroep aan tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij tevens gevraagd
werd “de regelmatigheid van de (tot heden) gestelde onderzoeksdaden
te onderzoeken, waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken, en in het algemeen uitspraak te doen zoals
het de (kamer van inbeschuldigingstelling) aangewezen lijkt”.
——op 30 juli 2010 vordert de procureur-generaal bij het hof van
beroep te Brussel, in toepassing van de artikelen 136, 136bis en 235bis
Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling
over te gaan tot de controle van de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek, inzonderheid naar aanleiding van de huiszoekingen
verricht op (…) te M., in de lokalen van (…) alsook in de woning en
kantoren van X.
—— bij arrest van 9 september 2010 beslist de kamer van inbeschuldigingstelling (onder meer) :
–– (op het verzoek van de verweerders) de opheffing van de inbeslagnames te M. op (…) van documenten en voorwerpen verricht in de
lokalen van (…), evenals in de woning en kantoren van X
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–– (op de vordering van de procureur-generaal in toepassing van
de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering) de
nietigheid uit te spreken van deze onderzoekshandelingen en van
de (tot op de dag van de uitspraak) verrichte onderzoeksdaden die
daarop steunen en de verwijdering uit het dossier en de neerlegging ter griffie te bevelen van de nietig verklaarde stukken
–– de kamer van inbeschuldigingstelling preciseert hierbij dat het
verzoek van de verweerders om “de regelmatigheid van de (tot
heden) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken, waar nodig de
nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden uit te spreken,
en in het algemeen uitspraak te doen zoals het de (kamer van
inbeschuldigingstelling) aangewezen lijkt” onontvankelijk is,
omdat de verweerders (als verzoekers tot opheffing van een onderzoekshandeling) “die niet de hoedanigheid van inverdenkinggestelde of burgerlijke partij hebben, (…) (niet) ontvankelijk (zijn)
een algemeen toezicht op de regelmatigheid en de wettigheid van
de rechtspleging van het gerechtelijk onderzoek (…) te vragen ;
enkel de (p)rocureur-generaal kan dit ten allen tijde vorderen
(artikel 136bis, (tweede lid, Wetboek van Strafvordering), ook
wanneer deze kamer op grond van artikel 61quater (Wetboek
van Strafvordering) kennis neemt van de zaak (artikel 235bis, § 2
(Wetboek van Strafvordering) ; de vordering van de (p)rocureur)generaal wordt ingewilligd om de oordeelkundige motieven erin
vermeld” ;
—— tegen het arrest van 9 september 2010 werd cassatieberoep aangetekend door (een aantal van) de (huidige) eisers.
—— bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010 beslist het Hof tot de vernietiging van het bestreden arrest van 9 september 2010 in zoverre het :
–– de opheffing beveelt van de inbeslagnames te M. op (…) van documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van (…), evenals in
de woning en kantoren van X. ;
–– de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshandelingen en van
de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die
daarop steunen ;
–– beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg.
De cassatieberoepen worden voor het overige verworpen en de aldus
beperkte zaak wordt verwezen naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel, anders samengesteld.
—— in zijn schriftelijke vordering van 24 november 2010 vordert de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel :
–– de opheffing te bevelen van de inbeslagnames te M. op (…) van
documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van (…), evenals
in de woning en kantoren van X. ;
–– de nietigheid uit te spreken van de bovenvermelde onderzoekshandelingen en van de tot (op de datum van het uit te spreken arrest)
verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen ;
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–– te bevelen dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel.
—— bij arrest van 22 december 2010, op verwijzing, oordeelt de kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, (onder meer) als volgt :
–– stelt vast dat het verzoek van de verweerders om “de regelmatigheid van de (tot heden) gestelde onderzoeksdaden te onderzoeken,
waar nodig de nietigheid van de onregelmatige onderzoeksdaden
uit te spreken” (…) onontvankelijk is, zoals dit reeds definitief
beslist werd in het op deze punten niet verbroken arrest van
9 september 2010 ;
–– zegt dat er geen reden is over te gaan tot het horen van de onderzoeksrechter (…) ;
–– spreekt de nietigheid uit van de inbeslagname van de stukken
vermeld onder de refertes K007 (…) op de lijst getiteld (…), alsmede
van de tot op heden verrichte onderzoeksdaden die hierop steunen ;
–– bevestigt de bestreden beschikking mits deze wijziging dat de
opheffing van het beslag op en de teruggave wordt bevolen van de
stukken vermeld onder de refertes K007 (…) op de lijst getiteld (…).
De vordering van de procureur-generaal bij het hof van beroep te
Brussel wordt hierdoor afgewezen, behoudens wat de stukken vermeld
onder de refertes K007 (…) op de lijst getiteld (…) betreft.
—— tegen dit arrest op verwijzing van 22 december 2010 wordt opnieuw
cassatieberoep aangetekend, ditmaal enkel door de huidige verweerders.
—— bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 beslist het Hof het bestreden
arrest te vernietigen in zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen
verricht in (…) te M. en in de woning en de burelen van X., alsmede over
de daar uitgevoerde inbeslagnames en verwerpt de cassatieberoepen
voor het overige. De zaak wordt opnieuw verwezen naar de kamer van
inbeschuldigingstelling te Brussel, anders samengesteld.
—— in zijn vordering van 14 oktober 2011 vordert de federale procureur :
—— vast te stellen dat de huiszoekingen en inbeslagnemingen die op (…)
werden verricht te M. in de lokalen van (…) en in de woning en kantoren
van X. regelmatig waren en rechtsgeldig werden uitgevoerd, met uitzondering van de inbeslagname van de stukken vermeld onder de refertes
K007 (…) op de lijst getiteld (…).
—— de nietigheid uit te spreken van de inbeslagname van de stukken
vermeld onder de refertes K007 (…) op de lijst getiteld (…).
In hun (aanvullende) conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling vroegen de huidige verweerders :
—— de vernietiging van de beschikking van de onderzoeksrechter van
30 juli 2010
—— de integrale opheffing van het beslag en de teruggave van alle documenten en voorwerpen die werden in beslag genomen op (…) te M. in de
lokalen van (…) en in de woning en kantoren van X.
—— rekening houdend met de opmerkingen van de (verweerders), de
regelmatigheid van de huiszoekingen en inbeslagnames van (…) in (…) en
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in de woning en kantoren van X. te onderzoeken, deze onderzoeksdaden
nietig te verklaren en de nietig verklaarde stukken te doen verwijderen
uit het dossier.
De huidige eisers vroegen in hun conclusie van 20 oktober 2011 :
—— te zeggen voor recht dat het beslag van alle documenten en voorwerpen die werden in beslag genomen op (…) te M. in de lokalen van (…)
en in de woning en kantoren van X., regelmatig is ;
—— verder te oordelen over de opheffing van het beslag in zoverre het
op andere gronden gesteund is dan de tevergeefs aangevoerde onregelmatigheid van het beslag.
—— bij arrest van 29 november 2011 beslist de kamer van inbeschuldigingstelling, (nog) anders samengesteld,
–– verklaart het hoger beroep (van de verweerders tegen de beschikking van de onderzoeksrechter van 30 juli 2010) gegrond ;
–– verklaart de vordering van de federale procureur ontvankelijk
doch slechts deels gegrond ;
–– doet de bestreden beschikking van de onderzoeksrechter van
30 juli 2010 teniet binnen de perken van het arrest van het Hof van
Cassatie van 5 april 2011 ;
–– spreekt de nietigheid uit van de huiszoekingen en de daaropvolgende inbeslagnames van alle documenten en voorwerpen verricht
te M. op (…) in de lokalen van (…) en in de woning en kantoren
van X., alsmede van de tot op (de datum van het arrest) verrichte
onderzoeksdaden die hierop steunen ;
–– beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier zullen
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel.
–– tegen dit arrest van 29 november 2011 wordt opnieuw cassatieberoep aangetekend door (een deel van) de huidige eisers.
—— bij arrest P.11.2095.N van 3 april 2012 vernietigt het Hof het arrest
van 29 november 2011 in zoverre het :
–– verklaart dat de stukken met betrekking tot de huiszoekingen en
inbeslagnames op (…) uitgevoerd in (…) te M. en in de woning en
kantoren van X., uit het dossier zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
–– de tot op de datum van de uitspraak van het bestreden arrest
verrichte onderzoeksdaden die steunen op de gegevens verkregen
ingevolge de nietig verklaarde huiszoekingen, nietig verklaart
en beveelt dat de daarmee betrekking hebbende stukken uit het
dossier zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Het Hof verwerpt de cassatieberoepen voor het overige en zegt dat er
geen grond is tot verwijzing in zoverre de vernietiging betrekking heeft
op de beslissing over, eensdeels, de nietigverklaring van de tot de op
de datum van de uitspraak van het bestreden arrest verrichte onderzoeksdaden die steunen op de gegevens verkregen ingevolge de nietig
verklaarde huiszoekingen, anderdeels, de verwijdering uit het dossier
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en de neerlegging ter griffie van de (op) die onderzoeksdaden betrekking
hebbende stukken.
Het verwijst voor het overige de aldus beperkte zaak naar het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld dan voor de arresten van 9 september 2010, 22 december 2010 en
29 november 2011.
—— bij arrest van 18 december 2012 beslist de kamer van inbeschuldigingstelling als volgt :
–– doet, binnen de perken van de verwijzing, de bestreden beschikking van onderzoeksrechter D. van 30 juli 2010 teniet en opnieuw
recht doende :
–– beveelt de verwijdering uit het gerechtelijk dossier van het gerechtelijk onderzoek met nr. 2010-63 van de stukken, voorwerpen,
documenten en gegevens in beslag genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M. en in de woning en kantoren van X.
–– beveelt de neerlegging van deze stukken, voorwerpen, documenten
en gegevens ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel ;
–– beveelt in toepassing van artikel 61quater (Wetboek van Strafvordering) de voorlopige tenuitvoerlegging van huidig arrest.
Dit is het thans bestreden arrest, waartegen op 28 december 2012 door
de eisers cassatieberoep werd aangetekend.
3. Een aantal van de eisers voeren vier middelen aan in de memorie die
op 14 maart 2013 werd neergelegd. Andere eisers voeren geen middel aan.
4. In hun eerste middel voeren de eisers, waarop de memorie betrekking heeft, de schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en “voor zoveel als nodig van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek”.
De eisers voeren aan dat het bestreden arrest beslist tot nietigverklaring “van de stukken, voorwerpen, gegevens in beslaggenomen (…)
bij de huiszoekingen uitgevoerd in(…) te M. en in de woning van X.”
op basis van een andere onregelmatigheid dan degene die definitief was
vastgesteld bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
29 november 2011 en waarover nog slechts te oordelen viel ingevolge
de gedeeltelijke verbreking van dat arrest door het Hof bij zijn arrest
P.11.2095.N van 03 april 2012.
Volgens de eisers bestond de enige taak van de kamer van inbeschuldigingstelling enkel nog erin om de “antigoontoets” te verrichten op de
reeds eerder in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
29 november 2011 definitief vastgestelde onregelmatigheid, omwille van
het feit dat een huiszoeking werd uitgevoerd in (…) en in de woning van
X., terwijl er geen aanwijzingen voorhanden waren dat bij die huiszoeking stukken zouden kunnen aangetroffen worden met betrekking tot
de in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven.
Het bestreden arrest beoordeelt volgens de eisers echter onterecht een
of meer andere onregelmatigheden met betrekking tot dezelfde huiszoeking, met name een overschrijding van de saisine van de onderzoeksrechter en het proactief rechercheren door de onderzoeksrechter met
miskenning van de voorwaarden die daarop van toepassing zijn, doordat
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hij bij de hoger bedoelde huiszoekingen zou hebben gezocht naar bewijs
van andere misdrijven dan degene vermeld in het huiszoekingsbevel.
Van deze laatste onregelmatigheden wordt in het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling van 29 november 2011 geen melding gemaakt
en het gaat dus om andere onregelmatigheden : een overschrijding van
de saisine en het proactief rechercheren is geenszins hetzelfde als het
uitvoeren van een huiszoeking op een plaats waarvan geen aanwijzingen
voorhanden zijn dat daar iets kan worden gevonden voor de feiten waarvoor de onderzoeksrechter wel gevat is.
Volgens de eisers vermocht de kamer van inbeschuldigingstelling die
omstandigheden bijgevolg niet betrekken in haar oordeel, aangezien het
geen nietigheid betreft waarover ingevolge de gedeeltelijke cassatie van
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 29 november
2011 door het Hof bij arrest P.11.2095.N van 03 april 2012 nog te oordelen
viel. Uit dit alles leiden de eisers af dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar rechtsmacht te buiten is gegaan door te oordelen over een
miskenning van de artikelen 61 (saisine van de onderzoeksrechter) en
28bis (proactieve recherche) Wetboek van Strafvordering, terwijl de te
beoordelen onregelmatigheid eigenlijk enkel een miskenning van de
artikelen 87 en 89 van datzelfde wetboek (huiszoeking) betrof, wat de
beslissing over het al dan niet verwijderen van de in beslaggenomen
stukken uit het dossier op bepalende wijze heeft beïnvloed.
5. De definitie van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat
een vonnis een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de
rechter over een geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen
bij de wet bepaald, is niet toepasselijk in strafzaken  (1). In zoverre het
eerste middel “voor zoveel als nodig” de schending van deze wetsbepaling aanvoert, faalt het al naar recht.
6. Het eerste middel faalt ook nog om een andere reden naar recht,
omdat het vertrekt van een verkeerde invulling van het begrip “rechtsmacht”.
7. Zoals reeds eerder uiteengezet bij de beschrijving van het verloop
van de voorafgaande procedure, spreekt de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 29 november 2011 de nietigheid uit van
de huiszoekingen en de daaropvolgende inbeslagnames van alle documenten en voorwerpen verricht te M. op (…) in de lokalen van (…) en in
de woning en kantoren van X., alsmede van de tot op (de datum van het
arrest) verrichte onderzoeksdaden die hierop steunen.
De oorzaak of de reden van deze nietigheid lag volgens de kamer van
inbeschuldigingstelling in het feit dat de onderzoeksrechter, op het
ogenblik van de uitvoering van de huiszoekingen in (…) en in de woning
en kantoren van X., niet beschikte over enige aanwijzing dat bij die
  (1) Cass. 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, AC 2002, nr. 459 ; R. Declercq, Beginselen van
Strafrechtspleging, 5de ed. 2010, 1564, nr. 3885 : behoudens het hiervoor aangehaalde arrest
van 18 september 2002, hebben de andere door de auteur aangehaalde cassatiearresten
betrekking op uitspraken in burgerlijke zaken. Het arrest van 27 feb. 2002, AR P.01.1492.F,
AC 2002, nr. 136, waarnaar de auteur eveneens verwijst is geen dissonante : het arrest zelf
maakt geen melding van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, maar dit artikel werd enkel
vermeld bij de samenvatting.
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huiszoeking voorwerpen of stukken zouden kunnen aangetroffen worden
met betrekking tot de in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven,
met name aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op
de persoon van minderjarigen, jonger dan zestien jaar door een persoon
die misbruik maakt van zijn gezag.
In het arrest van 29 november 2011 oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling immers :
“De gegevens waarover de onderzoeksrechter beschikte op het ogenblik van het uitvoeren van de huiszoekingen op (…) hadden (…) alleen
betrekking op mogelijke/eventuele aanwijzingen over de aanwezigheid
van stukken en voorwerpen in (…) te M. die eventueel konden bijdragen
tot de ontdekking van de waarheid met betrekking tot de in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven, zijnde aanranding van de eerbaarheid
met geweld of bedreiging op de persoon van minderjarigen, jonger dan
16 jaar door een persoon die misbruik heeft gemaakt van zijn gezag.
De onderzoeksrechter beschikte echter op dat ogenblik over geen
enkel gegeven — zelfs geen aanwijzing — dat dergelijke voorwerpen of
stukken zich ook zouden kunnen bevinden in (…) of in de woning en de
burelen van X.”.
Bij zijn arrest P.11.2095.N van 3 april 2012 heeft het Hof dit arrest
vernietigd, omdat de kamer van inbeschuldigingstelling verzuimd had
te onderzoeken of de onregelmatigheid van de huiszoekingen en van
de inbeslagnames het gevolg was van de miskenning van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste of het recht op een eerlijk
proces in het gedrang had gebracht, zodat de beslissing over de verwijdering van de stukken met betrekking tot de huiszoekingen en de inbeslagnames alsmede over hun neerlegging ter griffie niet naar recht
verantwoord was.
Het Hof preciseerde hierbij evenwel wat de omvang van de cassatie
betreft, dat “de onwettigheid van de beslissing over de verwijdering van
de stukken die betrekking hebben op de betwiste huiszoekingen en de
bij die gelegenheid bevolen inbeslagnames, alsmede van deze die betrekking hebben op de daarop gesteunde onderzoeksdaden, (…) de wettigheid
niet aan(tast) van de beslissing van het arrest waarbij de huiszoekingen
en de daarop volgende inbeslagnames van documenten en voorwerpen
verricht in (…) te M. en in de woning en kantoren van X. nietig worden
verklaard”.
Uit dit alles volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar
rechtsmacht inderdaad had uitgeput wat betreft de beslissing tot nietigverklaring zelf van de hiervoor bedoelde huiszoekingen en inbeslagnames, evenals wat betreft de door haar weerhouden oorzaak of grond
voor die nietigheid, met name het feit dat de onderzoeksrechter op het
ogenblik van de huiszoekingen in (…) of in de woning en de burelen
van X. niet beschikte over enig gegeven of zelfs enige aanwijzing dat
er zich in die plaatsen voorwerpen of stukken zouden kunnen bevinden,
die eventueel konden bijdragen tot de ontdekking van de waarheid met
betrekking tot de in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven, zijnde
aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon
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van minderjarigen, jonger dan 16 jaar door een persoon die misbruik
heeft gemaakt van zijn gezag.
De rechter op verwijzing moet de beslissing tot nietigverklaring zelf
en de daarvoor weerhouden grond volstrekt eerbiedigen en kan hierop
bijgevolg niet meer terugkomen.
8. Het probleem dat door het thans bestreden arrest nog diende te
worden opgelost heeft evenwel geen betrekking op de beslissing tot
nietigverklaring zelf van de huiszoekingen en inbeslagnames, noch op de
oorzaak of de grond die voor die nietigverklaring werd weerhouden, maar
enkel op de rechtsvraag naar de noodzaak van het al dan niet verwijderen uit het strafdossier van de stukken die in beslag werden genomen
tijdens de definitief nietig verklaarde huiszoekingen en inbeslagnames
in (…) en in de woning en de kantoren van X., aangezien het Hof het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 29 november 2011
enkel heeft vernietigd in zoverre het verklaarde dat de stukken met
betrekking tot de huiszoekingen en inbeslagnames op (…) uitgevoerd in
(…) te M. en in de woning en kantoren van X. uit het dossier dienden te
worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel en in zoverre het de tot op de datum van de uitspraak
van het bestreden arrest verrichte onderzoeksdaden die steunen op
de gegevens verkregen ingevolge de nietig verklaarde huiszoekingen,
nietig verklaarde en beval dat de daarmee betrekking hebbende stukken
uit het dossier dienden te worden verwijderd en neergelegd ter griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Uit het arrest P.11.2095.N van het Hof van 3 april 2012  (1) volgt dat
de kamer van inbeschuldigingstelling, waarnaar de zaak na cassatie
werd verwezen, in het thans bestreden arrest enkel nog diende te onderzoeken of het verder (behoud in het dossier en) gebruik van de stukken
of voorwerpen die werden in beslag genomen tijdens de (definitief) nietig
verklaarde huiszoekingen en inbeslagnames in strijd is met het recht op
een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM en 14 IVBPR.
In zijn Antigoon-arrest van 14 december 2003  (2) oordeelde het Hof dat
de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd
verkregen, in de regel slechts tot gevolg heeft dat de rechter bij het
vormen van zijn overtuiging dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen, hetzij wanneer de naleving van
bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid
van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer het gebruik van het
bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.
Zoals de kamer van inbeschuldigingstelling in het thans bestreden
arrest terecht opmerkt is, enerzijds, het eerste criterium van de op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden hier niet van
toepassing of levert de toetsing eraan geen resultaat op, terwijl, anderzijds, het strafproces zich op huidig ogenblik nog in een fase voor het
onderzoeksgerecht bevindt, waarbij de beoordeling van de bewijswaarde
  (1) Cass. 3 april 2012, AR P.11.2095.N, AC 2012, nr. 214.
  (2) Cass. 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, AC 2003, nr. 499 met concl. adv.-gen. De Swaef.
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en dus van de betrouwbaarheid van het bewijs, nog niet aan de orde is : er
rest dus enkel nog de toets van de gebeurlijke miskenning van het recht
op een eerlijk proces.
9. Bij het hanteren van dit derde en laatste criterium dient de kamer
van inbeschuldigingstelling, binnen de perken van haar saisine en zoals
hiervoor uiteengezet, rekening te houden met de definitieve beslissing
tot nietigverklaring van de litigieuze huiszoekingen en inbeslagnames
en met de grond waarop deze nietigverklaring is gesteund.
Dit betekent evenwel niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling
daarbij niet mag onderzoeken of er naast de eerder aangenomen grond
van nietigheid of onregelmatigheid,. — zijnde het gebrek aan aanwijzingen dat er op de bezochte plaatsen voorwerpen of stukken konden
worden gevonden —, geen andere onregelmatigheden of nietigheden
bestaan die (mede) in rekening kunnen worden gebracht bij het beantwoorden van de vraag naar het al dan niet in strijd zijn met het recht
op een eerlijk proces van het verder gebruik of behoud in het dossier
van de stukken die bij de litigieuze huiszoekingen werden in beslag
genomen. Het betreft hier inderdaad een andere rechtsvraag waaromtrent de kamer van inbeschuldigingstelling een nieuw onderzoek dient
te verrichten en waarvoor zij andere elementen in aanmerking kan
nemen, in zoverre deze elementen niet onverzoenbaar zijn met de eerder
genomen definitieve beslissingen inzake de nietigverklaring van de litigieuze huiszoekingen en inbeslagnames.
Een zelfde onderzoekshandeling kan immers behept zijn met verschillende onregelmatigheden, die allen moeten leiden tot de nietigverklaring ervan. Het onderzoeksgerecht dient zich evenwel niet over al
deze onregelmatigheden uit te spreken : het volstaat immers dat het
onderzoeksgerecht vaststelt dat er één onregelmatigheid werd begaan
en deze ene onregelmatigheid aanneemt als grond voor de nietigverklaring van de gehele onderzoekshandeling, zoals de kamer van inbeschuldigingstelling dat in de thans voorliggende zaak deed in haar arrest van
29 november 2011, door vast te stellen dat de onderzoeksrechter niet over
enige aanwijzing beschikte dat er voor het onderzoek dienstige stukken
konden gevonden worden op de plaatsen waar de huiszoekingen werden
verricht. De beslissing tot nietigverklaring van de huiszoekingen en
inbeslagnames is reeds op deze ene grond naar recht verantwoord.
Dat belet evenwel niet dat het onderzoeksgerecht, waarnaar de zaak
na gedeeltelijke cassatie wordt verwezen om uitspraak te doen over
de eventuele verwijdering uit het strafdossier van de inbeslaggenomen
stukken en voorwerpen in het licht van de vraag of de onregelmatigheid
het recht op een eerlijk proces in het gedrang heeft gebracht of brengt,
bij dit laatste onderzoek ook rekening kan houden met eventuele andere
onregelmatigheden, zoals in casu de overschrijding door de onderzoeksrechter van zijn saisine of het zogenaamd “proactief rechercheren” door
de onderzoeksrechter, maar steeds op voorwaarde dat de vaststelling
van het bestaan van deze andere onregelmatigheden niet indruist tegen
de beslissing waarbij het bestaan van de “oorspronkelijke” onregelmatigheid werd vastgesteld en waarbij, op die grond, tot nietigverklaring
van de onderzoekshandeling werd beslist.
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Het eerste middel, dat vertrekt van een andere en onjuiste rechtsopvatting, faalt in zoverre in elk geval naar recht.
10. Er is dus evenwel ook een “bovengrens” aan deze bewegingsvrijheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling : het in aanmerking nemen
van andere onregelmatigheden of nietigheden mag niet leiden tot enige
tegenstrijdigheid met eerdere beslissingen, die niet door het Hof vernietigd werden en daardoor definitief zijn geworden, en mag aan deze beslissingen geen afbreuk doen.
Er dient bijgevolg te worden nagegaan of deze “bovengrens” niet werd
overschreden.
11. Het bestreden arrest maakt bij het verder onderzoek naar het al
dan niet miskend zijn van het recht op een eerlijk proces, toepassing
van de regels en de criteria die het Hof heeft aangereikt in zijn arrest
van 23 maart 2004  (1), waarbij het oordeelde dat het de rechter staat de
toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in
het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende
met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de
wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin
de onrechtmatigheid werd begaan, waarbij hij, onder meer, één of het
geheel van volgende omstandigheden in afweging kan nemen : hetzij dat
de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft
begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft.
In het bestreden arrest oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling, die hierbij overigens ook regelmatig verwijst naar het gebrek aan
aanwijzingen waarover de onderzoeksrechter beschikte met betrekking
tot de mogelijke aanwezigheid in de lokalen waar de nietige huiszoekingen werden uitgevoerd van stukken of voorwerpen die eventueel
konden bijdragen tot het ontdekken van de waarheid, — zijnde precies
de (niet door het Hof vernietigde) grond voor de nietigheid, zoals die ook
in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 29 november
2011 werd weerhouden —, dat de onderzoeksrechter zijn saisine overschreden heeft door onderzoeksdaden te stellen die gericht waren op het
onderzoek naar een mogelijk misdrijf van schuldig verzuim, waarvoor
op dat ogenblik nog geen uitbreiding van het gerechtelijk onderzoek
was gevorderd, en dat het optreden van de onderzoeksrechter neerkomt
op een “proactief rechercheren” of een “fishing expedition”, zijnde het
moedwillig zonder enige aanwijzing aan bewijsgaring doen die niet
gericht is op misdrijven waarvan hij binnen het kader van een gerechtelijk onderzoek regelmatig was gevat. De kamer van inbeschuldigingstelling preciseert verder dat de onregelmatigheid die werd begaan in de
uitvoering van de huiszoekingen en de inbeslagnames niet gebaseerd is
op een verontschuldigbare en verschoonbare verwijtbaarheid, noch op
een onachtzaamheid of verontschuldigbare onvoorzichtigheid van de ter

  (1) Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, AC 2004, nr. 165.
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zake bevoegde overheid, maar doelbewust geschiedde door de persoon
belast met de leiding van het onderzoek.
Op grond van deze vaststellingen, die allen kaderen in de toetsing aan
het criterium van het al dan niet opzettelijk begaan van de onregelmatigheid door de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de
vervolging van misdrijven is belast, komt de kamer van inbeschuldigingstelling tot het besluit dat de vastgestelde aantasting van het recht
op een eerlijk proces onherstelbaar is en wordt de verwijdering uit het
dossier bevolen van de stukken, voorwerpen, documenten en gegevens in
beslag genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M. en
in de woning en kantoren van X.
12. Deze vaststellingen zijn niet tegenstrijdig met de definitieve
beslissing in het arrest van 29 november 2011 betreffende de nietigheid
van deze huiszoekingen en inbeslagnames, omwille van het gebrek aan
aanwijzingen van het ter plaatse kunnen aantreffen van stukken of voorwerpen, dienstig voor het achterhalen van de waarheid met betrekking
tot de in de vordering tot gerechtelijk onderzoek bedoelde misdrijven,
waarnaar, zoals aangehaald, meermaals wordt verwezen in het bestreden
arrest, dat overigens zelf ook gewag maakt van “de reeds definitief vastgestelde nietigheid van de huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd
in (…) te M. en in de woning en kantoren van X”.
De “bovengrens” is dus niet doorbroken.
Door deze vaststellingen lijkt de beslissing tot verwijdering uit het
dossier van de stukken, voorwerpen, documenten en gegevens in beslag
genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M. en in de
woning en kantoren van X., naar recht verantwoord.
In zoverre kan het eerste middel dan ook niet worden aangenomen.
13. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat het “doelbewust overschrijden van
zijn saisine door de onderzoeksrechter” ook uitgebreid werd besproken
in de conclusie van zowel de eisers als de verweerders, zodat hier geen
enkele sprake kan zijn van enige miskenning van het recht van verdediging van de eisers, hetgeen zij overigens ook niet aanvoeren.
14. In hun tweede middel tot cassatie voeren de eisers de schending aan
van de artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvordering.
Hun kritiek is gericht tegen het feit dat het bestreden arrest beslist
tot nietigverklaring “van de stukken, voorwerpen, gegevens in beslag
genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M. en in de
woning van X.” op basis van de vaststelling dat het gebruik ervan het
recht op een eerlijk proces zou aantasten zonder na te gaan of de ernst
van de begane onregelmatigheid al dan niet de ernst van de onderzochte
feiten overstijgt.
Volgens de eisers volstaat het niet te beslissen tot uitsluiting van
bewijs op basis van het criterium van het recht op een eerlijk proces,
op de enkele grond dat het een “doelbewuste onregelmatigheid” zou
betreffen : het doelbewust karakter van de begane onregelmatigheid
maakt slechts een van de subcriteria uit die de rechter in overweging
kan nemen bij de beoordeling of het eerlijk karakter van het proces

ARREST-2013-05.indb 1324

23/04/14 09:47

N° 327 - 28.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1325

wordt geschonden door het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs,
maar de omstandigheid dat de met opsporing, onderzoek en vervolging
belaste personen bij de bewijsverkrijging opzettelijk een onrechtmatigheid hebben begaan, moet niet noodzakelijk moet leiden tot bewijsuitsluiting door de rechter.
Volgens de eisers heeft het bestreden arrest ten onrechte niet onderzocht of de ernst van het onderzochte misdrijf al dan niet de ernst van de
begane onregelmatigheid overstijgt, hoewel de eisers over dit criterium,
dat zij beschouwen als een “essentieel” subcriterium in de leer van het
Hof inzake het onrechtmatig verkregen bewijs, hadden geconcludeerd.
Steeds volgens de eisers bestaat er een gevaar voor een ongelijke
behandeling wanneer er niet minstens één subcriterium is dat in om
het even welke zaak kan gehanteerd worden, met name precies de afweging tussen de ernst van de begane onrechtmatigheid en de onderzochte
feiten. Volgens de eisers is het bestreden arrest, dat enkel het subcriterium van het opzettelijk karakter van de onregelmatigheid hanteert,
zonder de afweging te maken tussen de ernst van het misdrijf en de ernst
van de begane onregelmatigheid, dan ook niet naar recht verantwoord.
15. Anders dan het middel voorhoudt beslist het bestreden arrest niet
tot de “nietigverklaring van stukken, voorwerpen of gegevens in beslag
genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M. en in de
woning van X.”, maar beveelt het enkel de verwijdering van deze stukken
uit het strafdossier en de neerlegging ervan ter griffie.
Het tweede middel mist in zoverre feitelijke grondslag omdat het op
een verkeerde lezing van het bestreden arrest berust. Hetzelfde probleem
stelt zich overigens ook voor het derde en het vierde middel, die dus
telkens om dezelfde reden in zoverre ook feitelijke grondslag missen.
16. Het Hof heeft in verschillende arresten criteria aangereikt aan de
rechter bij zijn onaantastbare beoordeling in feite of het recht op een
eerlijk proces in het gedrang kan worden gebracht door het gebruik van
onrechtmatig verkregen bewijs.
Zo oordeelde het Hof in haar arrest van 5 juni 2012  (1) dat het de rechter
staat de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de
wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van artikel 6
EVRM en artikel 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van
de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd
begaan en waarbij de rechter bij zijn oordeel, onder meer, één of het
geheel van volgende omstandigheden in afweging kan nemen : hetzij dat
de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft
begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft.
In zijn arrest van 12 oktober 2005  (2) oordeelde het Hof dat de rechter
met name ook rekening kan houden met het zuiver formeel karakter
  (1) Cass. 5 juni 2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
  (2) Cass. 12 okt. 2005, AR P.05.0119.F, AC 2005, nr. 503.
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van de onregelmatigheid en met het gebrek aan weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht of de vrijheid die door de overschreden norm
zijn beschermd.
17. Het gebruik van de woorden “onder meer” geeft aan dat de lijst van
criteria niet exhaustief is en dat wellicht nog andere bijkomende beoordelingselementen kunnen gevonden worden, terwijl het gebruik van de
woorden “één of het geheel van de volgende omstandigheden” aantoont
dat het in de leer van het Hof niet om een verplichte cumulatieve lijst
gaat. Een combinatie van verschillende criteria is mogelijk maar niet
vereist : dat voldaan is aan één van de criteria kan volstaan.
Het eerder aangehaalde arrest van 5 juni 2012  (1) preciseert overigens
dat het feit dat de rechter niet alle voormelde omstandigheden in afweging neemt, als dusdanig zijn oordeel nog niet onregelmatig maakt.
18. Uit het bovenstaande volgt in elk geval dat het Hof het criterium
“dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt” niet als een verplichte toets ziet, die steeds en in alle gevallen
door de rechter zou moeten worden verricht. Ik meen dat deze rechtspraak, die haar waarde bewezen heeft, onverkort kan blijven gelden.
Het tweede middel dat ervan uitgaat dat het bestreden arrest niet naar
recht verantwoord is en de artikelen 131 en 235bis schendt, omdat het de
hierboven beschreven toets niet verricht, faalt naar recht.
19. In hun derde middel voeren de eisers opnieuw de schending aan van
de artikelen 131 en 235bis Wetboek van Strafvordering.
De kritiek is ditmaal gericht tegen het feit dat het bestreden arrest
beslist tot nietigverklaring “van de stukken, voorwerpen, gegevens in
beslag genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te M.
en in de woning van X.” op basis van de vaststelling dat het gebruik
ervan het recht op een eerlijk proces zou aantasten zonder afdoende te
motiveren waarom de aangenomen onregelmatigheid niet zou kunnen
hersteld worden in een latere fase van de procedure.
Volgens de eisers is het primordiaal, wanneer een onderzoeksgerecht
beslist tot bewijsuitsluiting wegens schending van het recht op een
eerlijk proces, dat in de beslissing wordt gepreciseerd waarom de regelmatigheid niet zou kunnen worden hersteld in een latere fase, omdat
deze motivering het Hof moet toelaten te toetsen “of de kamer van inbeschuldigingstelling wettig heeft kunnen oordelen, zoals zij dat heeft
gedaan”.
Steeds volgens de eisers zijn de door het bestreden arrest gegeven overwegingen niet afdoende om te beslissen tot een onherroepelijke schending van het recht op een eerlijk proces door het gebruik van bewijsmateriaal dat werd aangetroffen bij een onregelmatige huiszoeking.
20. Het komt de rechter toe onaantastbaar te oordelen of een begane
onregelmatigheid het eerlijk karakter van het proces onherstelbaar
heeft aangetast, dan wel of aan de gevolgen van die onregelmatigheid
later in de rechtspleging nog kan worden verholpen.
Het Hof kan hier enkel marginaal toetsen.
  (1) Cass. 5 juni 2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
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21. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt (p. 15 van het
bestreden arrest) :
“De hoger vastgestelde schending van het recht op een eerlijk proces
in de kwestieuze onderzoekshandelingen betreft een schending die niet
ongedaan gemaakt wordt en kan worden door het later recht op tegenspraak van de uiteindelijke beklaagden, nu de schending precies gelegen
is in de doelbewuste onregelmatigheid, als hoger omschreven, van de
kwestieuze onderzoekshandelingen zelf.
De vastgestelde schending van het recht op een eerlijk proces van
verzoekers door de kwestieuze onderzoekshandelingen en met betrekking tot deze, is derhalve onherstelbaar en zou blijven voortduren zo
de stukken, gegevens en geschriften daarbij in beslag genomen, in het
gerechtsdossier zouden blijven berusten.”
Het bestreden arrest komt tot dit oordeel op basis van de volgende
overwegingen :
—— de kamer van inbeschuldigingstelling is van mening dat het recht
op een eerlijk proces van de eisers is geschonden bij het stellen van
de kwestieuze onderzoekshandelingen (lees : de huiszoekingen en inbeslagnames van (…) in (…) te M. en in de woning en de kantoren van
X. door de deloyale bewijsgaring, die bestond in het verrichten van de
bedoelde huiszoekingen zonder dat er aanwijzingen waren dat er zich in
de lokalen waar de nietige huiszoekingen werden uitgevoerd voor het
onderzoek naar feiten van aanranding van de eerbaarheid met geweld
of bedreiging op een persoon van een minderjarige jonger dan zestien
jaar met gezag, dienstige stukken of voorwerpen bevonden en door het
stellen van onderzoeksdaden naar een mogelijk misdrijf van schuldig
verzuim waarvoor op dat ogenblik nog geen uitbreiding van het onderzoek was gevorderd (p. 10 van het bestreden arrest) ;
—— dergelijke handelswijze komt neer op het proactief rechercheren,
dat tot de bevoegdheid van het openbaar ministerie behoort en niet
mogelijk is voor schuldig verzuim, waarvoor het gerechtelijke onderzoek pas werd uitgebreid daags na de kwestieuze huiszoekingen (p. 11
van het bestreden arrest) ;
—— door aldus te handelen komen de kwestieuze onderzoekshandelingen
neer op een “fishing expedition”, meer bepaald zonder enige aanwijzing
moedwillig, niet gericht op misdrijven waarvan men regelmatig gevat
was, aan bewijsgaring doen (p. 11 van het bestreden arrest) ;
—— het recht op een eerlijk proces houdt in dat aan de verdachte de
garantie geboden wordt op loyauteit in de bewijsverzameling door
de overheid belast met de opsporing van misdrijven (cf. en vergelijk
art. 28bis, § 3 Sv.), evenals op waakzaamheid betreffende het nazicht van
de wettigheid van de bewijsmiddelen en van de naleving van de vereiste
van loyauteit in het onderzoek en in de onderzoekshandelingen waarmee
zij worden verzameld, in het bijzonder in de uitoefening van het gerechtelijk oordeel nopens de noodzakelijkheid tot het gebruik van dwang in
die bewijsverzameling en nopens de inbreuken die bij die bewijsverzameling noodzakelijk zijn op de individuele rechten en vrijheden (cf. art. 56,
§ 1, lid 1 Sv.) (p. 12 van het bestreden arrest) ;
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—— aldus wordt willekeurigheid in de bewijsverzameling en in de uitoefening van de openbare macht bij het opsporen van in het gerechtelijk
onderzoek aanhangig gemaakte feiten uitgesloten en wordt aan eenieder
die ressorteert onder de Belgische rechtsmacht en derhalve ook in
concreto aan de verzoekers tot opheffing van onderzoekshandelingen, de
garantie geboden en nagestreefd, vereist in een democratische rechtstaat
en samenleving, op rechterlijke afweging van de noodzaak tot uitoefening
van dwang in de bewijsverzameling voor misdrijven waarvoor door het
openbaar ministerie een gerechtelijk onderzoek wordt gevorderd (art. 1, 6
en 8 EVRM ; art. 2, 14 en 17 IVBPR) (p. 13 van het bestreden arrest) ;
—— na onderzoek van het geheel der voorliggende gegevens en stukken
uit het gerechtelijk dossier betreffende de aanleiding tot, de voorbereiding van en de uitvoering van de huiszoekingen en inbeslagnames op (…)
uitgevoerd in (…) te M. en in de woning en kantoren van de verzoeker
tot opheffing van onderzoekshandelingen, moet dan ook worden vastgesteld dat de onregelmatigheid, die werd begaan in de uitvoering
hiervan en de aanwending van de openbare macht hiertoe, en die leidde
tot de reeds definitief vastgestelde nietigheid van de kwestieuze onderzoekshandelingen zelf, niet gebaseerd is op een verontschuldigbare en
verschoonbare verwijtbaarheid, noch op een onachtzaamheid of verontschuldigbare onvoorzichtigheid van de ter zake bevoegde overheid, maar
doelbewust geschiedde door de persoon belast met de leiding van het
onderzoek (p. 12 van het bestreden arrest) ;
—— de vraag stelt zich vervolgens of het recht op een eerlijk proces
geschonden is, zo de stukken en gegevens bekomen ingevolge voornoemde geviseerde onderzoekshandelingen, in het gerechtelijk dossier
betreffende het gerechtelijk onderzoek nr. 2010-63 zouden blijven
berusten (p. 14 van het bestreden arrest) ;
—— het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen voeren aan dat
de eerlijke behandeling van de strafzaak moet worden beoordeeld in het
licht van de rechtspleging in haar geheel, hetgeen maar zou kunnen
beoordeeld worden indien kan worden nagegaan of het recht van verdediging werd geëerbiedigd, onder meer door de beoordeling van de vraag
of de vervolgde persoon door onder meer de uitoefening van zijn recht op
tegenspraak en zijn recht op het aanvoeren van elementen à décharge en
het recht op het doen horen van getuigen à décharge, tegenspraak heeft
kunnen voeren over hetgeen tegen hem wordt aangevoerd, ook indien
de aangevoerde bewijselementen door nietige onderzoekshandelingen
werden vergaard (p. 14 van het bestreden arrest) ;
—— evenwel moet, naast de voornoemde beoordeling van de eerbiediging van het recht op een eerlijk proces, acht (geslagen) op de strafvervolging, het onderzoek en het eventueel proces ter zitting, genomen in
zijn geheel, ook onderzocht worden of een verder gebruik van bewijselementen verkregen door een nietige onderzoekshandeling, wegens die
onrechtmatigheid, het recht op een eerlijk proces van verzoekers op een
dermate fundamentele wijze zou schenden of door de wijze van bewijsgaring hebben geschonden, dat die schending door een latere uitoefening
van het recht op tegenspraak en van de overige rechten als voornoemd,
niet meer hersteld kan worden (p. 15 van het bestreden arrest) ;
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—— of een proces eerlijk verloopt, vereist immers zowel een beoordeling
in globo, als in concreto (cf. R. Verstraeten, Handboek Strafvordering,
Antwerpen, Maklu, 2007, nr. 1547-1548, nr. 1808). Een specifiek gebrek in de
procedure, in casu, een eventuele schending van het recht op een eerlijk
proces door de kwestieuze onderzoekshandelingen en de handhaving van
de aanwezigheid in het strafdossier van stukken en gegevens bekomen
bij de voornoemde en kwestieuze nietige onderzoekshandelingen, kan
immers zo doorslaggevend zijn dat het door de uitoefening van een recht
op tegenspraak door verzoekers in een latere fase van de procedure niet
meer kan worden hersteld of dat het een beslissende stempel zet op de
rest van de procedure. Zo het hierna volgend onderzoek tot die vaststelling zou komen, moet derhalve evenzeer tot de verwijdering van die
stukken besloten worden (p. 15 van het bestreden arrest) ;
—— de door de (eisers) opgesomde rechtspraak met betrekking tot onregelmatige huiszoekingen en onderzoekshandelingen, waarbij het resultaat ervan en de erbij verkregen stukken, telkens uiteindelijk niet uit
het respectievelijke gerechtsdossier moesten worden verwijderd, doet
geen afbreuk aan de overwegingen hoger aangehaald, waaruit blijkt dat
dat in de thans voorliggende zaak wel als noodzakelijk beoordeeld wordt
ter herstel van de vastgestelde schending van een recht op een eerlijk
proces (p. 15 van het bestreden arrest).
22. In zoverre het derde middel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel
van de rechter dat de vastgestelde schending van het recht op een eerlijk
proces van de verweerders onherstelbaar is, is het niet ontvankelijk.
23. Met het geheel van de hiervoor aangehaalde redenen geeft het
arrest niet alleen te kennen dat de vastgestelde schending van het recht
op een eerlijk proces niet ongedaan gemaakt wordt en kan worden door
het later recht op tegenspraak en dat deze schending onherstelbaar is,
maar ook dat de verwijdering van de onregelmatig verkregen stukken
noodzakelijk is voor het herstel van de vastgestelde schending van het
recht op een eerlijk proces.
Met deze redenen lijkt het bestreden arrest zijn beslissing tot verwijdering uit het strafdossier van de stukken en voorwerpen die verkregen
werden door de eerder onregelmatig en daardoor nietig bevonden huiszoekingen en inbeslagnames, omdat het gebruik en het verder behoud
ervan in het strafdossier een onherstelbare aantasting van het recht
op een eerlijk proces opleveren, naar recht te verantwoorden, zonder
dat de kamer van inbeschuldigingstelling daarbij nog verder diende
te motiveren waarom de onregelmatigheid niet zou kunnen worden
hersteld in een latere fase van de procedure : de (onaantastbare) vaststelling (in feite) dat de verwijdering van de stukken in deze fase van
de procedure “noodzakelijk” is voor het herstel van de schending van
het recht op een eerlijk proces, houdt immers in dat er geen andere
mogelijkheid voor dat herstel bestaat, ook niet in een latere fase van
de rechtspleging.
De hiervoor aangehaalde redenen stellen het Hof bovendien wel degelijk in de mogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen.
Het derde middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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24. In hun vierde en laatste middel voeren de eisers de schending aan
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
De kritiek van de eisers is gericht tegen het feit dat het bestreden
arrest beslist tot nietigverklaring “van de stukken, voorwerpen, gegevens in beslag genomen op (…) bij de huiszoekingen uitgevoerd in (…) te
M. en in de woning van X.” op basis van de vaststelling dat het gebruik
ervan het recht op een eerlijk proces zou aantasten, zonder te preciseren dat het bewijs werd bekomen middels miskenning van het zwijgrecht of het verbod van gedwongen zelfincriminatie en zonder dat werd
onderzocht of het uitgesloten bewijs niet onvermijdelijk ook los van de
begane onregelmatigheid zou zijn ontdekt.
De eisers wijzen erop dat tot op heden geen verder onderscheid gemaakt
wordt met betrekking tot het type van bewijs dat op onrechtmatige
wijze werd verkregen en zij zijn zelf van oordeel dat zich een onderscheid
opdringt tussen bewijs dat wordt verkregen met miskenning van het
zwijgrecht of van het verbod van gedwongen zelfincriminatie en materieel bewijs dat wordt verkregen naar aanleiding van een onregelmatige opsporingshandeling waarbij geen miskenning van het zwijgrecht
of van het verbod van gedwongen zelfincriminatie heeft plaatsgevonden,
omdat, in het laatste geval, de onregelmatigheid niet leidt tot het
bekomen van een verklaring die de verdachte anders misschien niet zou
hebben afgelegd, maar louter tot het aantreffen van materieel bewijs
dat misschien net zo goed op regelmatige wijze kon worden vergaard. De
eisers preciseren hierbij, met verwijzing naar het Australische en het
Canadese rechtssysteem, dat zij van oordeel zijn dat materieel bewijs
dat op zich betrouwbaar is, niet kan worden uitgesloten wegens een
schending van het recht op een eerlijk proces als er geen sprake is van
het uitschakelen van de vrije wil van de verdachte.
Nog volgens de eisers werd het bewijs in de thans voorliggende zaak
niet bekomen middels schending van het zwijgrecht of het verbod van
gedwongen zelfincriminatie en kon het ook op regelmatige wijze zijn
verkregen en zou het zelfs onvermijdelijk zijn ontdekt op een later tijdstip, aangezien de saisine van de onderzoeksrechter daags na de bewuste
huiszoeking werd uitgebreid met het feit van schuldig verzuim : mocht
de huiszoeking op (…) niet hebben plaatsgevonden, dan kon dezelfde
huiszoeking in elk geval perfect legaal hebben plaatsgevonden (de dag
erna) en op dat ogenblik zou hetzelfde bewijsmateriaal in beslag zijn
genomen.
De ontdekking van de kwestieuze stukken was volgens de eisers dus
onvermijdelijk en het uitsluiten van dergelijk bewijsmateriaal op grond
van de overweging dat anders het recht op een eerlijk proces (onherstelbaar) wordt geschonden, lijkt de eisers “verre van evident”, zodat
zij het Hof uitnodigen de “antigoondoctrine” verder te verfijnen om dat
probleem te ondervangen.
25. Hiervoor (zie randnummer 16 supra) werd reeds verwezen naar de
arresten van 12 oktober 2005  (1) en 5 juni 2012  (2), die een aantal criteria
  (1) Cass. 12 okt. 2005, AR P.05.0119.F, AC 2005, nr. 503.
  (2) Cass. 5 juni 2012, AR P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363.
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formuleren waarmee de rechter rekening kan houden bij zijn onaantastbaar oordeel omtrent de vraag of het (verder) gebruik van onrechtmatig
verkregen bewijs het recht op een eerlijk proces in het gedrang brengt
of kan brengen.
De rechter, die in concreto moet oordelen, kan daarbij uiteraard nog
andere elementen in rekening brengen, aangezien de door het Hof aangereikte lijst van criteria niet exhaustief is, maar hij is hierbij, — anders
dan het vierde middel voorhoudt —, niet verplicht steeds, in alle gevallen
en onder alle omstandigheden “te preciseren dat het bewijs (al dan niet)
werd bekomen middels miskenning van het zwijgrecht of van het verbod
van gedwongen zelfincriminatie” of “te onderzoeken of het uitgesloten
bewijs niet onvermijdelijk ook los van de begane onregelmatigheid zou
zijn ontdekt”.
Het vierde middel, dat vertrekt van een andere maar onjuiste rechtsopvatting, faalt in zoverre dan ook naar recht.
26. Volledigheidshalve kan erop gewezen worden dat het bestreden
arrest, — dat vaststelt dat het recht op een eerlijk proces van de verweerders onherstelbaar is aangetast en daarom de verwijdering uit het strafdossier beveelt van de stukken en voorwerpen in beslag genomen bij
de huiszoekingen in (…) en in de woning en de kantoren van X. —, dit
verweer van de eisers beantwoordt en verwerpt. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt immers :
“De gevallen waarin sprake is van een deloyale bewijsvergaring die
tot verwijdering van onregelmatige bewijsstukken kan leiden, zijn niet,
zoals de burgerlijke partijen voorhouden, beperkt tot situaties waarin
op onregelmatige wijze verklaringen zijn afgenomen, zoals bijvoorbeeld
bij foltering of schending van het non incriminatiebeginsel.
Ook in het geval zoals het voorliggende, kan de verwijdering van de
onregelmatig bekomen bewijsstukken zich opdringen, en dit in casu om
de redenen hoger aangehaald.
Evenmin noopt het gegeven dat bij een onregelmatige onderzoekshandeling alleen een materieel bewijs zou zijn aangetroffen, tot de conclusie
dat bij iedere dergelijke onregelmatige onderzoekshandeling, nooit nog
tot een verwijdering van zulk verkregen stuk of gegeven zou kunnen
worden besloten.
Zelfs zo het bij de onregelmatige onderzoekshandeling ingezamelde
bewijs niet slaat op verklaringen van een verdachte en slaat, bijvoorbeeld, op een materieel feit, kan de vaststelling van de omstandigheid
dat de bewijsgaring zelf doelbewust onregelmatig is geschied, nog steeds
leiden tot de vaststelling van de noodzaak van verwijdering van het
verkregen stuk of gegeven uit het gerechtsdossier (-zoals hoger vastgesteld met betrekking tot de in onderhavige zaak te verwijderen stukken
en gegevens-), en dit ook al betreft het mogelijk bewijselementen die
materieel van aard zijn.
De in het thans heersende strafrecht geldende regels met betrekking
tot de afweging van de noodzaak over te gaan tot het verwijderen van
stukken en gegevens uit het gerechtsdossier bij een vastgestelde onregelmatigheid, schrijven niet voor dat die afweging steeds moet leiden
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tot de handhaving van de aanwezigheid van de stukken in het gerecht(s)
dossier, nu in dat geval
die noodzaak van afweging ieder nut zou verliezen en de handhaving
van de stukken in het gerechtsdossier bij een vastgestelde onregelmatigheid, een automatisme zou zijn”.
In zoverre het middel onder het formeel aanvoeren van een schending
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, in werkelijkheid zou
opkomen tegen dit onaantastbaar oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling, is het niet ontvankelijk.
27. Het ambtshalve onderzoek levert geen gronden voor cassatie op.
Conclusie : verwerping van de cassatieberoepen.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december
2012, dat uitspraak doet na verwijzing bij arrest van het Hof van 3 april
2012.
De eisers 1 tot en met 6, 8 tot en met 10, 12 tot en met 15, 17 tot en met
27, 29 tot en met 50 en 52 tot en met 74 voeren in een memorie die aan dit
arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eisers 7, 11, 16, 28 en 51 voeren geen middel aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 24 april 2013
een schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
In een op 13 mei 2013 met toepassing van artikel 1107 Gerechtelijk
Wetboek neergelegde antwoordnoot, hebben de eisers 1 tot en met 6, 8
tot en met 10, 12 tot en met 15, 17 tot en met 27, 29 tot en met 50 en 52 tot
en met 74 een aanvullend middel aangevoerd.
Op de openbare rechtszitting van 14 mei 2013 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en de voormelde eerste advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Voorafgaande

rechtspleging

1. De verweerders hebben op 15 juli 2010 met toepassing van
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift neergelegd tot opheffing van de inbeslagname van alles wat tijdens de huiszoekingen op 24 juni 2010 in beslag genomen werd.
Bij beschikking van 30 juli 2010 heeft de onderzoeksrechter dit verzoek
afgewezen.
2. De verweerders hebben tegen die beschikking hoger beroep ingesteld
en hebben tevens de kamer van inbeschuldigingstelling gevorderd de
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.
3. Het openbaar ministerie heeft gevorderd dat enkel het verzoek
van de verweerders tot opheffing van de inbeslagnames uitgevoerd te
Mechelen op 24 juni 2010 in de lokalen van het aartsbisschoppelijk paleis
te Mechelen en in de woning van de verweerder 2, alsmede tot vernie-
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tiging van de onderzoeksdaden die daarop steunen, gegrond zou worden
verklaard. Het heeft eveneens gevorderd dat de processen-verbaal met
betrekking tot die onderzoeksdaden ter griffie zouden worden neergelegd.
4. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september
2010 verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging niet ontvankelijk. Het
verklaart het verzoek van de verweerders strekkende tot de opheffing
van de inbeslagname van documenten en voorwerpen bij derden evenmin
ontvankelijk. Voor het overige beveelt dat arrest de opheffing van de
inbeslagnames op 24 juni 2010 verricht te Mechelen in de lokalen van
het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren van de
verweerder 2, spreekt het de nietigheid uit van die onderzoekshandelingen en van de tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die daarop steunen en beveelt het dat de nietig verklaarde stukken
uit het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
5. Bij arrest P.10.1535.N van 12 oktober 2010 vernietigt het Hof het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 september 2010
in zoverre het :
—— de opheffing beveelt van de inbeslagnames te Mechelen op 24 juni
2010 van documenten en voorwerpen verricht in de lokalen van het
aartsbisschoppelijk paleis, evenals in de woning en kantoren van de
verweerder 2 ;
—— de nietigheid uitspreekt van deze onderzoekshandelingen en van de
tot op de dag van de uitspraak verrichte onderzoeksdaden die daarop
steunen ;
—— beveelt dat de nietig verklaarde stukken uit het dossier worden
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
Bij datzelfde arrest verwerpt het Hof het cassatieberoep voor het
overige en verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
6. Ingevolge deze verwijzing, beslist het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 onder meer als volgt :
—— het verklaart het verzoek van de verweerders, strekkende tot het
onderzoek van de regelmatigheid van de procedure niet ontvankelijk
daar over dat verzoek reeds definitief geoordeeld werd en dit punt geen
deel uitmaakt van de verwijzing ;
—— het zegt dat er geen reden is tot het horen van de onderzoeksrechter ;
—— het spreekt de nietigheid uit van de inbeslagname van de stukken
vermeld onder de refertes K007 “Nuntiatuur/1” en K0010 “Nuntiatuur/2”
op de lijst getiteld “Dossier Kelk” met handgeschreven vermelding
“Inventaris ‘archief’ Aartsbisdom” zoals neergelegd ter rechtszitting
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 7 september 2010, alsmede
van de tot op de datum van het arrest verrichte onderzoeksdaden die
hierop steunen ;
—— het bevestigt de beroepen beschikking mits deze wijziging dat
de opheffing van het beslag op en de teruggave wordt bevolen van de
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stukken vermeld onder refertes K007 “Nuntiatuur/1” en K0010 “Nuntiatuur/2” op de lijst getiteld “Dossier Kelk” met handgeschreven vermelding “Inventaris ‘archief’ Aartsbisdom” zoals neergelegd ter rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 7 september 2010.
7. Bij arrest P.11.0085.N van 5 april 2011 vernietigt het Hof het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 december 2010 in
zoverre het uitspraak doet over de huiszoekingen verricht in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in de woningen en het bureel van
de verweerder 2, alsmede over de uitgevoerde inbeslagnames. Het Hof
verwerpt de cassatieberoepen voor het overige en verwijst de zaak naar
het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders
samengesteld.
8. Ingevolge deze verwijzing oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling op 29 november 2011 als volgt :
—— de bestreden beschikking van de onderzoeksrechter van 30 juli 2010
wordt binnen de perken van het voormelde arrest van het Hof teniet
gedaan ;
—— de nietigheid wordt uitgesproken van de huiszoekingen en de
daarop volgende inbeslagnames van alle documenten en voorwerpen
verricht te Mechelen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis,
evenals in de woning en kantoren van de verweerder 2, alsmede van de
tot op de datum van het arrest verrichte onderzoekshandelingen die
daarop steunen ;
—— de verwijdering en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel wordt bevolen van de nietig verklaarde stukken.
9. Bij arrest P.11.2095.N van 3 april 2012 vernietigt het Hof het arrest
van 29 november 2011 in zoverre het :
—— verklaart dat de stukken met betrekking tot de huiszoekingen
en inbeslagnames op 24 juni 2010 uitgevoerd in het aartsbisschoppelijk
paleis te Mechelen en in de woning en kantoren van de verweerder 2,
uit het dossier zullen worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
—— de tot op de datum van de uitspraak van het arrest verrichte onderzoeksdaden die steunen op de gegevens verkregen ingevolge de nietig
verklaarde huiszoekingen, nietig verklaart en beveelt dat de daarop
betrekking hebbende stukken uit het dossier zullen worden verwijderd
en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Het arrest verwerpt voor het overige de cassatieberoepen, verwijst
de zaak zoals beperkt naar de kamer van inbeschuldigingstelling te
Brussel, anders samengesteld, en zegt dat er geen grond is tot verwijzing in zoverre de vernietiging betrekking heeft op de beslissing over,
eensdeels, de nietigverklaring van de tot op de datum van de uitspraak
van het bestreden arrest verrichte onderzoekshandelingen die steunen
op de gegevens verkregen ingevolge de nietig verklaarde huiszoekingen,
anderdeels de verwijdering uit het dossier en de neerlegging ter griffie
van de op die onderzoeksdaden betrekking hebbende stukken.
Het bestreden arrest is ingevolge deze verwijzing gewezen.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
11. Het middel voert schending aan artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en voor zoveel als nodig van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek :
de appelrechters beslissen tot de nietigverklaring van de stukken, voorwerpen en gegevens die op 24 juni 2010 werden in beslag genomen bij
de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in
de woning van de verweerder 2, maar gaan daarbij hun rechtsmacht
te buiten ; zij beperken hun beoordeling niet tot de Antigoon-toets
van de met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
29 november 2011 definitief vastgestelde onregelmatigheid, zijnde het
niet voorhanden zijn van de vereiste aanwijzingen voor het uitvoeren
van huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en
de kantoren van de verweerder 2 ; zij beoordelen integendeel andere onregelmatigheden, met name de overschrijding van de saisine van de onderzoeksrechter en het proactief rechercheren door de onderzoeksrechter,
waarvan het arrest van 29 november 2011 echter geen melding maakt.
12. Het bestreden arrest beslist niet tot de nietigverklaring van de in
het middel vermelde stukken, voorwerpen en gegevens, maar het beveelt
wel hun verwijdering uit het gerechtelijk dossier nr. 2010/63 en de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
13. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt bij arrest van
29 november 2011 (p. 29-30) dat de onderzoeksrechter op het ogenblik van
het uitvoeren van de huiszoekingen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren van de verweerder 2 over
geen enkel gegeven beschikte – zelfs geen aanwijzing – dat zich daar
voorwerpen of stukken konden bevinden die eventueel konden bijdragen
tot het ontdekken van de waarheid met betrekking tot de in het huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven, zijnde aanranding van de eerbaarheid op een min-16-jarige door een persoon die misbruik heeft gemaakt
van zijn gezag.
14. Bij arrest P.11.2095.N van 3 april 2012 oordeelt het Hof dat de beslissing over de verwijdering van de stukken met betrekking tot de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren
van de verweerder 2, alsmede over hun neerlegging ter griffie, zonder
te onderzoeken of de onregelmatigheid van de huiszoekingen en van de
inbeslagnames het gevolg was van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste of het recht op een eerlijk proces in het gedrang
bracht, niet naar recht verantwoord is. Het Hof bepaalt dat de onwettigheid van de beslissing over de verwijdering van de kwestieuze stukken en
erop gesteunde onderzoeksdaden, de wettigheid onaangetast laat van de
beslissing tot nietigverklaring van deze huiszoekingen en inbeslagnames.
15. Uit de omstandigheid dat een bij toepassing van de artikelen 61quater en 235bis Wetboek van Strafvordering gewezen arrest van
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de kamer van inbeschuldigingstelling dat besluit tot nietigverklaring
van een onderzoekshandeling, bij arrest van het Hof wordt vernietigd
in zoverre het beslist tot de verwijdering van stukken en tot neerlegging ervan ter griffie omdat niet werd onderzocht of de tot de nietigheid
aanleiding gevende onregelmatigheid op straffe van nietigheid was voorgeschreven dan wel een aantasting inhield van het recht op een eerlijk
proces, volgt niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling die vervolgens moet oordelen ingevolge die verwijzing, daarbij geen andere onregelmatigheden mag in aanmerking nemen, voor zover zij daarmee niet
ingaat tegen het eerste arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
of vroegere arresten in de mate dat die niet werden vernietigd.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
16. Het arrest oordeelt dat :
—— uit de chronologie der feiten en de wijze van bewijsgaring duidelijk
blijkt dat op het ogenblik van de kwestieuze huiszoekingen en inbeslagnames er in hoofde van de onderzoeksrechter geen aanwijzingen
waren dat er zich in de lokalen waar de nietige huiszoekingen werden
uitgevoerd, stukken of voorwerpen bevonden die eventueel konden
bijdragen tot het ontdekken van de waarheid met betrekking tot de in
de vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek bedoelde
misdrijven, waartoe het misdrijf van schuldig verzuim niet kan worden
ondergebracht ;
—— uit het concreet verloop van de op 24 juni 2010 gestelde onderzoeksdaden blijkt dat deze gericht waren op het onderzoek naar een mogelijk misdrijf van schuldig verzuim waarvoor op dat ogenblik nog geen
uitbreiding van het gerechtelijk onderzoek was gevorderd ;
—— dergelijke handelswijze neerkomt op de aan het openbaar ministerie
voorbehouden bevoegdheid van proactief rechercheren, welke bovendien
niet kan voor schuldig verzuim ;
—— door zo te handelen de kwestieuze onderzoekshandelingen neerkomen op een visvangstexpeditie, zijnde het zonder enige aanwijzing
moedwillig aan bewijsgaring doen voor misdrijven waarvoor men binnen
het gerechtelijk onderzoek niet gevat was ;
—— de onregelmatigheid die werd begaan, niet is gebaseerd op een
verontschuldigbare en verschoonbare verwijtbaarheid noch op een
onachtzaamheid of verontschuldigbare onvoorzichtigheid, maar doelbewust geschiedde door de persoon belast met het onderzoek ;
—— rekening wordt gehouden met de omvang en de aard van de overschrijding van de saisine, zijnde een onderzoek in het algemeen gericht
op pedofilie in de Kerk, evenals het gebruik van dwangmiddelen ;
—— de vastgestelde aantasting van het recht op een eerlijk proces door
de kwestieuze onderzoekshandelingen onherstelbaar is ;
—— de verwijdering moet worden bevolen uit het gerechtelijk onderzoek nr. 2010/63 van de stukken, voorwerpen, documenten en gegevens
in beslag genomen op 24 juni 2010 bij de huiszoekingen uitgevoerd in het
aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in de woning en kantoren van
de verweerder 2, evenals de neerlegging van die stukken ter griffie.
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Met die redenen doet het bestreden arrest geen afbreuk aan de
reeds met het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
29 november 2011 definitief vastgestelde nietigheden van de kwestieuze
huiszoekingen en inbeslagnames of aan wat reeds met vroegere arresten
werd beslist, in de mate dat die niet werden vernietigd. Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
17. Het middel voert schending aan van de artikelen 131 en 235bis
Wetboek van Strafvordering : het bestreden arrest beslist tot de nietigverklaring van de stukken, voorwerpen en gegevens die op 24 juni 2010
werden in beslag genomen bij de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in de woning van de verweerder 2 op basis
van de vaststelling dat het gebruik ervan het recht op een eerlijk proces
zou aantasten, zonder evenwel na te gaan of de ernst van de begane
onregelmatigheid al dan niet de ernst van de onderzochte feiten overstijgt ; het bestreden arrest besluit uitsluitend op grond van het doelbewust karakter van de begane onregelmatigheid tot miskenning van het
recht op een eerlijk proces en betrekt bij die beoordeling niet de andere
subcriteria ; nochtans is het subcriterium van de verhouding tussen de
ernst van het onderzochte misdrijf en de ernst van de begane onrechtmatigheid zo essentieel en toepasbaar in elke zaak dat de rechter niet kan
beslissen tot de miskenning van het recht op een eerlijk proces indien
hij niet aan dit subcriterium heeft getoetst.
18. Het bestreden arrest beslist niet tot de nietigverklaring van de in
het middel vermelde stukken, voorwerpen en gegevens, maar het beveelt
wel hun verwijdering uit het gerechtelijk dossier nr. 2010/63 en de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
19. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het gebruik van
onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk proces in
het gedrang kan brengen. Bij dat oordeel kan de rechter onder meer
rekening houden met één of meerdere van de volgende omstandigheden,
namelijk dat :
—— de overheid die met de opsporing, het onderzoek of de vervolging
van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet opzettelijk of
ingevolge een niet te verontschuldigen onachtzaamheid heeft begaan ;
—— de ernst van het misdrijf veruit de ernst van de onrechtmatigheid
overstijgt ;
—— het onrechtmatig bewijs alleen een materieel element van het
bestaan van het misdrijf betreft ;
—— de onrechtmatigheid een zuiver formeel karakter heeft ;
—— de onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het recht of de vrijheid
die door de overschreden norm wordt beschermd.
De rechter is niet ertoe verplicht om bij de beoordeling of het gebruik
van de onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk proces
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heeft aangetast, steeds het criterium van de verhouding tussen de ernst
van het misdrijf en de ernst van de onrechtmatigheid te betrekken.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
20. Uit die beoordelingsvrijheid van de rechter vermogen de eisers geen
miskenning van het gelijkheidsbeginsel of van het verbod op willekeur
af te leiden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
21. Het middel voert schending aan van de artikelen 131 en 235bis
Wetboek van Strafvordering : het arrest beslist tot de nietigverklaring
van de stukken, voorwerpen en gegevens die op 24 juni 2010 in beslag
werden genomen bij de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis
te Mechelen en in de woning van de verweerder 2 op basis van de vaststelling dat het gebruik ervan het recht op een eerlijk proces zou aantasten,
zonder evenwel afdoende te motiveren waarom de onregelmatigheid niet
zou kunnen worden hersteld in een latere fase van de procedure ; aldus is
het Hof niet in de mogelijkheid zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen.
22. Het bestreden arrest beslist niet tot de nietigverklaring van de in
het middel vermelde stukken, voorwerpen en gegevens, maar het beveelt
wel hun verwijdering uit het gerechtelijk dossier nr. 2010/63 en de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
23. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de gevolgen van een
in de loop van de rechtspleging begane onrechtmatigheid niet in een
latere fase zodanig kunnen worden geremedieerd dat het recht op een
eerlijk proces niet wordt aangetast.
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.
24. In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel door
de rechter, is het niet ontvankelijk.
25. Met de redenen die het bestreden arrest (p. 15) bevat, verantwoordt
het naar recht en zonder het Hof te beletten zijn wettigheidstoezicht uit
te oefenen, de beslissing dat de onrechtmatigheid heeft geleid tot een
onherstelbare aantasting van het recht op een eerlijk proces.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Vierde middel
26. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering : het arrest beslist tot de nietigverklaring van de stukken,
voorwerpen en gegevens die op 24 juni 2010 in beslag werden genomen bij
de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en in de
woning van de verweerder 2 op basis van de vaststelling dat het gebruik
ervan het recht op een eerlijk proces zou aantasten, zonder evenwel
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te preciseren dat het bewijs werd verkregen middels miskenning van
het zwijgrecht of het verbod van gedwongen zelfincriminatie en zonder
te onderzoeken of het uitgesloten bewijs niet onvermijdelijk ook los
van de begane onrechtmatigheid zou zijn ontdekt ; betrouwbaar materieel bewijs kan slechts worden uitgesloten indien er sprake is van het
uitschakelen van de vrije wil van de verdachte ; uit de vaststellingen
van het arrest blijkt bovendien dat de kwestieuze stukken hoe dan ook
zouden worden ontdekt.
27. Het bestreden arrest beslist niet tot de nietigverklaring van de in
het middel vermelde stukken, voorwerpen en gegevens, maar het beveelt
wel hun verwijdering uit het gerechtelijk dossier nr. 2010/63 en de neerlegging ervan ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
28. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het gebruik van
onrechtmatig verkregen gegevens het recht op een eerlijk proces in
het gedrang kan brengen. Bij dat oordeel kan de rechter onder meer
rekening houden met één of meerdere van de volgende omstandigheden,
namelijk dat :
—— de overheid die met de opsporing, het onderzoek of de vervolging
van misdrijven is belast, de onrechtmatigheid al dan niet opzettelijk of
ingevolge een niet te verontschuldigen onachtzaamheid heeft begaan ;
—— de ernst van het misdrijf veruit de ernst van de onrechtmatigheid
overstijgt ;
—— het onrechtmatig bewijs alleen een materieel element van het
bestaan van het misdrijf betreft ;
—— de onrechtmatigheid een zuiver formeel karakter heeft ;
—— de onrechtmatigheid geen weerslag heeft op het recht of de vrijheid
die door de overschreden norm wordt beschermd.
Bij die beoordeling is de rechter niet ertoe gehouden te preciseren dat
het bewijs al dan niet werd verkregen middels miskenning van het zwijgrecht of het verbod van gedwongen zelfincriminatie en te onderzoeken
of de betwiste gegevens al dan niet onvermijdelijk zouden zijn ontdekt
zonder de onrechtmatigheid.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Aanvullend middel
29. Het middel voert schending aan van artikel 235bis, § 6, Wetboek van
Strafvordering : het bestreden arrest beslist tot de verwijdering van de
stukken, voorwerpen en gegevens in beslag genomen op 24 juni 2010 bij
de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning van
de verweerder 2, zonder te oordelen, met inachtneming van de rechten
van andere partijen, in welke mate de ter griffie neergelegde stukken
nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een
partij en zonder in haar beslissing aan te geven aan wie de stukken
moeten worden teruggeven dan wel wat er met de nietig verklaarde
stukken dient te gebeuren ; hoewel het bestreden arrest geen rekening
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kon houden met de versie van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door het op 2 mei 2013 inwerkinggetreden
artikel 3 van de wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak
van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie,
mag het niet in de rechtsorde blijven bestaan ; het is immers geen eindbeslissing over de grond van de zaak, zodat de vraag naar de toepassing
van de nieuwe bepaling zal blijven worden gesteld ; gelet op de onmiddellijke toepasbaarheid van deze wet dient het Hof er bij de beoordeling van
het voorliggende cassatieberoep mee rekening te houden.
30. De door artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde
antwoordnoot mag geen ander middel dan de eerder in een regelmatig
neergelegde memorie aangevoerde middelen inhouden.
31. De enkele omstandigheid dat sinds de bestreden beslissing een
nieuwe strafprocessuele regel is ingevoerd, laat niet toe van dit voorschrift af te wijken.
Het aanvullend middel dat evenmin werd aangevoerd binnen de termijn
bepaald in artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
32. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
28 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van
Steenbrugge (bij de balie te Gent), de heer Meese (bij de balie te Gent)
en de heer Keuleneer (bij de balie te Brussel).

N° 328
2o

— 29 mei 2013
(P.13.0893.F)

kamer.

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Bevel tot verlenging.
— Motivering. — Aanwijzingen van schuld. — Bijzondere omstandigheden.
2o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige
— Bevel tot verlenging. — Motivering. — Aanwijzingen van
Bijzondere omstandigheden. — Advocaat.

hechtenis.
schuld.

—

3o ADVOCAAT. — Recht van verdediging. — Strafzaken. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot verlenging. — Motivering. — Aanwijzingen van schuld.
— Bijzondere omstandigheden.
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1o, 2o en 3o Ingevolge artikel 15bis van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, moet de beslissing van de onderzoeksrechter om de
vierentwintig uur durende termijn van vrijheidsbeneming te verlengen, de
aanwijzingen van schuld en de bijzondere omstandigheden van het voorliggende geval vermelden ; de bijzondere omstandigheden die een bevel tot
verlenging van de vierentwintig uur durende termijn van vrijheidsbeneming
verantwoorden, mogen niet alleen slaan op omstandigheden met betrekking
tot de uitoefening van het recht van verdediging waarbij de tussenkomst van
een advocaat is vereist.

(W.)
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 14 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Middel
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 2 en 15bis Voorlopige
Hechteniswet schendt, door het bevel tot aanhouding als regelmatig te
beschouwen dat de eiser is betekend buiten de termijn van vierentwintig
uur vanaf zijn vrijheidsbeneming, hoewel het bevel tot verlenging van zijn
aanhouding op redenen steunt die met die artikelen geen verband houden.
Ingevolge dat artikel 15bis, moet de beslissing van de onderzoeksrechter om die termijn van vierentwintig te verlengen, de aanwijzingen
van schuld en de bijzondere omstandigheden van de zaak vermelden.
Die bepaling werd ingevoerd door artikel 6 van de wet van 13 augustus
2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die
wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te
verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door
hem te worden bijgestaan.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 augustus 2011
blijkt dat de verlenging van de termijn van vierentwintig uur niet
uitsluitend is ingegeven door de noodzaak van de uitoefening van het
recht van verdediging. Die verlenging beoogt ook de doelstellingen van
gerechtelijke politie en van het onderzoek te verwezenlijken die de
aanvankelijke vrijheidsbeneming rechtvaardigden, wanneer het binnen
de eerste termijn niet mogelijk is gebleken de nodige opsporings- en
onderzoekshandelingen te verrichten om op passende wijze tot de vrijlating of voorlopige aanhouding van de verdachte te beslissen. Dat is het
geval wanneer diens gezondheidstoestand tijdelijk zijn verhoor belet.
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In zoverre het middel aanvoert dat de bijzondere omstandigheden die
een bevel tot verlenging van die termijn verantwoorden, alleen betrekking mogen hebben op omstandigheden die verband houden met de
uitoefening van het recht van verdediging waarbij de tussenkomst van
een advocaat is vereist, faalt het naar recht.
Met overneming van de redenen van de beroepen beschikking stelt het
arrest vast dat de beslissing tot verlenging van de verzekerde bewaring
werd verantwoord door het feit dat de eiser kort na zijn aanhouding in
een ziekenhuis diende te worden opgenomen, dat hij bij het verlaten van
het ziekenhuis maar half bij bewustzijn was en voor de politieambtenaar
is ingedommeld en dat die maatregel, onder die omstandigheden, noodzakelijk was om hem op geldige wijze te kunnen verhoren. De appelrechters hebben vervolgens in substantie geoordeeld dat die bijzondere
omstandigheden een geval van overmacht uitmaakten en vanuit de
eerbiediging van het recht van verdediging een beperking van de individuele vrijheid verantwoordden, voortvloeiend uit de verlenging van de
termijn van vierentwintig uur.
Met die overwegingen schenden de appelrechters de voormelde wetsbepalingen niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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.
29 mei 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Mayence (bij de balie te Charleroi) en de heer Selvais (bij
de balie te Brussel).

N° 329
1o

— 30 mei 2013
(RG C.12.0344.F)

kamer.

1o VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Vergoeding van schade. —
Gestolen voertuig. — Verkeersongeval. — Schade geleden door de dader,
mededader of medeplichtige aan de diefstal. — Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
2o VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Vergoeding van schade. —
Gestolen voertuig. — Verkeersongeval. — Geen recht voor het slacht-

ARREST-2013-05.indb 1342

23/04/14 09:47

N° 329 - 30.5.13
offer.
pelijk

1343

ARRESTEN VAN CASSATIE

— Gevolgschade voor
Motorwaarborgfonds.

nabestaanden slachtoffer.

— Gemeenschap-

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT.
— Allerlei. — Vergoeding van schade. — Gestolen voertuig. — Verkeersongeval. — Geen recht voor het slachtoffer. — Gevolgschade voor nabestaanden slachtoffer. — Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

1o Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet tot vergoeding
gehouden tegenover de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade
veroorzaakt heeft, meester heeft gemaakt door diefstal, en evenmin tegenover de mededader of de medeplichtige van de diefstal  (1). (Art. 17, § 1, 5o,
KB 16 dec. 1981)
2o en 3o De nabestaanden van een getroffene die geen recht heeft op vergoeding, hebben evenmin vanwege het Gemeenschappelijk Waarborgfonds recht
op de vergoeding van de gevolgschade door de letsels of het overlijden van
de getroffene, aangezien de oorzaak van die schade ligt in hun familie- en
genegenheidsbanden met de getroffene  (2). (Artt. 1382 en 1383 BW ; art. 17,
§ 1, 5o, KB 16 dec. 1981)

(Gemeenschappelijk Motorwaarborgsfonds t. L. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van 10 februari 2012.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
—— de artikelen 2, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
—— artikel 21, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003
houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het
Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds ;
—— artikel 29bis, inzonderheid § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het
van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001 ;
—— artikel 80, inzonderheid § 1, eerste lid, 3o, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van toepassing was
vóór de opheffing ervan bij de wet van 22 augustus 2002 ;
—— artikel 17, § 1, 5o, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli
  (1) Art. 17, § 1, 5°, KB 16 dec. 1981, van kracht vóór de opheffing ervan bij KB 11 juli 2003.
  (2) Zie Cass. 2 maart 1995, AR C.94.0209.F, AC 1995, nr. 128 ; Cass. 28 juni 2006, AR
P.05.1141.F, AC 2006, nr. 361 ; Cass. 26 juni 2008, AR C.07.0794.N, AC 2008, nr. 407 ; Cass.
16 feb. 2011, AR P.10.1232.F, AC 2011, nr. 137, met concl. AG Vandermeersch, in Pas. 2011.
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1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van kracht
was vóór de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 11 juli 2003.
Aangevochten beslissingen
Bij het [appel]gerecht was het hoger beroep van de verweerders aanhangig
gemaakt naar aanleiding van de gevolgen van een verkeersongeval van 15 maart
1996, toen de auto van het merk Opel Corsa, eigendom van N. C., die dezelfde dag
was gestolen in La Hestre, achtervolgd werd door rijkswachters en een van de
inzittenden van de gestolen auto, S.L., bij dat ongeval het leven liet.
Het [appel]gerecht heeft met name uitspraak gedaan over de door de beide
ouders en de zus van S.L. tegen de eiser ingestelde schadeclaim tot terugbetaling
van de begrafeniskosten die zij hadden gedragen en tot vergoeding van hun morele
schade, op grond van artikel 80, § 1, eerste lid, 3o, van de wet van 9 juli 1975.
De wettekst bepaalt immers dat “elke benadeelde van [de eiser] de vergoeding
[kan] verkrijgen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door
een motorrijtuig zijn veroorzaakt” met name “wanneer in geval van diefstal […]
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan
geven, niet verzekerd is”.
De eiser betwist zijn dekkingsverplichting, overeenkomstig artikel 17, § 1, 5o,
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 luidens hetwelk
de eiser niet tot vergoeding gehouden is tegenover “de persoon die zich van het
motorrijtuig [...] heeft meester gemaakt door diefstal”. Daarbij betoogde de eiser
dat die tekst van toepassing is op de rechtverkrijgende van de dief en van de
mededader van de diefstal.
Het bestreden vonnis doet de beslissing teniet van de politierechtbank die de
vordering van de verweerders had afgewezen en veroordeelt de eiser om de onderstaande redenen :
“De tussenvordering van de (verweerders) tegen de (eiser)
De rechter heeft de aanspraak van de ouders en van de zus van S.L. onterecht
verworpen door te steunen op de bepalingen van artikel 21, 3o, van het koninklijk
besluit van 11 juli 2003 ;
Hoewel dat artikel bepaalt dat ‘het Fonds niet tot vergoeding gehouden [is]
tegenover : […] de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft meester gemaakt door diefstal of geweldpleging, de heler van het
motorrijtuig en de mededader of de medeplichtige van de diefstal, het geweld of
de heling’, moet worden vastgesteld dat de schade waarvoor vergoeding wordt
gevorderd een eigen schade van de [verweerders] is.”
Voordien had de [appel]rechtbank uitspraak gedaan over de vordering van N.C.,
de eigenaar van de gestolen auto, tegen de verweerders, in hun hoedanigheid van
erfgenamen van S.L., niet de bestuurder maar wel een inzittende, en naar aanleiding daarvan op het volgende gewezen :
“De discussie gaat over de vraag of S.L., als mededader of medeplichtige, al
dan niet heeft deelgenomen aan de diefstal van de verongelukte auto ;
[…] De eerste rechter heeft terecht en met een adequate motivering, die de
[appel]rechtbank overneemt, bij zijn analyse, enerzijds, van de verklaringen in
het strafdossier, en, anderzijds, van die welke onder eed zijn afgenomen, geoordeeld dat S.L. als mededader had deelgenomen aan de diefstal van de auto van
mevrouw C. ;
Bovendien toont het strafdossier voldoende aan dat het ongeval gebeurd is tijdens
de achtervolging van de dieven door de politiediensten, zodat er geen twijfel kan
bestaan over het oorzakelijk verband tussen de diefstal en het ongeval.”
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Grieven
Eerste onderdeel
1. Met toepassing van artikel 80, § 1, eerste lid, 3o, van de wet van 9 juli 1975, dat
in deze zaak van toepassing is, kan elke benadeelde “van het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt […] wanneer in geval
van diefstal […] de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig
aanleiding kan geven, niet verzekerd is”.
Luidens artikel 80, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, dat in deze zaak van toepassing is, worden “de omvang en de voorwaarden tot toekenning van dit recht op
vergoeding […] bepaald door de Koning”.
Artikel 17, § 1, 5o, van het koninklijk besluit van 16 december 1980 [lees 1981],
dat in deze zaak van toepassing is, genomen ter uitvoering van de voornoemde
wet, bepaalt dat het Fonds niet tot vergoeding gehouden is tegenover “de persoon
die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft meester gemaakt
door diefstal […] en evenmin tegenover “de mededader van de diefstal”.
2. Krachtens artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989, dat
in deze zaak van toepassing is, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade
veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit
lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig
overeenkomstig de wet.
Artikel 29bis, § 1, derde lid, van dezelfde wet, dat in deze zaak van toepassing
is, bepaalt dat artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 van toepassing is op die schadevergoeding.
Die verwijzing door artikel 29bis, § 1, derde lid, van de wet van 21 november 1989
naar artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 maakt daardoor ook dat voornoemd
artikel 17, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, dat de uitvoering
ervan is, van toepassing is.
Bovendien wil artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 de
rechten van de rechtverkrijgenden in overeenstemming brengen met de rechten
van het rechtstreekse slachtoffer.
3. Uit de voornoemde wettelijke bepalingen volgt dat “de persoon die zich door
diefstal” heeft meester gemaakt van het motorijtuig of “de mededader van de
diefstal” geen vergoeding van de in artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november
1989 bedoeld schade kan vorderen van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
Dat is ook het geval wanneer tot staving van die vordering, de fout van de
bestuurder wordt aangevoerd met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek.
Die regel geldt niet alleen ten aanzien van die persoon maar ook ten aanzien
van zijn rechtverkrijgenden die een eigen schade lijden wegens hun band met die
persoon.
De rechtverkrijgenden zijn de personen die een “gevolg” schade lijden, dat wil
zeggen een persoonlijke schade uit de lichamelijke letsels of uit het overlijden
van het “rechtstreekse” slachtoffer.
Wanneer het “rechtstreekse” slachtoffer geen aanspraak kan maken op de
schadevergoeding als bedoeld in artikel 29bis van de wet van 21 november 1989,
zullen zijn rechtverkrijgenden evenmin erop aanspraak kunnen maken voor hun
persoonlijke schade uit het letsel of uit het overlijden van het “rechtstreekse”
slachtoffer.
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4. Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat beslist, enerzijds, dat S.L. “als
mededader [heeft] deelgenomen aan de diefstal van de auto” die het ongeval heeft
veroorzaakt, anderzijds, dat de verweerders respectievelijk de ouders en de zus
zijn van S.L. – dat wil zeggen zijn rechtverkrijgenden – op grond van die voormelde wettelijke bepalingen de eiser niet naar recht heeft kunnen veroordelen
tot vergoeding van de begrafeniskosten die de verweerders hebben gedragen en
van hun morele schade.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 80, § 1, eerste lid, 3o, van de wet betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen, zoals van toepassing ten tijde van het
litigieuze verkeersongeval van 15 maart 1996, kan elke benadeelde van
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding verkrijgen van de
schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer in geval van diefstal de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet
verzekerd is, overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.
Volgens het tweede lid van dat artikel 80, § 1, worden de omvang en de
voorwaarden tot toekenning van dat recht op vergoeding bepaald door
de Koning.
Krachtens artikel 17, § 1, 5o, van het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en
80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dat van toepassing is op het geschil, is het Fonds niet
tot vergoeding gehouden tegenover de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft, meester heeft gemaakt door
diefstal, en evenmin tegenover de mededader of de medeplichtige van
de diefstal.
De nabestaanden van een getroffene die, krachtens voornoemd
artikel 17, § 1, 5o, geen recht heeft op vergoeding, hebben evenmin
vanwege het Gemeenschappelijk Waarborgfonds recht op de vergoeding
van de gevolgschade door de letsels of het overlijden van de getroffene,
aangezien de oorzaak van die schade ligt in hun familie- en genegenheidsbanden met de getroffene.
Het bestreden vonnis, dat eerst aanneemt dat de getroffene S.L, die
bij het litigieuze ongeval is overleden, mededader was van de diefstal
van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, en de eiser
veroordeelt om de verweerders, zijnde de vader, moeder en zus van die
getroffene, te vergoeden voor hun morele schade ten gevolge van dat
overlijden, en bovendien om de eerste twee te vergoeden voor de begrafeniskosten die zij hebben gedragen, op grond dat het om hun eigen schade
gaat, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de tussenvorderingen
van de verweerders tegen de eiser gegrond verklaart, laatstgenoemde
veroordeelt om vergoedingen aan de verweerders te betalen en uitspraak
doet over de kosten betreffende die tussenvorderingen.
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 Bergen, zitting houdend in hoger beroep.
30 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
T’Kint en de heer Heenen.

N° 330
1o

— 30 mei 2013
(C.13.0221.F)

kamer.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Zaak ingeschreven op de rol van een vredegerecht. —
Partij met hoedanigheid van plaatsvervangend vrederechter. — Verzoekschrift van de procureur des Koning tot onttrekking van de zaak aan de
vrederechter. — Ontvankelijkheid.

Wanneer de openbare orde het vereist, is de procureur des Konings, die op
de zittingsbladen of de processen-verbaal van terechtzitting van de vredegerechten van zijn arrondissement de in artikel 788 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde controle uitoefent, bevoegd om de onttrekking van een
zaak aan een vrederechter van dat arrondissement te vorderen  (1). (Art.
138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(Procureur

des

Konings

te

Hoei)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Bij een met redenen omklede akte die op 6 mei 2013 is neergelegd ter
griffie van het Hof vraagt de verzoeker dat de zaak die onder het nummer
12/A/1118 op de algemene rol van het vredegerecht van het eerste kanton
Hoei is inngeschreven, met als partijen, enerzijds, mevrouw M.-R.G.
tegen de heer M. W. en mevrouw M.-L.P., anderzijds, laatstgenoemden
  (1) Zie Cass. 24 juni 1994, AR nr. C.94.0214.F, AC 1994, nr. 333 ; Cass. 24 okt. 1997, AR
nr. C.97.0307.F, AC 1997, nr. 426 ; Cass. 24 feb. 1998, AR nr. C.98.0011.F, AC 1999, nr. 112.

ARREST-2013-05.indb 1347

23/04/14 09:47

1348

ARRESTEN VAN CASSATIE

30.5.13 - N° 330

tegen de heer P.V.E. en mevrouw M.G., wegens gewettigde verdenking
wordt onttrokken aan de vrederechter van voornoemd gerecht.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

De verzoeker zet uiteen dat de heer P.V.E., die partij is in de zaak
waarvan hij vordert dat zij aan de rechter wordt onttrokken, plaatsvervangend rechter is in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei
en dat, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting 7 maart
2013 van dat gerecht, alle partijen op de hoogte werden gebracht van die
omstandigheid die de verwijzing van de zaak naar de rol heeft verantwoord.
Krachtens artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek treedt het
openbaar ministerie, in burgerlijke zaken, ambtshalve op telkens als de
openbare orde zijn tussenkomst vergt.
De door de verzoeker omschreven toestand is kan de openbare orde
aantasten.
De procureur des Konings, die op de zittingsbladen of de processenverbaal van terechtzitting van de vredegerechten van zijn arrondissement de in artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde controle
uitoefent, is bevoegd om de onttrekking van een zaak aan een vrederechter van dat arrondissement te vorderen.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde
stukken, die dienen te worden neergelegd op de griffie van het vredegerecht van het eerst kanton Hoei, mededeling wordt gedaan aan de vrederechter van dat kanton, opdat hij vóór 13 juni 2013, de bij artikel 656,
derde lid, 1o, a), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring op de uitgifte van het arrest stelt ;
Beveelt dat van dezelfde stukken, volgens dezelfde wijze, mededeling
wordt gedaan aan de niet-verzoekende partijen die hun conclusie vóór
20 juni 2013 dienen neer te leggen ;
Bepaalt de dag van verschijning van de partijen op de terechtzitting
van 27 juni 2013, waar voorzitter Christian Storck verslag zal uitbrengen.
30 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Rulot (bij de balie te Hoei), de heer Xharde (bij
de balie te Luik), de heer Mercier (bij de balie te Hoei) en mevr. Fabbricooti (bij de balie te Hoei).
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N° 331
1o

— 31 mei 2013
(C.11.0701.N)

kamer.

CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Burgerlijke zaken. — Vernietiging zonder precisering van de omvang. — Beperkt cassatieberoep. —
Gevolg.

Ingeval van vernietiging zonder precisering van de omvang ervan, is deze in
de regel beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het cassatieberoep
is gericht  (1). (Artt. 1082, eerste lid, 1095 en 1110 Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
1 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op verwijzing na arrest van dit Hof van 2 januari 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geeft het
verzoekschrift, indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene
punten bevat, nauwkeurig aan tegen welke punten het cassatieberoep
is gericht.
Krachtens artikel 1095 Gerechtelijk Wetboek kan het Hof alleen kennis
nemen van de punten van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn aangewezen.
Krachtens artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek heeft, ingeval van
cassatie met verwijzing, deze plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing
heeft gewezen.
2. Ingeval van vernietiging zonder precisering van de omvang ervan, is
deze in de regel beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het
cassatieberoep is gericht.
3. De appelrechters, die als verwijzingsrechters opnieuw beslissen over
de aansprakelijkheid van de verweerder, beslissing die door het eerdere
  (1) Zie Cass. 3 juni 2005, AR D.04.0019.N, AC 2005, nr. 316 ; Cass. 27 maart 2003, AR
C.02.0159.F en C.02.0239.F, AC 2003, nr. 210.
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cassatieberoep niet was aangevochten, overschrijden hun rechtsmacht
om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen waarin dit aan
het verwijzingsgerecht werd onderworpen en verantwoorden mitsdien
hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vordering van de eiser tegen de verweerder en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Brugge, rechtszitting houdende in hoger beroep.
31 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 332
1o

— 31 mei 2013
(C.11.0749.N)

kamer.

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Verwezenlijking van een
ruimtelijk uitvoeringsplan. — Onteigend perceel. — Waardebepaling. —
Planologische neutraliteit. — Draagwijdte.
2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Onteigening
nutte. — Planologische neutraliteit.

ten

algemenen

1o en 2o De wettelijke bepaling van artikel 72, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, die inhoudt dat, wanneer de onteigening wordt gevorderd voor
de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, bij het bepalen van
de waarde van het onteigende perceel geen rekening wordt gehouden met de
waardevermeerdering of –vermindering die voortvloeit uit de voorschriften
van dat ruimtelijk uitvoeringsplan, vertolkt een algemeen beginsel dat van
toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de onteigening  (1). (Art. 72, § 1,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999)

(V. e.a. t. Intercommunale Leiedal DV b.v.)

  (1) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van het cassatieberoep maar was
van oordeel dat het eerste middel niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang nu eisers
in hun appelconclusie zelf hadden besloten tot de toepasselijkheid van het principe van
de planologische neutraliteit.
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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 8 maart 2011.
Raadsheer Alain Smetryns 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
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 72, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, wordt
bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen rekening
gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit
uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de
onteigening wordt gevorderd voor de verwezenlijking van dat ruimtelijk
uitvoeringsplan.
2. Deze bepaling die inhoudt dat, wanneer de onteigening wordt gevorderd
voor de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van dat ruimtelijk uitvoeringsplan, vertolkt een algemeen
beginsel dat van toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de onteigening.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat de regel vervat in artikel 72 Stedenbouwdecreet 1999 verband houdt met de bijzondere waarborgen die door
dit decreet worden verstrekt, terwijl uit het antwoord op het eerste
onderdeel volgt dat die bepaling een algemeen beginsel vertolkt dat van
toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de onteigening.
4. Het onderdeel gaat er tevens ten onrechte van uit dat de doelstelling
van de onteigening enkel kan worden afgeleid uit de motieven van het
onteigeningsbesluit, terwijl de rechter hierover onaantastbaar in feite
oordeelt.
5. Er is geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen die uitgaan van
een verkeerde rechtsopvatting.
Tweede middel
6. De appelrechters oordelen dat de aard van de onteigende gronden
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vóór de bestemmingswijziging landbouwgrond was en dat de evolutie
naar industriegrond slechts mogelijk werd ingevolge de bestemmingswijziging.
Zij sluiten aldus uit dat de nabijheid van industriegrond reeds vóór
de bestemmingswijziging een invloed had op de kwalificatie als landbouwgrond, evenals dat er sprake was van een spontane evolutie naar
industriegrond.
7. Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters weigeren rekening te houden met de objectieve eigenschappen van het goed, berust op
een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
31 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Grotendeels gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist en de heer Maes.

N° 333
1o

— 31 mei 2013
(C.12.0399.N)

kamer.

1o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. — Veroordeling. — Grenzen.
2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 144. —
Burgerlijke rechten. — Rechterlijke macht. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. — Veroordeling. — Grenzen.
3o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. — Bestuurshandeling. — Fout. — Schade. — Veroordeling. — Grenzen.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Oorzakelijk verband. — Bewijslast.

1o, 2o en 3o De rechter mag het bestuur veroordelen tot vergoeding van de
schade die een derde lijdt ingevolge zijn fout, zonder daarbij evenwel aan
het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zonder zich in zijn plaats te
stellen  (1). (Art. 144, Grondwet)
4o Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en
de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat ;
dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan (2). (Artt. 1382 en 1382 BW)
  (1), (2) Cass. 9 nov. 2012, AR C.11.0563.N, AC 2012, nr. 604, met concl. van advocaatgeneraal G. Dubrulle.

ARREST-2013-05.indb 1352

23/04/14 09:47

N° 333 - 31.5.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1353

(Prayon n.v. t. Vlaams Gewest, in aanwezigheid van de Belgische
Staat, minister van Binnenlandse Zaken)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 oktober 2011.
Raadsheer Koen Mestdagh 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. De rechter mag het bestuur veroordelen tot vergoeding van de
schade die een derde lijdt ingevolge zijn fout, zonder daarbij evenwel
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zonder zich in zijn
plaats te stellen.
2. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen
de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk
verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade
zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan.
3. De appelrechters stellen vast dat :
—— de bestendige deputatie van Antwerpen op 25 april 1991 aan de eiseres
een vergunning verleende tot het exploiteren van een stortplaats voor
gipsafval te Boom en te Rumst, genaamd “Groenenberg” ;
—— bij ministerieel besluit van 1 mei 1992 het besluit van de bestendige
deputatie werd opgeheven en de vergunning aan de eiseres werd geweigerd ;
—— de eiseres op 3 juli 1992 tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instelde bij de Raad van State ;
—— de Raad van State bij arrest nr. 103.703 van 18 februari 2002 het
besluit van 1 mei 1992 vernietigde wegens miskenning van de artikelen 2
en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen en van het beginsel dat elke
beslissing op in feite juiste en in rechte aanvaardbare motieven moet
berusten.
Zij oordelen dat :
—— de fout van de verweerder vaststaat op grond van het arrest van
18 februari 2002 van de Raad van State ;
—— de eiseres moet aantonen dat indien het besluit van 1 mei 1992
afdoende gemotiveerd was geweest, zij de gevraagde stortvergunning
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op voornoemde plaats wel zou hebben verkregen en zich derhalve geen
schade zou hebben voorgedaan ;
—— de eiseres uit de voorliggende stukken niet kon afleiden dat zij redelijke verwachtingen mocht koesteren over het verder verkrijgen van een
stortvergunning tot minstens 1999.
4. De appelrechters die oordelen dat niet afdoende blijkt dat indien
de verweerder zijn beslissing naar behoren had gemotiveerd, de eiseres
de gevraagde stortvergunning wel verkregen had, verantwoorden hun
beslissing dat het oorzakelijk verband tussen de onwettige akte en de
schade niet afdoende bewezen is, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
5. Anders dan het subonderdeel aanvoert, is het niet tegenstrijdig
te oordelen, eensdeels, dat het besluit van 1 mei 1992 werd vernietigd
wegens miskenning van de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen en van het beginsel dat elke beslissing op in feite juiste en
in rechte aanvaardbare motieven moet berusten en, anderdeels, dat deze
beslissing werd vernietigd wegens een schending van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht.
Het subonderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede subonderdeel
6. Anders dan waarvan het subonderdeel uitgaat, beslissen de appelrechters niet dat de beslissing van 1 mei 1992 door het arrest van de
Raad van State van 18 februari 2002 enkel werd vernietigd wegens een
schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. Zij oordelen tevens
dat het besluit van 1 mei 1992 werd vernietigd wegens miskenning van
de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen en van het
beginsel dat elke beslissing op in feite juiste en in rechte aanvaardbare
motieven moet berusten.
Het subonderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het
arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
7. In zoverre het subonderdeel verder aanvoert dat de appelrechters het
begrip oorzakelijk verband miskennen, kan het, om de redenen vermeld
in het antwoord op het eerste onderdeel, niet worden aangenomen.
Derde subonderdeel
8. Anders dan waarvan het subonderdeel uitgaat, beperken de appelrechters zich niet ertoe vast te stellen dat de overheid de vergunning
wettig had kunnen weigeren. Zij oordelen dat niet afdoende blijkt dat
indien de verweerder zijn beslissing naar behoren had gemotiveerd, de
eiseres de gevraagde vergunning wel had verkregen.
Het subonderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
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Derde onderdeel in zijn geheel
9. De appelrechters laten hun oordeel dat de eiseres niet bewijst dat
indien de verweerder zijn beslissing naar behoren had gemotiveerd, zij
de stortvergunning zou hebben verkregen, niet enkel steunen op de
bepalingen van het Afvalstoffenplan 1991-1995.
Zij oordelen ook dat :
—— ongeacht de verstrengde reglementering de “Groenenberg” volgens
het Gewestplan Antwerpen gelegen is in een ontginningsgebied met als
nabestemming agrarisch gebied, industriegebied en bufferzone ;
—— door het labiele karakter van gipsafval, het mogelijke gevaar dat
gips meebrengt voor mens en milieu en de structuur van de gipsstorting,
zijnde een terreinverhoging tot 25 meter, de nabestemming onmogelijk
nog gerealiseerd kon worden ;
—— uit artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april
1982 blijkt dat de vergunning voor het verwijderen van afvalstoffen
niet enkel kan geweigerd worden indien de aanvraag strijdig is met het
afvalstoffenplan, maar ook indien zij strijdig is met het belang van de
bescherming van het leefmilieu ;
—— de milieuproblemen die het storten van gips met zich meebrachten
in een streek die bovendien sedert de jaren 80 overspoeld werd met stortplaatsen, reeds jarenlang gekend was en in het ongunstig advies van het
Hoofdbestuur Milieuvergunningen van 18 september 1991 gewag wordt
gemaakt van grond- en oppervlaktewaterverontreiniging.
Deze door het onderdeel niet-bekritiseerde redenen dragen de beslissing dat de eiseres niet bewijst dat indien de verweerder zijn beslissing
naar behoren had gemotiveerd, zij de gevraagde stortvergunning wel had
verkregen.
Het onderdeel dat aldus niet tot cassatie kan leiden, is bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Vordering tot bindendverklaring
10. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de
vordering tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist,
mevr. Geinger en de heer Lefèbvre.

ARREST-2013-05.indb 1355

23/04/14 09:47

1356

ARRESTEN VAN CASSATIE

31.5.13 - N° 334

N° 334
1o

— 31 mei 2013
(D.11.0019.N)

kamer.

1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — Uitoefening
beroep. — Geen inschrijving. — Verbod. — Draagwijdte.
2o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). — Uitoefening beroep. — Wijzen. — Architect-ambtenaar. — Architect-bezoldigde.
— Grenzen. — Ander beroep dan dat van architect. — Privaatrechtelijke
dienstbetrekking. — Gevolg. — Beroep van zelfstandige architect. —
Deeltijdse uitoefening.

1o Het verbod het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uit te
oefenen zonder inschrijving op een van de tabellen van de orde of op een
lijst van stagiairs geldt enkel ten aanzien van degene die, hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte van een openbare dienst, hetzij
als bezoldigde handelingen stelt die behoren tot het monopolie van de architect  (1). (Art. 4, eerste lid, Wet 20 feb. 1939 ; Art. 5, Architectenwet ; Art.
4, eerste lid, Reglement van beroepsplichten, vastgesteld door de Nationale Orde van Architecten, goedgekeurd en verbindend verklaard bij
art. 1 van het KB 18 april 1985)
2o Het beroep van architect kan worden uitgeoefend hetzij als zelfstandige,
hetzij als ambtenaar, hetzij als bezoldigde, maar de architect-ambtenaar
mag, behoudens de in de wet voorziene uitzonderingsgevallen, niet optreden
als zelfstandig architect en de architect-bezoldigde mag slechts optreden
als zelfstandige architect mits machtiging van de raad van de Orde ; uit de
toepasselijk wettelijke bepalingen volgt niet dat het degene die een ander
beroep dan dat van architect uitoefent in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, verboden is het beroep van architect deeltijds als
zelfstandige architect uit te oefenen (2). (Artt. 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6,
eerste lid, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, Reglement van beroepsplichten,
vastgesteld door de Nationale Orde van Architecten, goedgekeurd en
verbindend verklaard bij art. 1 van het KB 18 april 1985 ; Art. 5, eerste,
tweede en derde lid, Wet 20 feb. 1939)

(Orde Van Architecten t. B.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betreft het
voorwerp van het geschil de vraag van verweerster tot wederopname op
de tabel van de Orde van Architecten.
2. Bij beslissing van 21 augustus 2008 werd verweerster op haar schriftelijk verzoek weggelaten van de tabel van de Orde van Architecten. Als
reden gaf zij op dat zij voortaan de functie van diensthoofd “Technische
  (1), (2) Zie concl. O.M.
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Dienst en Onderhoud” bij de CVBA Huisvestingsmaatschappij Scheldevallei zou uitoefenen.
Bij schrijven van 10 september 2009 verzocht verweerster om haar
wederopname op de tabel omdat zij haar beroepsactiviteiten als “architect in bijberoep” wenste te hernemen.
De Oost-Vlaamse provinciale raad oordeelde in zijn zitting van
2 oktober 2009 niet te kunnen ingaan op dat verzoek en nodigde haar
conform de procedure bij weigering van opname uit om te verschijnen
voor de provinciale raad teneinde haar middelen dienaangaande mee te
delen, waarna de provinciale raad een definitieve beslissing zou nemen.
3. Bij beslissing van 21 januari 2010, gewezen op tegenspraak en met
twee derde meerderheid van stemmen, zegde de raad van de provincie
Oost-Vlaanderen dat de vraag van verweerster tot opname op de tabel
van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen niet kon
worden ingewilligd.
4. Verweerster stelde tegen deze beslissing hoger beroep in evenals de
Nationale Raad.
Bij beslissing van 8 december 2010 verklaarde de Raad van Beroep
van de Orde van Architecten het hoger beroep van verweerster deels
gegrond, zegde hij rechtens dat de CVBA Huisvesting Scheldevallei niet
te aanzien is als een openbare instelling in de zin van artikel 5, alinea 1
van de wet van 20 februari 1939 tot bescherming van de titel en van het
beroep van architect, heropende hij vooraleer over het overige van haar
beroep te oordelen de debatten teneinde haar te horen over haar huidige
voltijdse activiteit bij de CVBA Huisvesting Scheldevallei, stelde hij de
zaak te dien einde op de openbare terechtzitting van woensdag 26 januari
2011 vast, verklaarde hij het hoger beroep van de Nationale Raad ongegrond en stelde hij rechtens vast dat de uitbreiding van zijn vordering
zonder voorwerp was geworden.
Bij de bestreden beslissing van 22 juni 2011 verklaarde de Raad van
Beroep van de Orde van Architecten het hoger beroep van verweerster gegrond en zegde hij rechtens dat verweerster dient opgenomen te
worden als deeltijds zelfstandig architect op de tabel van de Orde van
Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen.
5. Het cassatieberoep tegen deze beslissing maakt het voorwerp uit
van huidige procedure.
Het

eerste cassatiemiddel

6. In haar eerste cassatiemiddel voert eiseres schending aan van
artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 1, 2, § 1, 1o en 4 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect, artikelen 2, 3, 5 en 38, 1o van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten (hierna te noemen “Architectenwet”),
artikelen 3, 4, 7, 10 en 20 van het Reglement van beroepsplichten der
Architecten, op 16 december 1983 door de Nationale Raad van de Orde der
Architecten vastgesteld en goedgekeurd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1985 (hierna te noemen “Reglement van beroepsplichten der Architecten 1983”), en van het algemeen rechtsbeginsel
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volgens hetwelk het de rechter toekomt om desnoods ambtshalve de
door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen.
7. Zij voert aan dat het beroep van architect, voor de uitoefening
waarvan men dient ingeschreven te zijn op de tabel van de Orde van Architecten, geenszins beperkt is tot die handelingen, waarvoor bij artikel 4
van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect een monopolie in het leven werd geroepen. Het
opstellen van plannen en het controleren van de uitvoering die eraan
wordt gegeven is slechts één aspect van het beroep van architect, dat
aldus niet tot deze opdrachten is beperkt. Eenieder die taken, karakteristiek voor het beroep van architect, vervult, dient volgens eiseres dus
ingeschreven te zijn op de tabel.
Zij betoogt verder dat verweerster door de CVBA Huisvestingsmaatschappij Scheldevallei werd aangeworven om prestaties te verrichten
die volgens de eigen vaststelling van de Raad van Beroep karakteristiek
zijn voor een architectenopdracht.
Zij besluit dat de Raad van Beroep, door het beroep van architect te
herleiden tot die handelingen die onder het beroep van architect vallen,
met uitsluiting van “andere prestaties die vaak typisch zijn voor een
architect in het kader van de uitvoering van een werkelijk architectenopdracht (op grond van een contract bouwheer/architect)” zijn beslissing
niet naar recht heeft verantwoord.
8. Zij voert bovendien aan dat de Raad van Beroep in het ongewisse laat
welke handelingen precies door verweerster dienden te worden gesteld,
zodat Uw Hof in de onmogelijkheid wordt gesteld om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en na te gaan of de weerhouden prestaties inderdaad prestaties zijn die niet vallen onder het monopolie van de architect, en dat de Raad van Beroep bijgevolg zijn beslissing niet regelmatig
met redenen heeft omkleed.
9. Tenslotte voert zij aan dat de Raad van Beroep, die oordeelt dat
het hem niet toekomt om een principiële grens te trekken in het onderscheid tussen “de taken die onder het monopolie van de architect vallen”
en “dagdagelijkse opdrachten van een architect die niet onder het monopolie van een architect vallen” en derhalve te onderzoeken of en in welke
mate de aangehaalde prestaties niettemin onder het monopolie van de
architect ressorteerden, tekortschiet aan de op de rechter rustende taak
om desnoods ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgrond aan
te vullen.
Bespreking

van het eerste cassatiemiddel

10. De wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect huldigt drie fundamentele beginselen, met
name :
—— de bescherming van de titel van de architect, door de invoering van
een diplomavereiste ;
—— de reglementering van het beroep ;
—— de invoering van een monopolie voor het opmaken van plannen en
de controle op de uitvoering der werken.
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11. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect bepaalt dat de Staat,
de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren een beroep moeten doen op de medewerking van een architect voor
het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken,
voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande
aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.
Dit wetsartikel creëert dus een monopolie van de architect voor de
erin voorziene handelingen. Het duidt aan wie beroep moet doen op de
medewerking van een architect en waarvoor.
12. Deze wet voorziet verder in twee onverenigbaarheden, met name :
—— enerzijds in zijn artikel 6 de absolute onverenigbaarheid van het
beroep van architect met dit van aannemer van openbare of private
werken, waardoor de taakverdeling tussen beide beroepen wordt bevestigd ; door die onverenigbaarheid heeft de wetgever het ontwerpen van
de plannen en het toezicht losgemaakt van de stoffelijke uitvoering
van het bouwwerk  (1), een taakverdeling die in het belang is zowel
van de architectenstand als van de opdrachtgevers  (2) ; die wettelijke
onverenigbaarheid moet, zoals alle wetten die de vrijheid van arbeid en
nijverheid beknotten, op beperkende wijze worden uitgelegd (zie infra,
randnr. 17) ;
—— anderzijds in zijn artikel 5, eerste lid, het verbod van de uitoefening van het beroep van architect voor de ambtenaren en beambten
van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen
buiten het kader van hun functie ; het tweede en derde lid van dit wetsartikel bepalen in welke gevallen van die bepaling wordt afgeweken.
13. Luidens artikel 5 van de Architectenwet mag niemand in België,
het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij
niet op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is
ingeschreven of indien hij niet heeft voldaan aan de bepalingen van het
eerste of tweede lid van § 2 van artikel 8.
14. Artikel 4, eerste lid, van het Reglement van beroepsplichten der
Architecten 1983 voorziet drie wijzen van uitoefening van het beroep van
architect, met name :
—— hetzij als zelfstandige ;
—— hetzij als ambtenaar of beambte van een openbare dienst ;
—— hetzij als bezoldigde.
15. De rechtsvraag die in het middel aan de orde wordt gesteld is of het
verbod om het beroep van architect uit te oefenen zonder inschrijving op
één de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs, voorzien door
voornoemd artikel 5 van de Architectenwet, ook geldt voor handelingen
van de betrokkene die niet behoren tot het monopolie van de architect.
16. Ik meen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord.

  (1) G. Baert, “Het nieuwe reglement op de beroepsplichten van de architect”, RW
1985-86, (1457) 1465, nr. 25.
  (2) Cass. 26 jan. 1978, AC 1978, 635 ; RW 1978-79, 665.
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17. Reeds in zijn arresten van 18 december 1967  (1), 17 februari 1969  (2),
3 mei 1974  (3) en 10 september 1976  (4) oordeelde het Hof dat de in het
belang van zowel het beroep van architect als van de opdrachtgevers
ingestelde onverenigbaarheid, die ertoe strekt het ontwerpen van de
plannen en het toezicht op de werken enerzijds en de uitvoering van de
werken anderzijds van elkaar te scheiden, zoals elke bepaling die de vrijheid van nijverheid en arbeid inperkt, op beperkende wijze moet worden
uitgelegd. Het Hof herhaalde dit principiële uitgangspunt in zijn arrest
van 16 november 2012  (5), hieraan toevoegend dat dit echter niet belet
dat het cumulatieverbod algemeen is en niet beperkt is tot eenzelfde
concreet bouwproject.
18. Ik meen dat de regel van de beperkende interpretatie verwoord in
deze arresten, die weliswaar allen betrekking hadden op het cumulatieverbod van de beroepen van architect en aannemer, ook kan geëxtrapoleerd worden naar het verbod om het beroep van architect uit te oefenen
zonder inschrijving op één van de tabellen van de Orde of op een lijst
van stagiairs. Ook dit verbod perkt immers de vrijheid van nijverheid
en arbeid in.
19. Het komt mij dan ook voor dat een inschrijving op die tabellen
of lijst niet kan worden opgelegd voor werkzaamheden die niet vallen
onder het monopolie van de architect en die derhalve ook door een nietarchitect zouden kunnen worden verricht.
Het verbod om het beroep van architect uit te oefenen zonder inschrijving op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is
naar mijn mening dan ook beperkt tot de handelingen die vallen onder
het wettelijk monopolie van de architect.
20. In zoverre het middel van een tegenovergestelde rechtsopvatting
uitgaat, lijkt het mij naar recht te falen.
21. De Raad van Beroep oordeelt in concreto en aan de hand van de voorhanden zijnde gegevens dat in de takenomschrijving van de verweerster
(artikel 2 van het arbeidscontract) geen taken voorkomen die slechts
kunnen uitgevoerd worden door een architect ingeschreven op een tabel
van de Orde en dat het niet bewezen is dat de verweerster in werkelijkheid toch dergeIijke taken zou uitoefenen.
Nu deze zelfstandige niet-bekritiseerde reden de beslissing schraagt,
lijkt het middel mij, in zoverre het opkomt tegen de overtollige reden
dat het niet aan de Raad van Beroep toekomt een principiële grens te
trekken tussen daden die wel en deze die niet onder het monopolie van
de architect vallen, niet ontvankelijk te zijn.
22. Nu de eiseres in haar appelconclusie niet aanvoerde dat verweerster wel taken uitvoerde die onder het wettelijk monopolie van de architect vallen, ben ik van oordeel dat de Raad van Beroep de aard van de
door verweerster uitgevoerde taken niet diende te preciseren.
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)

Cass. 18 dec. 1967, AC 1968, 553.
Cass. 17 feb. 1969, AC 1969, 566.
Cass. 3 mei 1974, AC 1974, 991.
Cass. 10 sept. 1976, AC 1977, 37.
Cass. 16 nov. 2012, AR D.11.0021.N, AC 2012, nr. 619, met concl. van AG G. Dubrulle.
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In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, lijkt het mij niet
aangenomen te kunnen worden.
Het

tweede cassatiemiddel

23. In het tweede cassatiemiddel voert eiseres schending aan van
de artikelen 2, 3 en 5 van de Architectenwet, artikel 5 van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect, en de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, 6, 7 en 8 van het Reglement
van beroepsplichten der Architecten 1983.
24. Zij voert aan dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat,
behoudens de hypothese waarin een architect-bezoldigde werd gemachtigd om zijn beroep ook als zelfstandige uit te oefenen, de zelfstandige niet kan gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst dan wel het
statuut van ambtenaar bezitten.
25. Nu verweerster bediende was van de CVBA Huisvestingsmaatschappij
Scheldevallei en niet was ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten als architect-bediende, was volgens eiseres niet voldaan aan de
voorwaarden van artikelen 5 en 8 van het Reglement van beroepsplichten
der Architecten 1983 om te worden opgenomen op de tabel van de Orde
van Advocaten, zodat de Raad van Beroep niet zonder schending van
voornoemde bepalingen de vordering van verweerster om te worden opgenomen op die tabel als deeltijds zelfstandig architect kon inwilligen.
Bespreking

van het tweede cassatiemiddel

26. Zoals hierboven uiteengezet onder randnr. 14 voorziet artikel 4,
eerste lid, van het Reglement van beroepsplichten der Architecten 1983
in drie wijzen van uitoefening van het beroep van architect, met name :
—— hetzij als zelfstandige ;
—— hetzij als ambtenaar of beambte van een openbare dienst ;
—— hetzij als bezoldigde.
27. Artikel 5, eerste lid, van dit reglement definieert de zelfstandige
architect als “diegene die, voltijds of deeltijds, zijn beroep uitoefent
buiten ieder publiekrechtelijk statuut of dienstbetrekking”.
Artikel 6, eerste lid, van dit reglement omschrijft de architect-ambtenaar als “diegene die aangeworven of benoemd is als architect door een
openbare dienst, zoals de Staat, een gewest, een provincie, een gemeente,
een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling”.
De architect-bezoldigde tenslotte wordt door artikel 7, eerste lid, van
dit reglement omschreven als “diegene die het beroep geheel of ten dele
in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van
een arbeidsovereenkomst voor bedienden”.
28. Zoals hoger uiteengezet in randnr. 12 voorziet artikel 5, eerste lid,
van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect een onverenigbaarheid voor de ambtenaren
en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare
instellingen, omdat deze, buiten hun functie, niet als architect mogen
optreden.
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Krachtens het tweede lid van dit wetsartikel wordt van die bepaling afgeweken ten behoeve van de architecten die een der voornoemde
hoedanigheden slechts verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor
een vak dat verband houdt met de architectuur of de bouwtechniek.
Krachtens het derde lid van dit wetsartikel wordt van die bepaling
eveneens afgeweken ten voordele van de architecten-ambtenaren die de
plannen van hun persoonlijke woning willen opstellen en ondertekenen
en toezicht willen uitoefenen op de desbetreffende bouwwerken.
29. Anders dan de onverenigbaarheid tussen de beroepen van architect
en aannemer, die absoluut is, gaat het hier om een relatieve onverenigbaarheid, want deze ambtenaren en beambten kunnen inderdaad in de
uitoefening van hun openbare functie de handelingen van een architect stellen. Het effectief stellen van die handelingen in hun openbare
functie is echter geen voorwaarde voor het verbod om dergelijke handelingen buiten hun openbare functie te stellen : Uw Hof oordeelde in zijn
arrest van 10 april 2006 immers dat “dit verbod niet onderworpen (is)
aan de voorwaarde dat degene waarop het van toepassing is, in zijn officiële functies handelingen stelt die kenmerkend zijn voor het beroep
van architect en evenmin aan de voorwaarde dat de ambtenaar of agent
zijn functies volledig uitoefent”  (1).
30. De wetgever wilde hiermee vermijden dat deze ambtenaren in
deloyale concurrentie zouden komen met de private architecten  (2), en
tevens dat zij misbruik zouden maken van hun functies  (3), bijvoorbeeld
in het kader van het bekomen van een bouwvergunning voor hun private
opdrachtgever. Uw Hof preciseerde in het voormelde arrest van 10 april
2006 dat “het door die bepaling opgelegde verbod, dat ertoe strekt elk
misbruik te voorkomen dat zou kunnen voortvloeien uit de omstandigheid dat ambtenaren, buiten hun officiële functies, als privé-architect
zouden optreden, een algemeen verbod (is), behoudens de bij wet bepaalde
uitzonderingen (…)”  (4).
31. Krachtens artikel 8, eerste lid, van het Reglement van beroepsplichten der Architecten kan de architect-bezoldigde zijn beroep niet
als zelfstandige uitoefenen dan met voorgaande machtiging van de raad
van de Orde die beslist, rekening houdend met de elementen eigen aan
de zaak, inzonderheid met de beschikbaarheid van de architect voor de
bouwheer.
“Men kan dan ook slechts deeltijds zelfstandige architect zijn, dus
voor eigen rekening werken. Met toelating van de Orde kan de architect-bediende als zelfstandige architect optreden (artt. 5 en 8). Voor het
verlenen van de toelating zal de Orde onder meer rekening houden met
de beschikbare tijd van de aanvrager  (5)”.

  (1) Cass. 10 april 2006, AR D.05.0021.F, AC 2006, nr. 214.
  (2) A. Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, I, Brussel, Bruylant, 1968, 403, nr. 233.
  (3) Concl. van AG J.-M. Genicot bij Cass. 4 juni 2012, AR C.11.0321.F, Pas. 2012, nr. 359 ;
Cass. 28 sept. 1984, AR 4256, AC 1984-85, nr. 76.
  (4) Cass. 10 april 2006, AR D.05.0021.F, AC 2006, nr. 214.
  (5) G. Baert, “Het nieuwe reglement op de beroepsplichten van de architect”, RW
1985-86, (1457) 1461, nr. 9.
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32. Deze regel is voortgekomen uit een aantal vernietigingen door de
Raad van State van beslissingen die gegrond waren op een extensieve
interpretatie van de onverenigbaarheidsregel vervat in artikel 6 van de
wet van 20 februari 1939  (1).
33. In zijn arrest van 18 januari 1974  (2) vernietigde de Raad van State
artikel 14, lid 1, van het vroegere Reglement op de beroepsplichten,
vastgesteld door de Nationale Raad bij beslissing van 17 maart 1967 en
16 juni 1967, en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 juli 1967. Dit
artikel bepaalde dat de architect tegelijk geen andere beroepsbedrijvigheid mag houden dan met machtiging van de overheid van de Orde. Deze
bepaling werd onwettelijk bevonden in de mate dat zij een discretionaire macht verleende aan de overheid van de Orde om dergelijke machtiging te verlenen.
De Raad van State overwoog hierbij :
“Inzonderheid over de wettigheid van artikel 14 van het reglement van
beroepsplichten.
Overwegende dat artikel 19 van de wet van 26 juni 1963 bepaalt : ‘De
Raad van de Orde zorgt voor de naleving van de voorschriften van de
plichtenleer. Hij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid
van de leden van de Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de
uitoefening van het beroep …’ ; dat de raad van de Orde derhalve bevoegd
is tot het uitvaardigen van individuele maatregelen die geen tuchtmaatregelen zijn, om te voorkomen dat de regelen inzake beroepsplichten
geschonden worden of om aan zodanige schending een einde te maken ;
dat tot die maatregelen ook behoort het verlenen of weigeren van de
machtiging om buiten het beroep van architect een ander beroep uit te
oefenen ; dat die maatregelen, zelfs bij ontstentenis van een reglement
van beroepsplichten, kunnen worden genomen op grond van de wet van
26 juni 1963 ; dat artikel 14, eerste lid, van het reglement, doordat het een
machtiging van de overheid van de Orde eist, slechts een bevestiging is
van een stilzwijgend in de wet gestelde beginsel ; dat de weigering van
een zodanige machtiging echter alleen grond kan vinden in de noodzaak
de eer, de discretie of de waardigheid van het beroep te waarborgen ; dat
artikel 14, eerste lid, van het reglement onwettig is doordat het, zonder
enige voorwaarde of zonder enig voorbehoud alleen aan de overheid van
de Orde de bevoegdheid laat om een zodanige machtiging te verlenen dan
wel te weigeren”.
34. Samenvattend kan dus worden gesteld dat het beroep van architect
kan worden uitgeoefend hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar,
hetzij als bezoldigde, dat de architect-ambtenaar, behoudens de in de
wet voorziene uitzonderingsgevallen, niet mag optreden als zelfstandige
architect en dat de architect-bezoldigde slechts als zelfstandige architect mag optreden met machtiging van de raad van de Orde.
35. De vraag in deze is echter of het beroep van (deeltijds) zelfstandige
architect kan worden gecombineerd met een beroep in bezoldigde dienst,
  (1) P. Rigaux, Le droit de l’architecte – Evolution des 20 dernières années, Brussel,
Larcier, 1993, 97, nr. 90.
  (2) RvS 18 jan. 1974, nr. 16.204, Arr.RvS 1974, 55 ; T. Aann. 1974, 30, noot M.-A. Flamme.
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anders dan dat van architect-bezoldigde. Kan iemand die werkzaam is in
een private dienstbetrekking, die geen activiteit als architect inhoudt,
daarnaast deeltijds actief zijn als zelfstandige architect en daartoe
gemachtigd worden door de raad van de Orde ?
36. Ik ben van oordeel dat deze vraag bevestigend dient te worden
beantwoord.
37. Ik meen niet dat het Reglement van beroepsplichten der Architecten 1983 een algemeen verbod inhoudt tot het cumuleren van een activiteit in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, buiten
die van architect-bezoldigde, met die van deeltijds zelfstandige architect. Het is met andere woorden naar mijn mening degene die een ander
beroep dan dat van architect uitoefent in het kader van een privaatrechtelijke bezoldigde dienstbetrekking, niet verboden het beroep van
architect deeltijds als zelfstandige uit te oefenen.
38. Het middel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat,
faalt naar mijn mening dan ook naar recht.
Conclusie : verwerping

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal en
zetelend te Gent, van 22 juni 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 26 maart 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect, moeten de
Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren een beroep doen op de medewerking van een architect voor het
opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken,
waarvoor door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande
aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.
Krachtens artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten, mag niemand in België het beroep van architect
in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op een van de tabellen
van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven.
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Krachtens artikel 4, eerste lid, van het reglement van de beroepsplichten van de architecten, op 16 december 1983 door de nationale raad
van de Orde van architecten vastgesteld en goedgekeurd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 april 1985, oefent de architect zijn
beroep uit hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte van
een openbare dienst, hetzij als bezoldigde.
2. Het verbod het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uit
te oefenen zonder inschrijving op een van de tabellen van de orde of op
een lijst van stagiairs geldt enkel ten aanzien van degene die, hetzij als
zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte van een openbare dienst,
hetzij als bezoldigde handelingen stelt die behoren tot het monopolie
van de architect.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
3. De raad van beroep oordeelt in concreto en aan de hand van de voorhanden zijnde gegevens dat in de taakomschrijving van de verweerster
geen taken voorkomen die slechts kunnen uitgevoerd worden door een
architect ingeschreven op een tabel van de Orde en dat het niet bewezen is
dat de verweerster in werkelijkheid toch dergelijke taken zou uitoefenen.
Deze zelfstandige niet-bekritiseerde reden schraagt de bestreden
beslissing.
4. In zoverre het middel opkomt tegen de overtollige reden dat het
niet aan de raad van beroep toekomt een “principiële grens” te trekken
tussen daden die wel en niet onder het monopolie van de architect vallen,
is het niet ontvankelijk.
5. Waar de eiseres in haar appelconclusie niet aanvoerde dat de
verweerster wel taken uitoefende die onder het monopolie van de architect vielen, diende de raad van beroep de aard van de door de verweerster
uitgevoerde taken niet nader te preciseren.
In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, kan het niet worden
aangenomen.
Tweede middel
6. Krachtens artikel 4, eerste lid, van het reglement van 16 december
1983, oefent de architect zijn beroep uit hetzij als zelfstandige, hetzij als
ambtenaar of beambte van een openbare dienst, hetzij als bezoldigde.
7. Krachtens artikel 5, eerste lid, van dit reglement is de zelfstandige
architect degene die, voltijds of deeltijds, zijn beroep uitoefent buiten
ieder publiekrechtelijk statuut of dienstbetrekking.
Krachtens artikel 6, eerste lid, van dit reglement is de architectambtenaar degene die aangeworven of benoemd is als architect door een
openbare dienst, zoals de Staat, een gewest, een provincie, een gemeente,
een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling.
Krachtens artikel 7, eerste lid, van dit reglement is de architect-bezoldigde degene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden.
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Krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect mogen de
ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en
de openbare instellingen, buiten hun functie, niet als architect optreden.
Krachtens het tweede lid wordt van die bepaling afgeweken ten behoeve
van de architecten die een van de voornoemde hoedanigheden slechts
verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor een vak dat verband
houdt met de architectuur of de bouwtechniek.
Krachtens het derde lid wordt van die bepaling eveneens afgeweken ten
voordele van de architect-ambtenaren die de plannen van hun persoonlijke woning willen opstellen en ondertekenen en toezicht willen uitoefenen op de desbetreffende bouwwerken.
8. Krachtens artikel 8, eerste lid, van voormeld reglement, kan de
architect-bezoldigde zijn beroep niet als zelfstandige uitoefenen dan
met voorafgaande machtiging van de raad van de Orde die beslist, rekeninghoudend met de elementen eigen aan de zaak, inzonderheid met de
beschikbaarheid van de architect voor de bouwheer.
9. Uit deze bepalingen volgt dat het beroep van architect kan worden
uitgeoefend hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar, hetzij als
bezoldigde, maar dat de architect-ambtenaar, behoudens in de door de
wet voorziene uitzonderingsgevallen, niet mag optreden als zelfstandige
architect en dat de architect-bezoldigde slechts als zelfstandige architect mag optreden mits machtiging van de raad van de Orde.
Uit deze bepalingen volgt niet dat degene die een ander beroep dan dat
van architect in het kader van een privaatrechtelijke dienstbetrekking
uitoefent, verboden is het beroep van architect deeltijds als zelfstandige
uit te oefenen.
Het middel dat geheel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 mei 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.
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Strafvordering. — Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk
vatbaar voor cassatieberoep.
— Arrest tot verwijzing naar
het hof van assisen. — Beschuldigde. — Ontvankelijk-
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heid van het cassatieberoep.
— Gevallen.
1128
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
— Strafvordering. — Geen
eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. — Inverdenkinggestelde. — Beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling. — Ontvankelijkheid.
1189
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Termijnen voor cassatieberoep en betekening.
— Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing). — Raadkamer.
—
Beschikking
tot
buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij.
— Hoger beroep. — Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Arrest dat enkel de
ontvankelijkheid van het
hoger beroep onderzoekt en
de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
1189
Cassatiemiddelen. — Burgerlijke zaken. — Belang.
1095
Cassatiemiddelen.
—
Burgerlijke zaken. — Onaantastbare beoordeling door
feitenrechter. — Vennootschap. — Vennootschapsorgaan. — Overeenkomst.
— Persoonlijke verbintenis
van het orgaan.
1277
Cassatiemiddelen. — Strafzaken. — Algemeen. — In
memorie aangevoerde middelen. — Schriftelijke conclusie van het openbaar
ministerie. — Antwoordnoot. — Nieuw aanvullend
middel. — Middel gesteund
op een sinds de bestreden
beslissing nieuw ingevoerde
strafprocessuele regel. —
Ontvankelijkheid.
1312
Collectieve
schuldenregeling.
— Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. — Prioritaire
betaling van bepaalde schul-
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den. — Menselijke waardigheid. — Eerbiediging. — De
schuldenaar en zijn gezin. —
Schuldeiser van onderhoudsgelden. — Begrip.
1288
Collectieve
schuldenregeling.
— Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. — Uitkeringen tot levensonderhoud.
— Vervallen schulden van
onderhoudsgelden. — Kwijtschelding van kapitaal. 1288
Dagvaarding. — Burgerlijke
zaken. — Hoofdvordering.
— Inleiding. — Onregelmatigheid. — Sanctie. — Bevoegdheid van de rechter.
— Grens. — Gevolg.
1266
Dagvaarding. — Burgerlijke
zaken. — Hoofdvordering. —
Inleiding. — Onregelmatigheid. — Sanctie.
1266
Derdenverzet. — Bevoegdheid
van de rechter. — Rechtspleging. — Regelmatigheid. —
Controle. — Omvang.
1073
Derdenverzet. — Bevoegdheid
van de rechter. — Volledige
rechtsmacht. — Derde. —
Gevolg.
1073
Derdenverzet. — Uitvindingsoctrooi. — Intellectuele
eigendom. — Beschrijvend
beslag. — Aanwijzingen van
inbreuk. — Gegevens voor
beoordeling door rechter. —
Tijdstip. — Gevolg.
1073
Deskundigenonderzoek. — Honoraria. — Taxatie. — Tarief strafzaken. — Commissie voor de gerechtskosten.
— Bevoegdheid. — Verwijlintresten.
1082
Deskundigenonderzoek. — Honoraria. — Taxatie. — Tarief strafzaken. — Commissie voor de gerechtskosten.
— Opdracht. — Aard.
1082
Deskundigenonderzoek. — Honoraria. — Verbintenis tot
betaling. — Voorwerp. 1082
Douane en accijnzen. — Accijnswet 1997. — Geldboete
bepaald in artikel 39, eerste
lid. — Vernietigingsarrest

van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.
1115
Douane en accijnzen. — Douaneambtenaar. — Smokkelfeit. — Smokkelpoging. —
Begrip. — Draagwijdte. 1303
Douane en accijnzen. — Observatie. — Inbeslagneming. —
Onderscheid. — Begrip. 1305
Erfdienstbaarheid. — Ingeslotenheid. — Begrip. — Voorwaarde.
1107
Erfdienstbaarheid. — Vordering tot uitweg. — Voorwaarde.
1107
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging. — Onderzoeksgerecht. — Procedure. — Instemming.
1309
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging. — Procedure. — Instemming. 1309
Europese Unie. — Verdragsbepalingen. — Beleid. —
Landbouw. — Borgtocht.
— Landbouwproducten. —
Uitvoerrestituties. — Administratief dossier. — Afsluiting. — Fraude.
1134
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Bevoorrechte en
hypothecaire
schuldeisers.
— Curator. — Hypothecaire
inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers. —
Uitwerkingen.
1067
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Gevolgen (personen,
goederen, verbintenissen). —
Curator. — Lopende huurovereenkomst. — Beëindiging. — Onroerend goed.
— Verder gebruik. — Bezettingsvergoeding. — Schuld.
— Aard.
1095
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Gevolgen (personen,
goederen, verbintenissen). —
Curators. — Lopende overeenkomst. — Beslissing tot
beëindiging. — Gevolg. —
Schulden. — Tussen vonnis
van faillietverklaring en
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beëindiging overeenkomst.
— Aard.
1095
Gemeenschap en gewest. — Bevoegdheden van de Franse
Gemeenschap. — Toekenning aan het Waalse Gewest
en aan de Franse Gemeenschapscommissie. — Gezondheidsbeleid. — Uitzondering. — Omvang.
1219
Gemeenschap en gewest. —
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op de bewaarlijst
ingeschreven of beschermd
onroerend goed. — Eigendom
van een natuurlijke persoon
of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden die nodig zijn voor het
behoud van de integriteit
van het goed. — Gevaar voor
vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten
algemenen nutte door het
Gewest. — Procedure. — Optreden van het openbaar ministerie.
1226
Gemeenschap en gewest. —
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op de bewaarlijst
ingeschreven of beschermd
onroerend goed. — Eigendom van een natuurlijke
persoon
of
privaatrechtelijke rechtspersoon . —
Werkzaamheden die nodig
zijn voor het behoud van
de integriteit van het goed.
— Gevaar voor vernieling
of zware beschadiging. —
Onteigening ten algemenen
nutte door het Gewest. —
Toepasselijke wet.
1226
Gemeenschaps- en gewestbelastingen. — Vlaams Gewest. —
Leegstandsheffing bedrijfsruimten –Inventaris van de
leegstaande
bedrijfsruimten. — Registratie van een
onroerend goed. — Beroepsmogelijkheden.
1242
Gerechtskosten. — Burgerlijke
zaken. — Procedure voor de
feitenrechter. — Meerdere
partijen in het gelijk gesteld. — Rechtsplegingsvergoeding. — Berekening en
verdeling. — Grens.
1095
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Gerechtskosten.
—
Strafzaken. — Allerlei. — Tarief
strafzaken. — Deskundigen.
— Honoraria. — Taxatie –
Commissie voor de gerechtskosten. — Bevoegdheid. —
Verwijlintresten.
1082

Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 161. — Administratieve
rechtscolleges. — Oprichting. — Bevoegdheid.
1082

Gerechtskosten. — Strafzaken. — Allerlei. — Tarief
strafzaken. — Deskundigen.
— Honoraria. — Taxatie.
— Commissie voor de gerechtskosten. — Opdracht.
— Aard.
1082

Grondwettelijk hof. — Werknemers. — Recht op pensioen.
—
Verblijfsverplichting.
— Vrijstelling. — Discriminatie. — Norm van internationaal recht. — Grondwet.
— Prejudiciële vraag. —
Grondwettelijk Hof. — Verplichting.
1296

Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Artikel 162bis
Wetboek van Strafvordering. — Draagwijdte.
1162

Hof van assisen. — Rechtspleging tot de verwijzing naar het
hof. — Beschuldigde. — Cassatieberoep tegen arrest van
verwijzing. — Ontvankelijkheid. — Gevallen.
1128

Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Beklaagde
vrijgesproken in eerste aanleg maar veroordeeld in hoger beroep. — Veroordeling
tot de rechtsplegingsvergoedingen van beide instanties.
— Wettigheid.
1130

Hof van assisen. — Rechtspleging tot de verwijzing naar
het hof. — Gevangenneming. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Geen
onmiddellijke
uitvoering.
— Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
1128

Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Omvang. 1125
Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Rechtsplegingsvergoeding. — Stedenbouw.
— Herstelvorderende overheid. — Herstelvordering.
— Veroordeling tot herstel.
— Niet-uitvoering. — Navolgende vordering tot het opleggen van een dwangsom. —
Afwijzing. — Gevolg.
1163
Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Vrijwillig tussenkomende partij. — Veroordeling tot de kosten.
1125
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 144. — Burgerlijke
rechten. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. —
Bestuurshandeling. — Fout.
— Schade. — Veroordeling.
— Grenzen.
1352

Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen). — Algemeen. — Hoger beroep van
een oorspronkelijke verweerder tegen een medeverweerder. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarden.
1219
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). —
Algemeen. — Verweerder
betoogt dat de rechtsvordering enkel een medeverweerder betreft. — Hoger
beroep van de verweerder
tegen de medeverweerder. —
Ontvankelijkheid.
1219
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). —
Gevolgen. — Bevoegdheid
van de rechter. — Gevolgen.
— Devolutieve werking. —
Grenzen. — Keuze van de
partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de
rechter. — Gevolg.
1079
Hoger beroep. — Burgerlijke
zaken (handelszaken en so-
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ciale zaken inbegrepen). —
Gevolgen. — Bevoegdheid
van de rechter. — Gevolgen.
— Devolutieve werking. —
Grenzen. — Keuze van de
partijen. — Aanhangigmaking. — Bevoegdheid van de
rechter.
1079
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Beslissingen en partijen. — Beschikking van de
raadkamer. — Inverdenkinggestelde. — Artikel 135, § 2,
Sv. — Draagwijdte.
1189
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Beslissingen en
partijen. — Regeling van
de rechtspleging. — Raadkamer. — Beschikking tot
buitenvervolgingstelling.
— Hoger beroep van de burgerlijke partij. — Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Arrest dat enkel de
ontvankelijkheid van het
hoger beroep onderzoekt en
de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
1189
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Burgerlijke
rechtsvordering (bijzondere
regels). — Rechtsplegingsvergoeding. — Beklaagde
vrijgesproken in eerste aanleg maar veroordeeld in hoger beroep. — Veroordeling
tot de rechtsplegingsvergoedingen van beide instanties.
— Wettigheid.
1130
Huur van goederen. — Huishuur. — Einde (opzegging.
Verlenging. Enz ). — Opzegging door de verhuurder voor
eigen gebruik. — Termijn
voor de betrekking van het
goed. — Verlenging. — Teruggave van het goed. — Begrip. — Gevolg. — Beoordeling door de rechter.
1275
Indeplaatsstelling. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Herstelplicht.
—
Verscheidene
daders.
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Hoofdelijkheid. — Taak van
de rechter. — Dader die de
schadelijder heeft vergoed.
— Terugvordering. — Aandeel.
1099
Indeplaatsstelling. — In de
rechten van het slachtoffer. — Arbeidsongeval.
— Overheid-werkgever. —
Omvang. — Gevolg. — Verhaalsrecht.
1101
Indeplaatsstelling. — Vrijwaringsvordering. — Tussen
mededaders. — Gesteund op
subrogatie. — Benadeelde nog
niet vergoed. — Inwilliging
door de rechter. — Mogelijkheid. — Voorwaarde.
1099
Inkomstenbelastingen. — Aanslagprocedure. — Aanslag
van ambtswege en forfaitaire aanslag. — Aanslag van
ambtswege. — Tegenbewijs.
— Bewijsmiddelen.
1241
Inkomstenbelastingen. — Algemeen. — Fiscaal geding.
— Burgerlijke rechter. —
Gezag van gewijsde in strafzaken. — Gevolgen.
1255
Interesten. — Moratoire interesten. — Deskundigenonderzoek. — Honoraria.
— Verbintenis tot betaling.
— Voorwerp. 	
1082
Interesten. — Moratoire interesten. — Gerechtskosten.
— Strafzaken. — Tarief
strafzaken. — Deskundigen. — Honoraria. — Taxatie. — Commissie voor de
gerechtskosten. — Bevoegdheid.
1082
Landbouw. — Europese Unie.
—
Verdragsbepalingen.
— Beleid. — Borgtocht.
— Landbouwproducten. —
Uitvoerrestituties. — Administratief dossier. — Afsluiting. — Fraude.
1134
Landbouw. — Veldwetboek. —
Bossen. — Bosaanplanting.
— Ruimtelijke ordening.
Plan van aanleg.
1153
Levensonderhoud. — Bijdrage
in de kosten voor huisvesting en levensonderhoud

van
gemeenschappelijke
kinderen. — Berekening. —
Methode-Renard. — Onderhoudsverplichting van een
ouder jegens zijn eigen kind.
— Wetwerking.
1228
Levensonderhoud. — Bijdrage
in de kosten voor huisvesting en levensonderhoud
van
gemeenschappelijke
kinderen. — Berekening. —
Methode-Renard. — Voorwerp.
1228
Machten.
—
Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. —
Bestuurshandeling. — Fout.
— Schade. — Veroordeling.
— Grenzen.
1352
Machten.
—
Uitvoerende
macht. — Bevoegdheid. —
Administratieve
rechtscolleges. — Oprichting. —
Voorwaarde.
1081
Machten. — Wetgevende macht.
— Bevoegdheid. — Administratieve rechtscolleges. —
Oprichting.
1081
Makelaar. — Vastgoedmakelaar. — Tableau en lijst
stagiairs. — Inschrijving.
— Werkend vennoot. — Begrip.
1156
Makelaar. — Vastgoedmakelaar. — Tableau en lijst
stagiairs. — Inschrijving. —
Werkend vennoot. — Werknemer. — Onweerlegbaar
vermoeden.
1156
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. —
Gebruik van onrechtmatig
verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een
eerlijk proces. — Beoordeling. — Criteria.
1312
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. —
Gebruik van onrechtmatig
verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een
eerlijk proces. — Beoordeling. — Criterium van de
miskenning van het zwijg-
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recht of het verbod van gedwongen
zelfincriminatie.
— Criterium van de onvermijdelijke ontdekking van
dezelfde betwiste gegevens
zonder de onrechtmatigheid.
— Toepassing.
1312
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Bewijs. —
Onrechtmatig
verkregen
bewijs. — Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs. — Aantasting van het
recht op een eerlijk proces.
— Beoordeling. — Subcriterium van de relatieve ernst
van de onregelmatigheid
ten opzichte van de ernst
van het misdrijf. — Toepassing.
1312

ging. — Gevolg. — Termijn.
— Berekening.
1176
Onderzoek in strafzaken. —
Regeling van de rechtspleging. — Verzoekschrift om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. —
Termijn. — Bepaling van de
termijn door de voorzitter
van de raadkamer. — Gevolg.
1177
Onderzoek in strafzaken. —
Regeling van de rechtspleging. — Verzoekschrift om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. —
Termijn. — Bepaling van de
termijn door de voorzitter
van de raadkamer. — Wettigheid.
1176

Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Bewijs. — Onrechtmatig verkregen bewijs. —
Gebruik van onrechtmatig
verkregen bewijs. — Aantasting van het recht op een
eerlijk proces. — Mogelijke
remediëring in een latere
fase van de rechtspleging. —
Beoordeling. — Bevoegdheid
van het Hof. — Marginale
toetsing.
1312

Onderzoeksgerecht. — Raadkamer. — Regeling van de
rechtspleging. — Kennisgeving aan de partijen door
de griffier. — Opdracht van
de griffier. — Grens. — Verzoekschrift om bijkomende
onderzoekshandelingen
te
verrichten. — Geen uitdrukkelijke kennisgeving van de
termijn voor neerlegging. —
Gevolg. — Termijn. — Berekening.
1176

Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. —
Strafzaken. — Tijdens het
beraad overlegde stukken.
— Heropening van het debat. — Oordeel. — Voorwerp. — Geen tegenspraak.
— Voorwaarde. — Tegenspraak. — Gevolg.
1256

Onderzoeksgerecht. — Raadkamer. — Regeling van de
rechtspleging. — Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen
te
verrichten. — Termijn. —
Bepaling van de termijn
door de voorzitter van de
raadkamer. — Gevolg. 1177

Onderzoek in strafzaken. —
Controle van de bijzondere
opsporingsmethoden.
—
Doel.
1115

Onderzoeksgerecht. — Raadkamer. — Regeling van de
rechtspleging. — Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen
te
verrichten. — Termijn. — Bepaling van de termijn door de
voorzitter van de raadkamer.
— Wettigheid.
1177

Onderzoek in strafzaken. —
Regeling van de rechtspleging. — Kennisgeving aan
de partijen door de griffier.
— Opdracht van de griffier.
— Grens. — Verzoekschrift
om
bijkomende
onderzoekshandelingen te verrichten. — Geen uitdrukkelijke kennisgeving van
de termijn voor neerleg-
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Onderzoeksgerechten. — Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer.
—
Inverdenkinggestelde.
— Artikel 135, § 2, Sv. —
Draagwijdte.
1189

Onderzoeksgerechten. — Kamer
van inbeschuldigingstelling.
— Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure.
— Nietigverklaring van een
onderzoekshandeling.
—
Bevel tot verwijdering uit
het dossier van de bij deze
onderzoekshandeling
verkregen stukken. — Geen
onderzoek of de onregelmatigheid op straffe van nietigheid is voorgeschreven.
— Geen onderzoek of de onregelmatigheid het recht op
een eerlijk proces aantast.
— Cassatieberoep. — Vernietiging van de beslissing tot
verwijdering uit het dossier
van de onregelmatig verkregen stukken. — Verwijzing.
— Kamer van inbeschuldigingstelling op verwijzing.
— Beslissing die andere onregelmatigheden in aanmerking neemt. — Wettigheid.
— Voorwaarde.
1311
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Raadkamer. — Beschikking
tot
buitenvervolgingstelling. — Hoger beroep van de
burgerlijke partij. — Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Arrest dat enkel de
ontvankelijkheid van het
hoger beroep onderzoekt en
de heropening van het debat beveelt. — Onmiddellijk
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
1189
Onteigening ten algemenen
nutte. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op de
bewaarlijst
ingeschreven
of beschermd onroerend
goed. — Eigendom van een
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden
die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van
het goed. — Gevaar voor
vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten
algemenen nutte door het
Gewest. — Procedure. — Optreden van het openbaar ministerie.
1226
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Onteigening ten algemenen
nutte. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op de
bewaarlijst
ingeschreven
of beschermd onroerend
goed. — Eigendom van een
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden
die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van
het goed. — Gevaar voor
vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten
algemenen nutte door het
Gewest. — Toepasselijke
wet.
1226
Onteigening ten algemenen
nutte. — Verwezenlijking
van een ruimtelijk uitvoeringsplan. — Onteigend perceel. — Waardebepaling. —
Planologische neutraliteit.
— Draagwijdte.
1350

minatie. — Norm van internationaal recht. — Grondwet. — Prejudiciële vraag.
— Grondwettelijk Hof. —
Verplichting.
1296
Recht van verdediging. —
Strafzaken. — Beroepsverbod
bepaald bij K.B. nr. 22 van
24 oktober 1934. — Veroordeling. — Verweer.
1210
Recht van verdediging. —
STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis. — Bevel tot
verlenging. — Motivering.
— Aanwijzingen van schuld.
— Bijzondere omstandigheden. — Advocaat.
1340
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Heropening van het debat. —
Nieuwe vordering. — Uitbreiden of wijzingen van de
vordering. — Grenzen. 1161

Openbaar ministerie. — Stedenbouw. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Op de
bewaarlijst
ingeschreven
of beschermd onroerend
goed. — Eigendom van een
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon . — Werkzaamheden
die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van
het goed. — Gevaar voor
vernieling of zware beschadiging. — Onteigening ten
algemenen nutte door het
Gewest. — Procedure. — Optreden van het openbaar ministerie.
1226

Rechtbanken. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Hof van
beroep. — Samenstelling.
— Raadsheer die als lid van
de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft
gedaan. — Cumulatie van
ambten. — Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
1213

Openbare orde. — Rechterlijke organisatie. — Strafvordering. — Hof van beroep.
—
Samenstelling.
— Raadsheer die als lid van
de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft
gedaan. — Cumulatie van
ambten. — Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
1213

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Strafvordering. — Hof van
beroep. — Samenstelling.
— Voorzitter die als lid van
de kamer van inbeschuldigingstelling heeft gezeteld
en die in dezelfde zaak met
toepassing van artikel 61ter
van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet.
— Cumulatie van ambten.
— Onpartijdige rechter. —
Objectief gewettigde twijfel. — Begrip.
1213

Opstal (recht van). — Draagwijdte. — Toepassingsgebied.
1268
Pensioen.
—
Werknemers.
—
Verblijfsverplichting.
— Vrijstelling. — Discri-
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Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Beroepsverbod bepaald
bij K.B nr. 22 van 24 oktober 1934. — Veroordeling. —
Verweer.
1210

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.

— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Verklaring afgenomen
zonder de bijstand van een
advocaat. — Recht op een
eerlijke behandeling van
de zaak. — Miskenning. —
Voorwaarden.
1215
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.3.
— Verklaring afgenomen
zonder de bijstand van een
advocaat. — Recht op bijstand van een advocaat. —
Miskenning. — Voorwaarden.
1215
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Gevolgen voor de fiscale
rechter. — Belastingplichtige die geen partij was in
de strafzaak.
1255
Rechterlijke organisatie. —
Strafzaken. — Strafvordering. — Hof van beroep.
— Samenstelling. — Raadsheer die als lid van de kamer
van inbeschuldigingstelling
uitspraak
heeft
gedaan.
— Cumulatie van ambten.
— Artikel 292 Gerechtelijk
Wetboek. — Begrip. — Grenzen.
1213
Rechterlijke
organisatie.
—
Strafzaken. — Strafvordering.
— Hof van beroep. — Samenstelling. — Voorzitter die
als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
gezeteld en die in dezelfde
zaak met toepassing van
artikel 61ter Wetboek van
Strafvordering
uitspraak
doet. — Cumulatie van ambten. — Onpartijdige rechter.
— Objectief gewettigde twijfel. — Begrip.
1213
Rechtsbeginselen (algemene).
— Onteigening ten algemenen nutte. — Planologische
neutraliteit.
1350
Registratie (recht van). — Vordering tot teruggaaf. — Verjaringstermijn van twee
jaar. — Draagwijdte.
1230
Sociale zekerheid. — Werknemers. — Sociale bijdragen. —
Aangifte van de werkgever.
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— RSZ. — Regularisatie.
— Bezwaar. — Verjaring. —
Termijn. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
Uitwerking.
1283
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde.
—
Herstelmaatregel.
—
Doel.
1162
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde. —
Herstelvorderende overheid.
— Herstelvordering. — Veroordeling tot herstel. — Nietuitvoering. — Navolgende
vordering tot het opleggen
van een dwangsom. — Afwijzing. — Rechtsplegingsvergoeding. — Gevolg.
1163
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde.
— Herstelvordering. — Inleiding voor het strafgerecht.
—
Ontvankelijkheid.
—
Overschrijving in het hypotheekkantoor. — Verplichting. — Draagwijdte.
1170
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde.
— Inleiding van de herstelvordering. — Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
1170
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde.
— Inleiding van de herstelvordering. — Vormvoorwaarden.
1170
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. betaling van een meerwaarde.
— Optreden van de herstelvorderende overheid. — Opdracht.
1162
Stedenbouw. — Ruimtelijke
ordening. plan van aanleg. —
Landbouw. — Veldwetboek.
— Bossen. — Bosaanplanting.
1153
Straf. — Andere straffen. —
Beroepsverbod bepaald bij
K.B. nr. 22 van 24 oktober
1934. — Toepassing.
1210
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Strafvordering. — Proactieve
recherche. — Voorwaarden.
1217
Uitvindingsoctrooi.
—
Algemeen.
—
Beschrijvend
beslag. — Derdenverzet.
—
Intellectuele
eigendom. — Aanwijzingen van
inbreuk. — Gegevens voor
beoordeling door rechter.
— Gegevens afgeleid uit de
beschrijvende maatregel. —
Invloed.
1073
Uitvindingsoctrooi.
—
Algemeen.
—
Beschrijvend
beslag. — Derdenverzet.
—
Intellectuele
eigendom. — Aanwijzingen van
inbreuk. — Gegevens voor
beoordeling door rechter. —
Tijdstip. — Gevolg.
1073
Vennootschappen. — Algemeen.
Gemeenschappelijke regels.
— Vennootschapsorgaan. —
Overeenkomst. — Persoonlijke verbintenis van het
orgaan. — Voorwaarden. —
Gevolgen.
1277
Verbintenis. — Voorwerp. —
Deskundigen. — Betaling
van honoraria.
1082
Verjaring. — Burgerlijke zaken.
— Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde). — Sociale zekerheid. — Werknemers. — Sociale bijdragen.
— Aangifte van de werkgever. — RSZ. — Regularisatie. — Bezwaar. — Verjaring.
— Termijn. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
Uitwerking.
1283
Verwijzing na cassatie. —
Strafzaken. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. —
Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure.
— Nietigverklaring van een
onderzoekshandeling. — Bevel tot verwijdering uit het
dossier van de bij deze onderzoekshandeling verkregen stukken. — Geen onderzoek of de onregelmatigheid
op straffe van nietigheid
is voorgeschreven. — Geen
onderzoek of de onregelmatigheid het recht op een

eerlijk proces aantast. —
Cassatieberoep. — Vernietiging van de beslissing tot
verwijdering uit het dossier
van de onregelmatig verkregen stukken. — Verwijzing.
— Kamer van inbeschuldigingstelling op verwijzing.
— Beslissing die andere onregelmatigheden in aanmerking neemt. — Wettigheid.
— Voorwaarde.
1311
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Burgerlijke zaken. — Zaak ingeschreven op de rol van een
vredegerecht. — Partij met
hoedanigheid van plaatsvervangend
vrederechter.
— Verzoekschrift van de
procureur des Koning tot
onttrekking van de zaak
aan de vrederechter. — Ontvankelijkheid.
1347
Verzekering. — Landverzekering.
— Landverzekeringsovereenkomst. — Brandverzekering.
— Schadevergoeding. — Betaling. — Wederopgebouwd
goed. — Bestemming. —
Gebruik.
1147
Verzekering. — W.A.M.-Verzekering. — Vergoeding van
schade. — Gestolen voertuig. — Verkeersongeval. —
Geen recht voor het slachtoffer. — Gevolgschade voor
nabestaanden
slachtoffer.
— Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
1342
Verzekering. — W.A.M.-Verzekering. — Vergoeding van
schade. — Gestolen voertuig. — Verkeersongeval.
— Schade geleden door de
dader, mededader of medeplichtige aan de diefstal. —
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
1342
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Invoering van de euro.
— Verwijzingen naar de nationale munteenheden in
rechtsinstrumenten. — Bevestiging door de rechter
van een rechtsgeldig uitgesproken veroordeling in Belgische frank. — Omrekening
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naar de euro-eenheid. — Gevolg.
1272
Voorlopige hechtenis. — Cassatieberoep. — Betekening.
— Neerlegging van de betekeningstukken. — Termijn.
1258
Voorlopige hechtenis. — Gevangenneming. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. —
Geen onmiddellijke uitvoering. — Cassatieberoep. —
Ontvankelijkheid.
1128
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Bevel tot verlenging. — Motivering. —
Aanwijzingen van schuld.
— Bijzondere omstandigheden.
1340
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Feitelijk en geïndividualiseerd
onderzoek.
— Omstandigheden die de
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handhaving van de hechtenis verantwoorden. — Omstandigheden eigen aan de
zaak en aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde. — Begrip.
1132
Voorlopige hechtenis. — Hoger
beroep. — Termijn waarbinnen het hof van beroep
uitspraak moet doen. —
Verlenging. — Artikel 644,
eerste lid, Wetboek van
Strafvordering. — Toepasselijkheid.
1259
Vordering in rechte. — Heropening van het debat. —
Nieuwe vordering. — Uitbreiden of wijzigen van de
vordering. — Grenzen. 1161
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte. —
Werking in de tijd. — Algemeen. — Nieuwe wet.
1082

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking in
de tijd en in de ruimte. — Werking in de tijd. — Nieuwe
wet.
—
Administratieve
rechtscolleges. — Bevoegdheid en werking. — Administratieve procedure. —
Nieuwe regels.
1082
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte. —
Werking in de tijd. — Opeenvolgende
strafwetten.
— Minst zware straf. — Bepaling.
1111
Ziekte en invaliditeitsverzekering. — Ziektekostenverzekering. — Nomenclatuur.
— Bijzonder solidariteitsfonds. — Tussenkomst. —
Voorwaarden.
1281

23/04/14 09:47

ARREST-2013-05.indb 10

23/04/14 09:47

