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N° 335
3o

— 3 juni 2013
(S.10.0146.N)

kamer

PARITAIR COMITE. — Bouwbedrijf. — Criterium. — Activiteit
onderneming. — Uitzondering

van de

Een groothandel in bouwmaterialen ressorteert niet onder het paritair comité
voor het bouwbedrijf wanneer uit de bevoegdheidsomschrijving van een
ander paritair comité volgt dat de onderneming onder dat ander paritair
comité valt omwille van de specifieke aard van de verhandelde bouwmaterialen zoals de grondstof waaruit zij zijn vervaardigd ; de bijzondere karakteristieken van de verhandelde bouwmaterialen en niet de door de werknemers verrichte werkzaamheden zijn aldus bepalend om na te gaan of
de betrokken onderneming toch niet onder een ander paritair comité valt.
(Art. 1, eerste lid, a), KB 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling
van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor
het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan)

(Plastiek

van

Wauwe 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 30 april 2010.
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,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1, eerste lid, a), van het KB van 4 maart 1975 tot
oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van
het paritair comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het
aantal leden ervan is het paritair comité voor het bouwbedrijf onder
meer bevoegd voor de ondernemingen waarvan de gewone activiteiten
bestaan in de groothandel in nieuwe en/of gerecupereerde bouwmaterialen, met uitzondering van die ondernemingen waarvan de tewerkgestelde arbeiders omwille van de specifieke aard van de verhandelde
bouwmaterialen onder een ander paritair comité ressorteren.
Onder groothandel in bouwmaterialen wordt daarbij verstaan :
aankopen, verkopen, vervoeren, op voorraad houden, verpakken en alle

ARREST-2013-6-7-8.indb 1367

23/06/14 15:04

1368

ARRESTEN VAN CASSATIE

3.6.13 - N° 335

andere activiteiten die met handeldrijven in bouwmaterialen verband
houden, terwijl onder bouwmaterialen wordt verstaan : de grondstoffen,
afgewerkte materialen, benodigdheden voor het optrekken, onderhouden
of herstellen van bouwwerken.
2. Uit die bepalingen volgt dat een groothandel in bouwmaterialen
niet onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteert wanneer
uit de bevoegdheidsomschrijving van een ander paritair comité volgt
dat de onderneming onder dat ander paritair comité valt omwille van
de specifieke aard van de verhandelde bouwmaterialen, zoals de grondstof waaruit zij zijn vervaardigd. De bijzondere karakteristieken van de
verhandelde bouwmaterialen en niet de door de werknemers verrichte
werkzaamheden, zijn aldus bepalend om na te gaan of de betrokken
onderneming toch niet onder een ander paritair comité ressorteert.
3. Het arrest stelt vooreerst vast dat de eiseres een groothandel in
kunststofproducten als hoofdactiviteit heeft, waarbij het merendeel van
de verhandelde producten bestemd zijn voor de uitoefening van bouwactiviteiten en dus als bouwmaterialen moeten worden beschouwd.
Het overweegt verder dat de eiseres enkel niet onder het paritair
comité voor het bouwbedrijf zal ressorteren wanneer de in de onderneming tewerkgestelde werknemers omwille van de specifieke aard
van de verhandelde bouwmaterialen onder een ander paritair comité
ressorteren, en oordeelt dat deze bepaling zo moet worden begrepen dat
de tewerkgestelde werknemers omwille van de specifieke aard van de
verhandelde bouwmaterialen andere werkzaamheden moeten uitvoeren
dan die welke gebruikelijk worden uitgevoerd door werknemers die
werken in een onderneming die bouwmaterialen verhandelt die geen
specifieke aard hebben.
Vervolgens stelt het arrest vast dat de specifieke aard van de verhandelde kunststofproducten niet meebrengt dat de activiteiten die door
de arbeiders van de eiseres moeten worden uitgevoerd, verschillen van
de activiteiten die worden uitgevoerd door arbeiders die bij een andere
groothandel in bouwmaterialen werken.
Het beslist op die grond dat het vaststaat dat de eiseres onder de
bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteert en
de aanvoering door de eiseres dat zij onder het paritair comité voor de
scheikundige nijverheid valt, niet moet worden onderzocht.
4. Het arrest dat aldus niet onderzoekt of eiseres’ groothandel ingevolge de specifieke aard van de verhandelde bouwmaterialen niet onder
de bevoegdheidsomschrijving van het paritair comité voor de scheikundige nijverheid valt, maar de bevoegdheid van dit paritair comité
uitsluit op grond van de werkzaamheden die door de werknemers gebruikelijk worden verricht, verantwoordt zijn beslissing dat de eiseres onder
de bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteert
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent.
3 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte
en de heer De Bruyn.

N° 336
3o

— 3 juni 2013
(S.11.0145.N)

kamer

1o BESLAG. — ALLERLEI. — Collectieve

schuldenregeling.

— Gedeel— Voorwaarde. —
goederen. — Wijze.

telijke kwijtschelding van kapitaal van de schulden.

Tegeldemaking

van alle voor beslag vatbare

2 COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Gedeeltelijke kwijtschelding
van kapitaal van de schulden. — Voorwaarde. — Tegeldemaking van alle
voor beslag vatbare goederen. — Wijze.
o

1o en 2o Uit de artikelen 1675/3, derde lid, 1675/13, § 1 en 1675/14bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de rechter bovenop de maatregelen bepaald in
artikel 1675/12, § 1 slechts tot enige andere kwijtschelding kan besluiten op
voorwaarde dat alle goederen die voor beslag in aanmerking komen worden
te gelde gemaakt ; wanneer de schuldenaar eigenaar is van een onverdeeld
aandeel in naakte eigendom in een onroerend goed kan de rechter hiertoe
slechts beslissen op voorwaarde dat tot de verkoop van dit onverdeeld
aandeel wordt overgegaan op initiatief van de schuldbemiddelaar die wat
de naakte eigendom betreft de verdeling dan wel de veiling van de naakte
eigendom in zijn geheel zal benaarstigen ; uit dezelfde bepalingen als ook uit
de wetsgeschiedenis volgt dat van deze voorwaarde slechts kan worden afgeweken wanneer de rechter dit nodig acht opdat de schuldenaar en zijn gezin
een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden of wanneer de verkoop
rechtsmisbruik zou opleveren  (1). (Artt. 1675/3, derde lid, 1672/13, § 1, en
1675/14bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(BKCP c.v.b.a. t. D. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Gent van 5 september 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
  (1) Cass. 29 feb. 2008, AR C.06.0142, AC 2008, nr. 145.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1675/3, derde lid, 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.
Krachtens artikel 1675/13, § 1, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter,
wanneer de maatregelen bepaald in artikel 1675/12, § 1, niet volstaan om
de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde doelstellingen te bereiken, op
vraag van de schuldenaar, besluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, onder meer onder de voorwaarde dat alle goederen die voor beslag in aanmerking komen worden
tegelde gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar.
Krachtens artikel 1675/14bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek heeft, wanneer
tijdens de uitwerking of de uitvoering van de regeling roerende of onroerende goederen te gelde moeten worden gemaakt, hetzij op grond van
artikel 1675/7, § 3, hetzij op grond van een minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, de verkoop, die openbaar of uit de hand gebeurt,
plaats overeenkomstig de regels van de gedwongen uitvoering, zonder
voorafgaande betekening van een bevelschrift of een beslag.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter, bovenop de maatregelen
bepaald in artikel 1675/12, § 1, slechts tot enige andere kwijtschelding
van schulden kan besluiten op voorwaarde dat alle goederen die voor
beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt. Wanneer de
schuldenaar eigenaar is van een onverdeeld aandeel in naakte eigendom
in een onroerend goed, kan de rechter hiertoe slechts beslissen op voorwaarde dat tot de verkoop van dit onverdeeld aandeel wordt overgegaan op initiatief van de schuldbemiddelaar die wat de naakte eigendom
betreft de verdeling dan wel de veiling van de naakte eigendom in zijn
geheel zal benaarstigen.
Uit dezelfde bepalingen, alsmede uit de wetsgeschiedenis volgt dat van
deze voorwaarde slechts kan worden afgeweken, wanneer de rechter dit
nodig acht opdat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan
zouden kunnen leiden of wanneer de verkoop rechtsmisbruik zou opleveren.
3. De appelrechter die de beslissing van de eerste rechter bevestigt,
waarbij in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt voorzien met
kwijtschelding van schulden in kapitaal, en oordeelt dat het onverdeeld
aandeel in naakte eigendom van de tweede verweerster in de woonhuizen
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gelegen te (…), waarvan hij de waarde schat op 40.000 euro, niet moet
worden verkocht omdat naar zijn oordeel een onverdeeld aandeel in
naakte eigendom in een onroerend goed waarvan de langstlevende ouder
van de schuldenaar het zonder toestemming niet omzetbaar vruchtgebruik bezit, als onverkoopbaar dient te worden aangezien, zonder vast
te stellen dat van de verkoop moet worden afgezien opdat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig bestaan zouden kunnen leiden of
dat de verkoop van de naakte eigendom van het onroerend goed in zijn
geheel rechtsmisbruik zou opleveren, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over het hoger
beroep van de eiseres en over de kosten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
3 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 337
2o

— 4 juni 2013
(P.12.1137.N)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — Vonnissen
en arresten. Nietigheden. — Strafzaken. — Engelstalige woorden “unfit
for trial”.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering.
— Persoonlijke verschijning van de beklaagde. — Beslissing waarbij de
persoonlijke verschijning wordt bevolen. — Verplichting.
3o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — Instemming met probatievoorwaarden.
— Aanwezigheid van de beklaagde. — Vereiste.
4o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — Herroeping.
5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — “Ongeschikt
procespartij”.
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1o Het gebruik van de woorden “unfit for trial”, tussen aanhalingstekens
geplaatst in de beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre
de bekritiseerde reden waarin deze woorden worden gebruikt verstaanbaar
en zinnig is blijkens haar context  (1).
2o Uit artikel 185, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering volgt niet dat de
rechter verplicht is de persoonlijke verschijning van de beklaagde te bevelen,
wanneer deze niet persoonlijk verschijnt en evenmin dat de beklaagde
verplicht is zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman in een
verzetsprocedure, wanneer hij verkiest niet persoonlijk te verschijnen.
3o De aanwezigheid op de rechtszitting van de beklaagde is niet vereist om
rechtsgeldig zijn instemming met de probatievoorwaarden, die het gerecht
bepaalt, te verkrijgen.
4oUit artikel 14, § 2, tweede lid, Probatiewet dat bepaalt dat het gerecht, dat
het uitstel niet herroept, nieuwe voorwaarden kan verbinden aan het probatieuitstel gelast bij de eerste veroordeling volgt niet dat de rechter het probatieuitstel maar kan herroepen wanneer geen nieuwe voorwaarden mogelijk
zijn.
5o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van “ongeschikt als procespartij”.

(B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 29 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 24 en 37 Taalwet Gerechtszaken : het arrest wijst de door de eiser
aangevoerde exceptie van “unfit for trial” af ; het arrest dient nochtans
uitsluitend in het Nederlands te worden opgesteld en het is bij lezing
niet duidelijk wat het arrest bedoelt met deze term.
2. Het gebruik van de woorden “unfit for trial”, tussen aanhalingstekens geplaatst in de beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet,
in zoverre de bekritiseerde reden waarin deze woorden worden gebruikt
verstaanbaar en zinnig is blijkens haar context.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
  (1) Zie : Cass. 20 feb. 2009, AR C.07.0250.N, AC 2009, nr. 144.
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3. Met de redenen die het arrest bevat, is de term “unfit for trial”,
anders dan het middel aanvoert, verstaanbaar en zinnig.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 185, § 1, Wetboek van Strafvordering : het arrest
oordeelt dat artikel 6 EVRM niet wordt geschonden doordat de eiser
ongewild en tegen zijn bedoeling niet persoonlijk aanwezig was op
de rechtszitting in hoger beroep ; de eiser was verplicht zich te laten
vertegenwoordigen, omdat verstek geen optie meer was ; het arrest
oordeelt onterecht dat de persoonlijke aanwezigheid van de eiser in
eerste aanleg voldoende was en gaat daarmee in tegen het beginsel van
een nieuwe behandeling in hoger beroep ; de aanwezigheid van de eiser
is vereist voor het opleggen van probatievoorwaarden en de herroeping wegens niet nakoming van deze voorwaarden kan maar worden
uitgesproken wanneer de opgelegde voorwaarden niet werden nageleefd
en geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn ; het is het recht en
de plicht om persoonlijk te verschijnen, desnoods met een bevel tot
gevangenneming.
5. Artikel 185, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt onder meer :
“De beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij verschijnen persoonlijk of in de persoon van een advocaat”.
Paragraaf 2 van dit artikel bepaalt : “De rechtbank kan in elke stand
van het geding de persoonlijke verschijning bevelen, zonder dat tegen
haar beslissing enig rechtsmiddel kan worden ingesteld”.
Hieruit volgt niet dat de rechter verplicht is de persoonlijke verschijning van de beklaagde te bevelen, wanneer deze niet persoonlijk
verschijnt en evenmin dat de beklaagde verplicht is zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman in een verzetsprocedure, wanneer hij
verkiest niet persoonlijk te verschijnen.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
6. De aanwezigheid op de rechtszitting van de beklaagde is niet vereist
om rechtsgeldig zijn instemming met de probatievoorwaarden, die het
gerecht bepaalt, te verkrijgen.
Overeenkomstig artikel 14, § 2, tweede lid, Probatiewet kan het
gerecht, dat het uitstel niet herroept, nieuwe voorwaarden verbinden
aan het probatieuitstel gelast bij de eerste veroordeling. Hieruit volgt
niet dat de rechter het probatieuitstel maar kan herroepen wanneer
geen nieuwe voorwaarden mogelijk zijn.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het eveneens naar recht.
7. Het arrest oordeelt dat :
— uit het beroepen vonnis blijkt dat de eiser persoonlijk, hierin bijgestaan door zijn raadsman, zijn verdediging in het kader van de verzetsprocedure heeft kunnen voeren ;
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— zijn in hoofdorde ontwikkelde verdediging in eerste aanleg identiek
is aan het thans ten gronde gevoerde verweer ter ondersteuning van zijn
verzet tegen het door deze kamer van het hof van beroep bij verstek op
13 maart 2012 gewezen arrest en de eiser daartoe verwijst naar de eerste
rechter ;
— het verzoek tot uitstel van de behandeling door het hof van beroep
op de rechtszitting van 13 februari 2012 geenszins was gesteund op het feit
dat hij persoonlijk aanwezig wenste te zijn op de rechtszitting waarop
zijn zaak werd behandeld ;
— ook de thans door de eiser voorgelegde medische bescheiden geenszins het bewijs inhouden dat hij in de totale onmogelijkheid verkeerde
om op de rechtszitting 13 februari 2012 in persoon aanwezig te zijn.
Met deze redenen wijst het arrest wettig eisers exceptie van ongeschiktheid om te verschijnen af, zonder schending van het artikel 6
EVRM en zonder miskenning van eisers recht op een nieuwe behandeling van zijn zaak in hoger beroep, en is de beslissing regelmatig met
redenen omkleed.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
8. Het middel voert schending van artikel 6 EVRM en artikel 149
Grondwet, alsmede miskenning van het rechtsprincipe van “niet
geschikt als procespartij” : het arrest motiveert niet waarom er geen
sprake kan zijn van de rechtsfiguur “ongeschikt als procespartij” ; de
eiser kon onmogelijk aanwezig zijn op de rechtszitting van 30 april 2012
en het arrest heeft nagelaten de volgens de vaste rechtspraak van het
Hof van de Rechten van de Mens bepaalde voorwaarden te toetsen.
9. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van “ongeschikt als
procespartij”. In zoverre faalt het middel naar recht.
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat hij niet geschikt
was als procespartij volgens de in het middel aangehaalde voorwaarden.
De eiser heeft enkel zijn recht om persoonlijk aanwezig te zijn voor de
appelrechters aangevoerd en uit zijn onmogelijkheid om aanwezig te
zijn, afgeleid dat hij niet geschikt was als procespartij.
In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
11. Voor het overige is middel afgeleid uit de in het tweede middel
vergeefs aangevoerde wetsschending, en is het bijgevolg eveneens niet
ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. 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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4 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Colman (bij de
balie te Gent).

N° 338
2o

— 4 juni 2013
(P.12.1680.N)

kamer

GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Procedure voor de feitenrechter.
— Veroordeling van de burgerlijke partij in de kosten. — Burgerlijke
partij in het ongelijk gesteld. — Begrip.

Artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld wordt in
alle kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het
initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een
onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij,
maakt geen onderscheid naar de reden waarom de burgerlijke partij in haar
vordering niet slaagt  (1). (Artt. 162, tweede lid, 194 en 211 Wetboek van
Strafvordering)

(KBC Bank n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 september 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 162, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering : de eiseres wordt veroordeeld tot alle door de Staat
gemaakte kosten, alhoewel de eiseres niet in het ongelijk werd gesteld
maar tot verval van de strafvordering werd beslist wegens verjaring.
2. Artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat
de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld wordt
tot alle kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer
  (1) Zie : Cass. 7 april 1981, AC 1980-1981, nr. 450.
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zij het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of
wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als
burgerlijke partij, maakt geen onderscheid naar de reden waarom de
burgerlijke partij in haar vordering niet slaagt.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Blommaert
(bij de balie te Brussel).

N° 339
2o

— 4 juni 2013
(P.13.0207.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
Invrijheidstelling onder borgsom. — Begrip. — Doel. — Betaling van de
borgsom. — Aard. — Niet-betaling van de borgsom. — Gevolg.
2o BORGTOCHT. — Voorlopige Hechtenis. — Invrijheidstelling onder
borgsom. — Begrip. — Doel. — Betaling van de borgsom. — Aard. — Nietbetaling van de borgsom. — Gevolg.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
Invrijheidstelling onder borgsom. — Voorlopige Hechteniswet. — Artikel
35, § 4, vijfde en zevende lid. — Tenuitvoerlegging van het vonnis. — Begrip.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
Invrijheidstelling onder borgsom. — Toewijzing van de borgsom. — Aard.
— Begrip. — Gevolg.
5o BORGTOCHT. — Voorlopige Hechtenis. — Toewijzing
Aard. — Begrip. — Gevolg.

van de borgsom.

—

6o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 5. — Artikel 5.3. — Invrijheidstelling onder borgsom. — Borgsom
ter waarborging van de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van de borgsom aan de Staat bij niet-verschijning. —
Bestaanbaarheid met het Verdrag.
7o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.
— Invrijheidstelling onder borgsom. — Borgsom ter waarborging van de
tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van
de borgsom aan de Staat bij niet-verschijning. — Bestaanbaarheid met
artikel 5.3 EVRM.
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8o BORGTOCHT. — Voorlopige Hechtenis. — Invrijheidstelling onder
borgsom. — Borgsom ter waarborging van de tenuitvoerlegging van een
effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van de borgsom aan de Staat bij
niet-verschijning. — Bestaanbaarheid met artikel 5.3 EVRM.

1o en 2o De invrijheidstelling onder borgsom is een beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot de vereiste zekerheid is
betaald en die wordt opgelegd teneinde de betrokkene na zijn invrijheidstelling aan te zetten te verschijnen bij de proceshandelingen of om zich aan te
bieden ter tenuitvoerlegging van de beslissing ; de betaling van de borgsom
is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, § 1, Voorlopige Hechteniswet en
indien de borgsom niet wordt betaald, blijft de betrokkene aangehouden  (1).
(Art. 35, §§ 1 en 4, Voorlopige Hechteniswet)
3o Het begrip tenuitvoerlegging in de zin van artikel 35, § 4, vijfde en zevende
lid, Voorlopige Hechteniswet slaat uitsluitend op de tenuitvoerlegging van
een effectieve vrijheidsstraf en niet op de veroordeling tot andere straffen,
de kosten of een eventuele burgerlijke schadevergoeding.
4o en 5o De beslissing over de bestemming van de borgsom betreft niet de
strafvordering, die reeds is beëindigd en is van civielrechtelijke aard ; de
toewijzing van de borgsom aan de Staat houdt geen sanctioneren in van
het plegen van een misdrijf door de betrokkene, maar is slechts een louter
gevolg van de niet-verschijning zonder wettige reden van verschoning door
een veroordeelde ter tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf zodat
de rechter met die beslissing dan ook geen uitspraak doet over de gegrondheid van een tegen de betrokkene ingestelde strafvervolging in de zin van
artikel 6 EVRM  (2). (Art. 35, § 4, Voorlopige Hechteniswet)
6o, 7o en 8o Artikel 5.3, tweede zin, EVRM dat bepaalt dat de invrijheidstelling van een ieder die gearresteerd is of wordt gevangen gehouden op grond
van artikel 5.1.c) afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg voor
de verschijning van de betrokkene in rechte, belet niet dat de nationale
wetgever voorschrijft dat de borgsom welke werd opgelegd ter waarborging
van de verschijning in rechte bij de invrijheidstelling na arrestatie of gevangenhouding, ook de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf zal
waarborgen en dat de borgsom aan de Staat dient te worden toegewezen zo
de betrokkene zonder wettige reden van verschoning verzuimd te verschijnen
ter tenuitvoerlegging van die effectieve vrijheidsstraf.

(S.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 24 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
  (1) Zie : Cass. 28 sept. 2010, AR P.10.1065.N, AC 2010, nr. 556.
  (2) Zie : Cass. 28 maart 2000, AR P.99.0058.N, AC 2000, nr. 205.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
...............................................................
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM, de artikelen 10 en 11 Grondwet en artikel 35, § 4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet : het arrest beveelt ten onrechte de toewijzing van de borgsom
aan de Staat omdat de eiser niet is verschenen ter uitvoering van de
straf die hem is opgelegd ; het neemt daarbij ten onrechte aan dat de
borgsom van civielrechtelijke aard is ; de borgsom heeft integendeel
feitelijk het karakter van een vervangende geldboete en is een straf in
de zin van artikel 6 EVRM ; de toewijzing van de borgsom wegens het
zich niet aanbieden met het oog op de tenuitvoerlegging van de straf is
discriminerend en dus ongrondwettelijk omdat ze niet geldt voor alle
veroordeelden, maar slechts voor hen die door bepaalde omstandigheden
een borgsom hebben betaald ; bovendien is artikel 35, § 4, vijfde lid,
Voorlopige Hechteniswet strijdig met artikel 5.3 EVRM dat bepaalt dat
de invrijheidstelling afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg
voor de verschijning van de betrokkene ter rechtszitting en niet voor
iets anders.
De eiser verzoekt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de volgende
prejudiciële vragen te stellen :
“Schendt artikel 35, § 4, vijfde lid en zevende lid, Voorlopige Hechteniswet de artikelen 10 en 11 Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) doordat
het bepaalt dat de borgsom aan de Staat vervalt wanneer de veroordeelde niet verschijnt ter tenuitvoerlegging van het vonnis waarbij hij
tot vrijheidsstraf werd veroordeeld, terwijl de veroordeelde ten aanzien
van wie eveneens vluchtgevaar bestond maar die geen borgsom betaalde
doch in vrijheid werd gesteld onder andere vooraarden, geen gelijkaardige pecuniaire gevolgen draagt van de niet-verschijning ter tenuitvoerlegging van de straf ?”.
“Schendt artikel 35, § 4, vijfde lid en zevende lid, Voorlopige Hechteniswet de artikelen 10 en 11 Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) doordat
het bepaalt dat de borgsom aan de Staat vervalt wanneer de veroordeelde niet verschijnt ter tenuitvoerlegging van het vonnis waarbij hij
tot vrijheidsstraf werd veroordeeld, terwijl ten aanzien van de veroordeelde die geen borgsom heeft betaald en die zich eveneens onttrekt
aan de uitvoering van een door de rechter opgelegde vrijheidsstraf, geen
gelijkaardige geldelijke veroordeling kan worden uitgesproken ?”.
7. De invrijheidstelling onder borgsom is een beslissing waarbij de
handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot de vereiste
zekerheid is betaald. Ze wordt opgelegd teneinde de betrokkene na zijn
invrijheidstelling aan te zetten te verschijnen bij de proceshandelingen
of om zich aan te bieden ter tenuitvoerlegging van de beslissing. De
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betaling van de borgsom is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, § 1,
Voorlopige Hechteniswet. Indien de borgsom niet wordt betaald, blijft
de betrokkene aangehouden.
8. Volgens artikel 35, § 4, vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet wordt de
borgsom toegewezen aan de Staat, zodra gebleken is dat de verdachte
zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is ter tenuitvoerlegging van het vonnis. Volgens het zevende lid van deze paragraaf
wordt de niet-verschijning van de veroordeelde ter tenuitvoerlegging
van het vonnis, op vordering van het openbaar ministerie, vastgesteld
door de rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken en verklaart
dat vonnis tevens dat de borgsom aan de Staat vervalt.
Het begrip tenuitvoerlegging in de zin van artikel 35, § 4, vijfde en
zevende lid, Voorlopige Hechteniswet slaat uitsluitend op de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf en niet op de veroordeling tot
andere straffen, de kosten of een eventuele burgerlijke schadevergoeding.
9. De beslissing over de bestemming van de borgsom betreft niet de
strafvordering, die reeds is beëindigd. Ze is van civielrechtelijke aard.
De toewijzing van de borgsom aan de Staat houdt geen sanctioneren in
van het plegen van een misdrijf door de betrokkene, maar is slechts een
louter gevolg van de niet-verschijning zonder wettige reden van verschoning door een veroordeelde ter tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf.
Met die beslissing doet de rechter dan ook geen uitspraak over de
gegrondheid van een tegen de betrokkene ingestelde strafvervolging in
de zin van artikel 6 EVRM.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
10. Artikel 5.3, tweede zin, EVRM bepaalt dat de invrijheidstelling van
eenieder die gearresteerd is of wordt gevangen gehouden op grond van
artikel 5.1.c), kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de
verschijning van de betrokkene in rechte.
Die bepaling belet niet dat de nationale wetgever voorschrijft dat de
borgsom welke werd opgelegd ter waarborging van de verschijning in
rechte bij de invrijheidstelling na arrestatie of gevangenhouding, ook
de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf zal waarborgen en
dat de borgsom aan de Staat dient te worden toegewezen zo de betrokkene zonder wettige reden van verschoning verzuimd te verschijnen ter
tenuitvoerlegging van die effectieve vrijheidsstraf.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
11. De inverdenkinggestelde die in vrijheid wordt gesteld na de betaling van de borgsom, aanvaardt daardoor de verplichting te verschijnen
bij alle proceshandelingen en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis
en de toewijzing van de borgsom aan de Staat ingeval van niet-verschijning zonder wettige reden van verschoning. De rechtstoestand van een
tegen betaling van een borgsom vrijgelatene die zich als veroordeelde
zonder wettige reden van verschoning niet aanbiedt ter tenuitvoerleg-
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ging van een effectieve vrijheidsstraf, is niet vergelijkbaar met die van
veroordeelden tot een effectieve vrijheidsstraf die geen borgsom hebben
betaald of die werden vrijgelaten onder een of meerdere voorwaarden als
bedoeld door artikel 35, § 1, Voorlopige Hechteniswet.
De prejudiciële vragen worden niet gesteld.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Meese (bij
de balie te Gent).

N° 340
2o

— 5 juni 2013
(P.12.1248.F)

kamer

JEUGDBESCHERMING. — Maatschappelijk en medisch-psychologisch
onderzoek. — Aanwending van de verslagen. — Beperkende voorwaarden.
— Omvang.

Met het oog op de toepassing van maatregelen van bewaring, behoeding en
opvoeding ten aanzien van iemand die, nog vóór hij de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt, een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, treft de
jeugdrechtbank alle maatregelen en doet ze het onderzoek verrichten dat
nodig is om de persoonlijkheid van de betrokkene en het milieu waarin hij
wordt grootgebracht te kennen en uit te maken waar zijn belangstelling
ligt en welke middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn ;
zij kan de jongere onder meer een medisch-psychologisch onderzoek doen
ondergaan, indien het meegedeelde dossier haar niet voldoende lijkt ; hoewel
het verboden is de onderzoeksverslagen te gebruiken voor andere doeleinden
dan die waarvoor ze zijn opgesteld, staan de bepalingen van de Jeugdbeschermingswet niet eraan in de weg dat de jeugdrechtbank zich, alvorens
de gepaste maatregelen te nemen, baseert op gegevens uit dat onderzoek
om te bepalen of de feiten die de minderjarige ten laste worden gelegd zijn
bewezen  (1). (Artt. 37, § 1, 50 en 55, Jeugdbeschermingswet)

(D. e.a. t. M.)

  (1) Zie Cass. 12 mei 1999, AR P.99.0036.F, AC 1999, nr. 280 ; Cass. 19 okt. 2005, AR
P.05.0807.F, AC 2005, nr. 519, met concl. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 19 okt. 2005, AR
P.05.1287.F, AC 2005, nr. 526, met concl. adv.-gen. Vandermeersch ; Cass. 4 maart 2008,
AR P.07.1541.N, AC 2008, nr. 151 ; Cass. 30 juni 2009, AR P.09.0308.N, AC 2009, nr. 451 ; Cass.
20 okt. 2010, AR P.09.0269.F, AC 2010, nr. 614.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, jeugdkamer, van 4 juni 2012.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering
Het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 50 en 55 Jeugdbeschermingswet, verwijt het arrest dat het de feiten bewezen verklaart
die de eerste eiser ten laste zijn gelegd, door met name te steunen op
gegevens uit het medisch-psychologisch onderzoek dat de eerste rechter
heeft bevolen.
De Jeugdbeschermingswet biedt de jeugdrechtbank de mogelijkheid
om ten aanzien van personen die vóór de leeftijd van achttien jaar een
als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, beschermingsmaatregelen
te nemen die door artikel 37, § 1, eerste lid, als maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding zijn omschreven.
Voor zijn beslissing neemt de rechter de factoren in aanmerking die
in het tweede lid van die bepaling zijn opgesomd, met name de persoonlijkheid en de maturiteitsgraad van de betrokkene alsook de ernst van
de feiten, de omstandigheden waarin zij zijn gepleegd, de schade en de
gevolgen voor het slachtoffer.
Met het oog op de toepassing van de maatregelen treft de rechtbank
alle maatregelen en doet het onderzoek verrichten dat nodig is om de
persoonlijkheid van de betrokkene en het milieu waarin hij wordt grootgebracht, te kennen en om uit te maken wat zijn belang is en welke
middelen voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn. Zij kan de
jongere onder meer een medisch-psychologisch onderzoek doen ondergaan indien het meegedeelde dossier haar niet voldoende lijkt.
Hoewel het verboden is de onderzoeksverslagen te gebruiken voor
andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn opgesteld, staan de voormelde bepalingen niet eraan in de weg dat de jeugdrechtbank zich,
alvorens de gepaste maatregelen te nemen, baseert op gegevens uit dat
onderzoek om te bepalen of de feiten bewezen zijn die de minderjarige
ten laste zijn gelegd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over
1. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eisers voeren geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre ze
gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvordering
van de verweerster, uitspraak doen over de omvang van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bannier (bij de
balie te Doornik) en de heer Bovy (bij de balie te Brussel).

N° 341
2o

— 5 juni 2013
(P.13.0313.F)

kamer

1o HELING. — Witwassen. — Materieel

bestanddeel.

dracht van kapitaal van illegale herkomst.

— Omzetting
— Begrip.

of over-

2o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Materieel bestanddeel.
— Witwassen. — Omzetting of overdracht van kapitaal van illegale
herkomst. — Begrip.

1o en 2o Artikel 505, eerste lid, 3o, van het Strafwetboek straft zij die de zaken,
bedoeld in artikel 42, 3o, omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst van de onrechtmatige vermogensvoordelen te verbergen of te
verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze
zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn
daden ; de omzetting of overdracht van kapitaal van illegale herkomst, dat
door de voormelde wetsbepalingen strafbaar wordt gesteld, houdt in dat
het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong ervan wordt
verhuld ; dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken wanneer een depositogever alleen maar bedragen stort op en afhaalt van zijn eigen rekening.
(Art. 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 17 januari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het hof
...............................................................
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser
veroordeelt wegens de telastleggingen A en B
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten het materieel bestanddeel niet vast te
stellen van de in artikel 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek bedoelde telastlegging van witwassen, waaraan de eiser schuldig is verklaard.
Die bepaling straft zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3o, omzetten
of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst van de onrechtmatige vermogensvoordelen te verbergen of te verdoezelen of een persoon
die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te
helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden.
De omzetting of overdracht van kapitalen van illegale herkomst, die
door de voormelde wetsbepalingen strafbaar worden gesteld, houden
in dat het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong
ervan wordt verhuld. Dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken
wanneer een depositogever alleen maar bedragen stort op en afhaalt van
zijn eigen rekening.
Het arrest wijst erop dat de eiser, op zijn bankrekening, aanzienlijke
bedragen van illegale herkomst heeft gestort en daarvan heeft opgenomen.
Louter op grond daarvan hebben de appelrechters de eiser niet naar
recht schuldig kunnen verklaren aan het in het voormelde artikel 505,
eerste lid, 3o, bedoelde misdrijf.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het eerste en derde middel te onderzoeken, die
niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de eiser vrijspreekt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1383

23/06/14 15:04

1384

ARRESTEN VAN CASSATIE

5.6.13 - N° 342

Veroordeelt de eiser in een vierde van de kosten en laat het overige
gedeelte ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bayer (bij de balie
te Namen) en de heer Iglesias (bij de balie te Brussel).

N° 342
2o

— 5 juni 2013
(P.13.0439.F)

kamer

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
— Inverdenkinggestelde. — Grond van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering. — Onderzoek van het middel. — Verplichting.
2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Inverdenkinggestelde. — Grond
van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van het middel. — Verplichting.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
— Inverdenkinggestelde. — Grond van niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering. — Begrip.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
— Inverdenkinggestelde. — Grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering. — Begrip.

1o en 2o Wanneer een inverdenkinggestelde een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering opwerpt, dient het onderzoeksgerecht dat middel
te onderzoeken  (1). (Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o De inverdenkinggestelde die betoogt dat, behoudens in de uitlegging
die hijzelf daarvan heeft gegeven, het artikel van het Strafwetboek waarbij
het hem ten laste gelegde feit strafbaar wordt gesteld, het wettigheidsbeginsel miskent, voert een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aan die de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht dient te onderzoeken. (Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 februari
2013.
  (1) Zie Cass. 3 okt. 2000, AR P.00.1174.N, AC 2000, nr. 513 ; Cass. 26 feb. 2003, AR
P.03.0074.F, AC 2003, nr. 135.
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De eisers B. S. en W. F. voeren ieder 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

Ambtshalve middel : schending van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
Wanneer een inverdenkinggestelde een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering opwerpt, dient het onderzoeksgerecht dat
middel te onderzoeken.
Voor de kamer van inbeschuldigingstelling was aangevoerd dat de
telastlegging deelnemen aan een terroristische activiteit, bedoeld in
artikel 140 Strafwetboek en ontleend aan artikel 2 van het kaderbesluit
van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, het wettigheidsbeginsel van de misdrijven en de straffen miskent dat met name
in artikel 7 EVRM is vastgelegd. Die bepalingen zouden het wettigheidsbeginsel hebben miskend wanneer ze aldus worden uitgelegd dat
het misdrijf, om bewezen te worden verklaard, niet vereist dat de dader
heeft bijgedragen tot de voorbereiding, voor de terroristische groep, van
een welbepaald terroristisch misdrijf.
Het arrest antwoordt op dat verweer met de overweging dat het niet
aan het onderzoeksgerecht maar aan de feitenrechters staat om aan te
tonen dat alle bestanddelen van het misdrijf bij iedere inverdenkinggestelde verenigd zijn.
Die overweging houdt geen verband met het verweermiddel dat zij
daarmee wil weerleggen.
De inverdenkinggestelden, die betogen dat artikel 140 Strafwetboek,
behoudens in de restrictieve interpretatie die zijzelf voorstellen, het
wettigheidsbeginsel miskent, voeren een grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aan die de kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering dient te
onderzoeken.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich aan dat onderzoek
onttrokken, zonder de restrictieve interpretatie aan te nemen die haar
daarvan zou hebben vrijgesteld.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die door de eerste
twee eisers zijn aangevoerd en die niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kennes
(bij de balie te Brussel), mevr. Paci (bij de balie te Brussel) en de heer
Marchand (bij de balie te Brussel).

N° 343
2o

— 5 juni 2013
(P.13.0955.F)

kamer

1o WRAKING. — Strafzaken. — Wrakingsgronden. — Gewettigde verdenking
en hoge graad van vijandschap. — Grief. — Bewering dat de vermeldingen
in het proces-verbaal van de rechtszitting in strijd zijn met de werkelijkheid. — Zonder grondslag.
2o WRAKING. — Strafzaken. — Wrakingsgronden. — Gewettigde verdenking
en hoge graad van vijandschap. — Grief. — Beslissing tot weigering van
verhoor van een deskundige of van een getuige. — Gevolg.
3o WRAKING. — Strafzaken. — Wrakingsgronden. — Bewijs - Geen
— Gevolg.

bewijs.

1o De grief tot staving van een vordering tot wraking wegens gewettigde
verdenking en hoge graad van vijandschap, die niet wordt gestaafd door
de processtukken, kan geen grondslag vinden in de loutere bewering dat de
vermeldingen in het proces-verbaal van de rechtszitting in strijd zijn met de
werkelijkheid, aangezien het proces-verbaal op authentieke wijze de feiten
bewijst die het dient vast te stellen. (Art. 828, Gerechtelijk Wetboek)
2o De beoordeling van het feit of het verhoor van een deskundige, van een
technisch raadsman, van een getuige of van een speurder, kunnen bijdragen
tot het achterhalen van de waarheid, behoort tot de bevoegdheid van de
feitenrechter ; de beslissing dat het verhoor het debat alleen maar nutteloos zou rekken, kan op zich niet beschouwd worden als de uiting van een
vooroordeel ten gunste van een van de partijen. (Art. 828, Gerechtelijk
Wetboek)
3o Indien de wrakende partij geen bewijs of geen begin van bewijs levert van de
wrakingsgronden, en de voorgelegde gegevens onvoldoende grond opleveren
om een getuigenbewijs daarvoor te bevelen, verwerpt het Hof haar verzoek
door te verwijzen naar de verklaring van de gewraakte magistraat  (1). (Art.
839, Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat,

min. van

generaal bij het

Hof

Financiën, in zake van de procureurBeroep te Brussel e.a. t. d. e.a.)

van

  (1) Zie Cass. 1 dec. 1999, AR P.99.1668.F, AC 1999, nr. 650 ; Cass. 21 juni 2000, AR
P.00.0708.F, AC 2000, nr. 391 ; Cass. 19 nov. 2003, AR P.03.1472.F, AC 2003, nr. 581.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Bij akte die op 24 mei 2013 op de griffie van het hof van beroep te
Brussel is neergelegd, op 27 mei 2013 op de griffie van het Hof is ingekomen en aan dit arrest is gehecht, vordert de eiser de wraking van
Isabelle De Saedeleer, raadsheer in voormeld hof van beroep en voorzitster van de kamer die kennisneemt van de strafvordering die tegen de
beklaagden is ingesteld.
Die magistraat heeft op 27 mei 2013 de bij artikel 836, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd waarbij zij,
met opgave van redenen, weigert zich van de zaak te onthouden.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. Verzoek tot verdaging
1. De eiser vraagt dat de zaak zou worden verdaagd, met toepassing van
artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek, om te antwoorden op de conclusie
van het openbaar ministerie.
2. De aangevoerde wetsbepaling regelt het cassatieberoep en niet de
vordering tot wraking waarover, overeenkomstig artikel 838, tweede lid,
van dat wetboek, binnen acht dagen uitspraak moet worden gedaan.
Het verzoek tot verdaging kan bijgevolg niet worden ingewilligd.
B. Vordering tot wraking
3. De wraking wordt gevorderd wegens gewettigde verdenking en hoge
graad van vijandschap.
4. De eiser voert aan dat het openbaar ministerie en hijzelf hadden
gevraagd dat de voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de auteur van een schriftelijk advies dat door de procureur-generaal op de rechtszitting van het hof van beroep is neergelegd,
zou worden verhoord. Volgens de eiser heeft raadsheer De Saedeleer
dat verhoor geweigerd en heeft zij haar mening dienaangaande duidelijk gemaakt nog vóór de betrokken partijen hun verzoek konden
toelichten.
Het proces-verbaal van de rechtszitting van 22 mei 2013 vermeldt
evenwel dat nadat het openbaar ministerie het voormelde advies had
neergelegd, de betrokken partijen het woord hebben gekregen, dat het
hof kennis heeft genomen van het verslag, daarover heeft beraadslaagd
en heeft gezegd dat er geen grond is om het verzoek tot verhoor in te
willigen.
De grief wordt bijgevolg niet gestaafd door de processtukken. Hij kan
geen grondslag vinden in de loutere bewering dat de vermeldingen in het
proces-verbaal van de rechtszitting in strijd zijn met de werkelijkheid,
aangezien het proces-verbaal op authentieke wijze de feiten bewijst die
het dient vast te stellen.
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5. Het behoort tot de bevoegdheid van de feitenrechter om te beoordelen of het verhoor van een deskundige, een technisch raadsman, een
getuige of een speurder, kunnen bijdragen tot het achterhalen van de
waarheid. De beslissing dat het gevraagde verhoor het debat alleen maar
nutteloos zou rekken, kan als dusdanig niet beschouwd worden als de
uiting van een vooroordeel ten gunste van een van de partijen.
6. De wrakende partij verwijt de betrokken magistraat dat zij zich
niet heeft uitgesproken over het verhoor van een tweede deskundige die
eveneens was aangezocht om zijn mening te geven over de stukken die
de verdediging van een der beklaagden had neergelegd.
Uit de verklaring van raadsheer De Saedeleer blijkt evenwel dat die
tweede deskundige zijn advies nog niet heeft ingediend en dat het hof
van beroep de partijen heeft meegedeeld dat het in dat geval voorbarig
zou zijn hem te horen.
Die beslissing loopt niet vooruit op de beslissing die de kamer waar de
strafvordering aanhangig is gemaakt, in voorkomend geval, na kennisneming van het verwachte advies, zal nemen.
7. De weigering om de auteur van een deskundigenverslag of van een
technisch advies op de rechtszitting te horen, belet als dusdanig niet om
een debat op tegenspraak over het neergelegde stuk te voeren.
8. Volgens de wrakende partij was de dienstdoende voorzitter van de
correctionele kamer van oordeel dat het verslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking oninteressant was, omdat het beperkt bleef
tot algemeenheden over belastingparadijzen.
De wrakende partij schrijft de bedoelde magistraat ook uitlatingen en
een ingesteldheid toe die de sereniteit van het onderzoek van de zaak in
gevaar brengen.
Die feiten worden evenwel door de voormelde raadsheer formeel
ontkend en worden niet gestaafd door de processen-verbaal van de
rechtszitting.
9. De eiser levert geen bewijs of begin van bewijs van de wrakingsgronden. Het Hof kan bijgevolg alleen maar verwijzen naar de verklaring
van de gewraakte magistraat, aangezien de voorgelegde gegevens onvoldoende grond opleveren om een getuigenbewijs daarvoor te bevelen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Marc Verjans, met kantoor te Elsene,
Kroonlaan 358, aan om het arrest binnen achtenveertig uren aan de
partijen te betekenen.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Bourmanne.
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N° 344
2o

— 5 juni 2013
(P.12.1881.F)

kamer

1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Valse stukken
gebruikt in het kader van het fiscaal bezwaarschrift.
2o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Strafvordering.
— Fiscaal proces. — Schorsing. — Recht van verdediging.
3o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Vonnis dat de
uitspraak aanhoudt. — Gevolg. — Geen rechtvaardigingsgrond.
4o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Gemeenrechtelijke valsheid. — Aanhoudend gebruik van een vals stuk. — Mogelijkheid
gemeen aan elk gebruik van valse stukken.
5o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 10. — Gelijkheid. — Valsheid en gebruik van valse stukken. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Gemeenrechtelijke valsheid. — Non-discriminatie.
6o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 11. — Nondiscriminatie. — Valsheid en gebruik van valse stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Gemeenrechtelijke valsheid. — Non-discriminatie.
7o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. — Betaling zonder
nadelige erkenning. — Gevolg.
8o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Redelijke termijn. — Geen miskenning van de bewijsvoering. — Gevolg.
9o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Motivering. — Artikel 149 van de Grondwet. — Toepasselijkheid.
10o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Toepasselijkheid.
11o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Verjaring. — Motiveringsplicht.
12o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Verjaring. — Tijdstip waarop de verjaring begint te lopen.
13o VERJARING. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Termijnen. —
Gebruik van valse stukken. — Tijdstip waarop de verjaring begint te lopen.
14o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Valse stukken gebruikt in de bezwaarprocedure.
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15o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. —
Rechtspersoon. — Ontbinding zonder vereffening. — Opslorping door een
vennootschap naar buitenlands recht. — Strafvordering.

1o Het arrest, dat vaststelt dat de van valsheid betichte stukken thans nog
steeds gebruikt worden in de beroepen die de betrokkenen tegen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, hebben ingesteld,
dat aan dit gebruik geen einde is gemaakt door de betaling, onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, van de betwiste aanslagen om
de betaling achteraf van interesten te vermijden, dat het feit dat sommige
inverdenkinggestelden hun functie reeds meer dan tien jaar hebben neergelegd niet betekent dat de strafvordering tegen hen verjaard zou zijn, heeft
daaruit naar recht kunnen afleiden dat het gebruik van de van valsheid
betichte stukken, ook al wordt het betwist, de administratie kon blijven
schaden en aldus de uitwerking kon hebben die door de van valsheid
beschuldigde eisers werd gewenst  (1).
2o Uit het feit dat de uitoefening van de strafvordering het fiscaal proces
schorst, volgt niet dat de inverdenkinggestelde het recht wordt ontzegd
om voor het strafgerecht het bestaan of de toerekenbaarheid van de hem
ten laste gelegde valsheid te ontkennen, en evenmin dat hij zich, door die
feiten te betwisten, voor dat rechtscollege schuldig maakt aan een daad van
gebruik van het valse stuk, die volgens hem niet is bewezen.
3o Het met toepassing van artikel 4, eerste lid, van de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering gewezen vonnis, dat de uitspraak
aanhoudt, heeft tot gevolg dat het fiscaal proces waarover dit vonnis gaat,
wordt geschorst tot de dag waarop definitief over de strafvordering is beslist ;
daaruit volgt niet dat de inverdenkinggestelde in het schorsingsvonnis een
rechtvaardigingsgrond kan vinden als bedoeld in artikel 71 van het Strafwetboek. (Art. 71, Strafwetboek ; art. 4, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)
4o, 5o en 6o Het arrest, dat oordeelt dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet zijn geschonden door te stellen dat het gebruik van een fiscale valsheid is
blijven duren zolang niet definitief uitspraak werd gedaan over het bezwaar
dat de belastingplichtige tegen de litigieuze aanslag heeft ingesteld, en dat
de mogelijkheid dat dit gebruik wordt voortgezet zolang het beoogde doel niet
is bereikt, gemeen is aan elk gebruik van valse stukken, ongeacht of de valsheid fiscaal is of niet, beslist naar recht dat het onderscheid waarop de eisers
krachtens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kritiek uitoefenen, niet ligt
in de wet maar in het doel dat de dader met de valsheid beoogt, naargelang
het om een fiscale valsheid of een gemeenrechtelijke valsheid gaat.
7o Artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat iedere betaling
een schuld onderstelt en dat hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn,
kan worden teruggevorderd, belet de strafrechter niet te oordelen dat de
betaling van de betwiste aanslag, zonder nadelige erkenning, uitsluitend om
de betaling achteraf van interesten te vermijden, op zich geen einde maakt
aan het gebruik van de van valsheid betichte stukken in de beroepen die de
betrokken belastingplichtige tegen de belastingadministratie heeft ingesteld.
  (1) Cass. 21 mei 2008, AR P.07.1710.F, AC 2008, nr. 307.
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8o De kamer van inbeschuldigingstelling, die beslist dat de overschrijding
van de redelijke termijn voor de feitenrechter nog alleen in het licht van de
strafmaat kan worden onderzocht, overschrijdt het kader van haar bevoegdheden niet ; de verwijzing naar “de strafmaat” ontneemt de feitenrechter
het recht niet een straf uit te spreken die lager ligt dan het bij wet bepaalde
minimum noch het recht om van oordeel te zijn dat geen enkele straf dient te
worden opgelegd. (Art. 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering)
9o en 10o Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging  (1).
11o De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat de verjaring, in
het licht van het specifieke doel van de tenlastegelegde fiscale valsheden en
de beroepen die zij kunnen staven, niet is ingetreden door het aanhoudend
gebruik van de valse stukken, antwoordt op het middel van niet-ontvankelijkheid wegens verjaring ; aangezien de rechter het betoog van de partijen
niet tot in detail hoeft te volgen, diende de kamer van inbeschuldigingstelling
niet te antwoorden op de kritiek dat de inaanmerkingneming van het gebruik
van valse stukken, in de door het arrest omschreven omstandigheden, de
verjaring van dat misdrijf binnen de in artikel 21 van de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen zou beletten.
12o en 13o De rechter die beslist dat de verjaring niet is ingetreden en zelfs
niet is beginnen lopen omdat het misdrijf op het ogenblik van zijn uitspraak
nog steeds voortduurt, schendt artikel 21 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering niet.
14o De appelrechters, die vaststellen dat het gebruik van de litigieuze stukken
in de fiscale bezwaarprocedure, ertoe kan strekken het oogmerk van de valsheid te verwezenlijken en bijgevolg niet als een gewoon verweermiddel kan
worden beschouwd, omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en
verantwoorden ze naar recht.
15o De appelrechters, die vaststellen dat de ontbinding niet geleid heeft tot het
verdwijnen van de bankactiviteiten die voor het instellen van de strafvordering onder het beheer van de opgeslorpte vennootschap werden gevoerd
en sindsdien in hetzelfde financieel centrum door de nieuwe entiteit worden
voorgezet, hebben daaruit kunnen afleiden dat, zonder in onduidelijkheid
of onwettigheid te vervallen, de ontbinding tot doel had te ontsnappen aan
de vervolging wegens misdrijven die in het kader van die activiteiten zouden
zijn gepleegd.

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

voor het

Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 oktober 2012.
A. B. voert een middel aan, A. K. en de naamloze vennootschappen
Admiro en Chemitex voeren drie middelen aan, de naamloze vennootschap
  (1) Cass. 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168.
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Indufin voert twee middelen aan, E. D. voert een middel aan en G. P.
evenals de naamloze vennootschap Deutsche Bank voeren twee middelen
aan, in zes memories die aan dit arrest zijn gehecht.
Op de rechtszitting van 29 mei 2013 heeft raadsheer Gustave Steffens
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal met opdracht Michel
Palumbo geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

A. Cassatieberoep van A. B.
...............................................................
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, uitspraak
doet over de verjaring van de strafvordering
Middel
De drie onderdelen samen
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de strafvordering niet
verjaard verklaren, wegens telastleggingen van fiscale valsheid die
beletten dat de verjaring begint te lopen omdat de van valsheid betichte
stukken gebruikt worden in de beroepen die tegen de betwiste aanslagen
hangende zijn.
Artikel 450 Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat valsheid
bestraft in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private
geschriften, gepleegd om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden de bepalingen te overtreden van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten,
wil niet de openbare trouw beschermen, maar heeft specifiek betrekking
op zowel de valsheid die tot doel heeft de administratie te misleiden bij
de berekening van de belastingen als de valsheid die ertoe strekt die
belasting niet te betalen of de betaling ervan uit te stellen.
Het arrest stelt vast “dat de van valsheid betichte stukken thans nog
steeds gebruikt worden in de beroepen die de betrokkenen tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, hebben
ingesteld ; aan dat gebruik komt geen einde door de betaling, onder
alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning, van de betwiste
aanslagen om de betaling achteraf van interesten te vermijden ; het feit
dat sommige inverdenkinggestelden hun functie reeds meer dan tien
jaar hebben neergelegd […] betekent niet dat de strafvordering tegen
hen verjaard zou zijn”.
De vermeldingen hebben alleen betrekking op de vraag of de feiten
als verjaard moeten worden beschouwd en laten het vermoeden van
onschuld waarop de eiser zich beroept, de uitoefening van zijn recht van
verdediging voor de strafrechter of de burgerlijke rechter, zijn recht
op een eerlijke behandeling van de zaak en zijn recht om, op grond van
het voormelde artikel 450 of van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek, op
te komen tegen de telastleggingen die tegen hem in aanmerking zijn
genomen, onverlet.
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Uit die overwegingen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling naar
recht kunnen afleiden dat het gebruik van de van valsheid betichte
stukken, ook al wordt het betwist, de administratie kon blijven schaden
en aldus de uitwerking kon hebben die door de van valsheid beschuldigde
eisers werd gewenst.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoepen van A. K. en van de naamloze vennootschappen
Admiro en Chemitex
...............................................................
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, uitspraak
doet over de verjaring en de overschrijding van de redelijke termijn
...............................................................
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist niet dat de verjaring ophoudt te lopen gedurende de
tijd die het instellen van de strafvordering scheidt van de uitspraak over
de strafvordering. Het beslist, wat niet hetzelfde is, dat de betrokken
belastingplichtigen gebruik zijn blijven maken van de van valsheid
betichte stukken in zoverre zij niet hebben afgezien van de gewenste
uitwerking ervan in de beroepen die tegen de belastingadministratie
hangende zijn en die de terugbetaling beogen van een belasting die
alleen maar onder alle voorbehoud was betaald, aangezien ze als onverschuldigd wordt bestreden.
Uit het feit dat de uitoefening van de strafvordering het fiscaal proces
schorst, volgt niet dat de inverdenkinggestelde het recht wordt ontzegd
om voor het strafgerecht het bestaan of de toerekenbaarheid van de hem
ten laste gelegde valsheid te ontkennen, en evenmin dat hij zich, door
die feiten te betwisten, voor dat rechtscollege schuldig maakt aan een
daad van gebruik van het valse stuk, die volgens hem niet is bewezen.
Met de hierboven samengevatte overwegingen, in antwoord op het
gedeeltelijk gelijkluidende middel van A. B., omkleden de appelrechters
hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het met toepassing van artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering gewezen vonnis, dat de uitspraak aanhoudt,
heeft weliswaar tot gevolg dat het fiscaal proces waarover dit vonnis
gaat, wordt geschorst tot de dag waarop definitief over de strafvordering
is beslist.
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Daaruit volgt evenwel niet dat het door de vervalser verwachte nuttige
effect van het litigieuze stuk toe te rekenen is aan de toepassing van het
voormelde artikel 4 en dus evenmin dat de inverdenkinggestelde in het
schorsingsvonnis een rechtvaardigingsgrond kan vinden als bedoeld in
artikel 71 Strafwetboek.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Derde middel
Twee eerste onderdelen
De door de appelrechters geformuleerde vermeldingen die hierboven, in
antwoord op het middel van A. B. zijn samengevat, maken het verweermiddel irrelevant waarin wordt aangevoerd dat de valse stukken “de
waarheid niet langer konden vermommen” na het bericht van rechtzetting of de corrigerende incohiering.
Het arrest oordeelt dat de artikelen 10 en 11 Grondwet kennelijk niet
zijn geschonden door te stellen dat het gebruik van een fiscale valsheid is blijven duren zolang niet definitief uitspraak werd gedaan over
het bezwaar dat de belastingplichtige tegen de litigieuze aanslag heeft
ingesteld. Volgens het arrest is de mogelijkheid dat dit gebruik wordt
voortgezet zolang het beoogde doel niet is bereikt immers gemeen
aan elk gebruik van valse stukken, ongeacht of de valsheid fiscaal is
of niet.
De appelrechters beslissen aldus naar recht dat het onderscheid waarop
de eisers krachtens de artikelen 10 en 11 Grondwet kritiek uitoefenen,
niet ligt in de wet maar in het doel dat de dader met de valsheid beoogt,
naargelang het om een fiscale valsheid of een gemeenrechtelijke valsheid gaat.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Artikel 1235 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat iedere betaling een
schuld onderstelt en dat hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn,
kan worden teruggevorderd, belet de strafrechter niet te oordelen dat
de betaling van de betwiste aanslag, zonder nadelige erkenning, uitsluitend om de betaling achteraf van interesten te vermijden, op zich geen
einde maakt aan het gebruik van de van valsheid betichte stukken in de
beroepen die de betrokken belastingplichtige tegen de belastingadministratie heeft ingesteld.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
C. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Indufin
...............................................................
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak
doet over de verjaring en de overschrijding van de redelijke termijn
Eerste middel
Het arrest beslist dat door de overschrijding van de redelijke termijn
geen bewijsmateriaal verloren is gegaan en dat bijgevolg daaruit niet
kan worden afgeleid dat de strafvordering niet ontvankelijk is. Het
besluit daaruit dat de feitenrechter met de overschrijding rekening
dient te houden wat de strafmaat betreft.
De eiseres verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij aldus
aan haar beslissing gezag van gewijsde verleent die de beslissing niet
bezit, dat zij haar bevoegdheid aan de correctionele rechtbank heeft overgedragen, dat zij uitspraak heeft gedaan bij wege van een algemene als
regel geldende bepaling en dat zij haar bevoegdheid heeft overschreden.
Krachtens artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering evenwel
kunnen de gronden van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering
die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht en afgewezen, behoudens nieuwe feiten, niet meer worden opgeworpen voor de
feitenrechter.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die beslist dat de overschrijding van de redelijke termijn voor de feitenrechter nog alleen in het
licht van de strafmaat kan worden onderzocht, overschrijdt het kader
van haar bevoegdheden die zij aan de voormelde wetsbepaling ontleent
niet.
Voor het overige ontneemt de verwijzing in het arrest naar “de strafmaat” de feitenrechter het recht niet een straf uit te spreken die lager
ligt dan het bij wet bepaalde minimum noch het recht te oordelen dat
geen enkele straf dient te worden opgelegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten
die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling dient te antwoorden op het uit
de verjaring afgeleide middel van niet-ontvankelijkheid, wat zij ook
gedaan heeft door te oordelen dat de verjaring, in het licht van het
specifieke doel van de ten laste gelegde fiscale valsheden en de beroepen
die zij kunnen staven, niet is ingetreden door het aanhoudend gebruik
van de valse stukken.
Aangezien de rechter het betoog van de partijen niet tot in detail
hoeft te volgen, dient de kamer van inbeschuldigingstelling niet daarenboven te antwoorden op de kritiek dat het in aanmerking nemen van
het gebruik van valse stukken in de hoger omschreven omstandigheden,
de verjaring van dat misdrijf binnen de in artikel 21 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen zou beletten.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1395

23/06/14 15:04

1396

ARRESTEN VAN CASSATIE

5.6.13 - N° 344

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 21, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat de verjaringstermijnen van de strafvordering vaststelt, bepaalt
dat die termijnen ingaan te rekenen van de dag waarop het misdrijf is
gepleegd.
Ingeval van een voortdurend misdrijf gaat de verjaring pas in op het
tijdstip waarop het misdrijf niet langer wordt gepleegd.
De rechter die beslist dat de verjaring niet is ingetreden en zelfs niet
is beginnen lopen omdat het misdrijf op het ogenblik van zijn uitspraak
nog steeds voortduurt, schendt bijgevolg het voormelde artikel 21 niet.
Het middel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het arrest geeft aan dat de van valsheid betichte stukken beroepen
staven tot terugbetaling van een zogenaamd onverschuldigde belasting.
Die vaststelling houdt in dat, volgens de appelrechters, het gebruik
van de litigieuze stukken in de door de eiseres ingestelde fiscale bezwaarprocedure, ertoe kan strekken het oogmerk van de valsheid te verwezenlijken en bijgevolg niet als een gewoon verweermiddel kan worden
beschouwd.
De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met
redenen en verantwoorden ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
De betaling van de betwiste aanslag, onder alle voorbehoud en zonder
nadelige erkenning, uitsluitend om de latere betaling van interesten te
vermijden, maakt niet noodzakelijk een einde aan het gebruik van de
van valsheid betichte stukken die door de belastingplichtige tot staving
van zijn beroep zijn voorgelegd, zelfs als het onderzoek daarvan is opgeschort in afwachting van de beslissing over de strafvordering.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
...............................................................
F. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Deutsche Bank
...............................................................
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, uitspraak
doet over de ontvankelijkheid van de strafvordering.
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Eerste middel
Eerste twee onderdelen
De eiseres heeft aangevoerd dat krachtens artikel 20, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de tegen haar ingestelde
strafvordering vervallen is door haar ontbinding zonder vereffening na
haar overname door een vennootschap naar buitenlands recht.
Op grond van het tweede lid van het voormelde artikel 20, antwoordt
het arrest dat de strafvordering nog steeds kan worden uitgeoefend
omdat de ontbinding zonder vereffening tot doel heeft te ontsnappen
aan de vervolging, vermits de Deutsche Bank haar zelfde zetel in Brussel
heeft behouden.
De eiseres voert aan dat die grond onbegrijpelijk en onwettig is omdat
de opgeslorpte vennootschap geen zetel meer kan hebben, aangezien ze
juridisch niet meer bestaat.
De reden waarop het middel kritiek uitoefent houdt in dat, voor de
appelrechters, de ontbinding niet geleid heeft tot het verdwijnen van de
bankactiviteiten die, vóór het instellen van de strafvordering, onder het
beheer van de opgeslorpte vennootschap werden gevoerd en sindsdien in
hetzelfde financieel centrum door de nieuwe entiteit worden voortgezet.
De appelrechters hebben daaruit kunnen afleiden dat, zonder in de door
het middel aangeklaagde onduidelijkheid of onwettigheid te vervallen,
de ontbinding tot doel had te ontsnappen aan de vervolging wegens
misdrijven die in het kader van die activiteiten zouden zijn gepleegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
In zoverre het middel aanvoert dat de vaststelling betreffende de
aanwezigheid van de eiseres in Brussel, gegrond is op stukken die niet
aan de tegenspraak van de partijen werden onderworpen, vereist dit het
nazicht van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ter formulering van de stelling waarop kritiek wordt uitgeoefend
verwijst het arrest noch naar de akte van ontbinding van de naamloze
vennootschap Deutsche Bank door haar overname door de gelijknamige
vennootschap naar Duits recht, zoals bekendgemaakt in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van 23 december 2011, noch naar de conclusie
die namens de eiseres in de kamer van inbeschuldigingstelling is neergelegd.
De appelrechters miskennen bijgevolg de bewijskracht van die akten
niet.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van A. K. en
van de naamloze vennootschappen Admiro en Chemitex, in zoverre ze
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gericht zijn tegen de beslissing waarbij hun hoger beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard wat betreft het bestaan van voldoende bezwaren.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. De
Baets, mevr. Nudelholc, de heer Afschrift (bij de balie te Brussel), de
heer Grognard (bij de balie te Brussel), de heer Koning (bij de balie te
Brussel) en de heer Verstraeten (bij de balie te Brussel).

N° 345
2o

— 5 juni 2013
(P.13.0683.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Verzoek
dat geen verband houdt met de uitspraak over de strafvordering. —
Verplichting van de rechter.
2o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Vrijheidsstraf. — Verplichting van de rechter.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Ondertekening van het vonnis door de rechters die de beslissing hebben gewezen.
— Ontstentenis. — Onmogelijkheid om te tekenen. — Verantwoording.
4o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Eenparigheid van de rechters in hoger beroep. — Specifieke vermelding.

1o Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel leggen de rechter
de verplichting op te antwoorden op een verzoek dat geen verband houdt met
de uitspraak over de strafvordering ; de rechter moet aldus de dag van de
effectieve vrijheidsbeneming niet preciseren opdat de werkelijke duur van de
voorlopige hechtenis daarvan zou worden afgetrokken.
2o De inlichtingen die de rechter de partijen moet geven over de uitvoeringsmodaliteiten van de door hem uitgesproken vrijheidsstraf hoeven niet in het
veroordelend vonnis te worden vermeld. (Art. 195, zesde lid, Wetboek van
Strafvordering)
3o Uit het eerste en tweede lid van artikel 195bis van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat de griffier het arrest binnen achtenveertig uren moet
laten tekenen door de rechters die het hebben gewezen en dat, indien een
of meer rechters zich in de onmogelijkheid bevinden om te tekenen, alleen
de anderen tekenen, onder vermelding van die onmogelijkheid ; die termijn
van achtenveertig uren is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, en
artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek dat vereist dat het vonnis of arrest
voor de uitspraak wordt ondertekend, is niet substantieel of voorgeschreven
op straffe van nietigheid ; belangrijk is alleen dat het arrest door het voorgeschreven aantal magistraten wordt gewezen, dat die alle rechtszittingen
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en de beraadslaging over de zaak hebben bijgewoond, dat zij hun beslissing ondertekenen of dat, wanneer ze in de onmogelijkheid verkeren om te
tekenen, dit op de beslissing wordt bevestigd ; de rechter wiens onmogelijkheid om te tekenen naar recht is vastgesteld, hoeft die beslissing niet te
ondertekenen wanneer aan die toestand een einde is gekomen. (Artt. 195bis
en 211, Wetboek van Strafvordering ; art. 782, Gerechtelijk.Wetboek)
4o De eenstemmigheid van de appelrechters blijkt uit een bijzondere vermelding van de beslissing ; ze wordt bewezen door de handtekening van de magistraten die uitspraak hebben gedaan of door een authentieke vermelding
waarin de onmogelijkheid om te tekenen wordt vastgesteld. (Art. 211bis,
Wetboek van Strafvordering)

(Z. t. H. 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 12 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Op de rechtszitting van 29 mei 2013 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric
Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal met opdracht
Michel Palumbo geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het niet antwoordt op de conclusie
van de eiser, in zoverre daarin het hof van beroep werd verzocht de dag
van zijn effectieve vrijheidsbeneming te preciseren zodat de werkelijke
duur van zijn voorlopige hechtenis daarvan zou worden afgetrokken.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel leggen de
rechter evenwel de verplichting op te antwoorden op een verzoek dat
geen verband houdt met de uitspraak over de strafvordering.
Bovendien vereist artikel 195, zesde lid, Wetboek van Strafvordering
niet dat de inlichtingen die de rechter de partijen moet geven over de
uitvoeringsmodaliteiten van de door hem uitgesproken vrijheidsstraf,
in het veroordelend vonnis worden vermeld.
Het middel faalt naar recht.
...............................................................
Vierde middel
Uit het eerste en tweede lid van artikel 195bis Wetboek van Strafvordering, die bij artikel 211 van dat wetboek van toepassing zijn op het hof
van beroep, volgt dat de griffier het arrest binnen achtenveertig uren
moet laten tekenen door de rechters die het hebben gewezen en dat,
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indien een of meer rechters zich in de onmogelijkheid bevinden om te
tekenen, alleen de anderen tekenen, met vermelding van die onmogelijkheid.
De voormelde termijn is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid
en artikel 782 Gerechtelijk Wetboek dat ook voor strafzaken vereist dat
het vonnis of arrest vóór de uitspraak wordt ondertekend, is zelf ook
niet substantieel of voorgeschreven op straffe van nietigheid. Belangrijk is alleen dat het arrest door het voorgeschreven aantal magistraten
is gewezen, dat zij alle zittingen en de beraadslaging over de zaak
hebben bijgewoond en dat zij hun beslissing tekenen of dat, wanneer ze
in de onmogelijkheid verkeren om te tekenen, dit op de beslissing wordt
bevestigd.
Daaruit volgt dat, in strijd met wat het middel aanvoert, de rechter
wiens onmogelijkheid om te tekenen naar recht is vastgesteld, die beslissing niet hoeft te ondertekenen wanneer daaraan een einde is gekomen.
Ten slotte blijkt de bij artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
vereiste eenparigheid van de rechters in hoger beroep uit een bijzondere
vermelding van de beslissing. Ze wordt bewezen hetzij door de handtekening van de magistraten die uitspraak hebben gedaan, hetzij door de
authentieke vermelding waarin wordt vastgesteld dat één of twee onder
hen in de onmogelijkheid verkeren om te tekenen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
— Advocaat : de heer Chateau (bij de balie te Brussel).

N° 346
1o

— 6 juni 2013
(C.11.0507.F)

kamer

MUNTEN EN BANKBILJETTEN. — Uitgifte van munten en bankbiljetten
in euro. — Nationale Bank van België. — Europese Centrale Bank. —
Bevoegdheden.

Uit artikel 31, tweede lid, van de wet tot vaststelling van het organiek statuut
van de Nationale Bank van België, uitgelegd door artikel 141, § 9, van de
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wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector
en de financiële diensten, uit artikel 128 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, dat de teneur van artikel 106 tot oprichting
van de Europese Gemeenschap heeft overgenomen, en uit artikel 228 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie volgt duidelijk dat
het recht tot uitgifte van bankbiljetten verdeeld wordt tussen de Europese
Centrale Bank en nationale centrale banken binnen het Europese systeem
van de centrale banken ; het feit dat de Europese Centrale Bank het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van de euro ontneemt de nationale banken niet het recht om bankbiljetten en muntstukken in euro uit te
geven  (1). (Art. 31, tweede lid, Wet 22 feb. 1998 ; Art. 141, § 9 Wet 2 aug.
2002 ; Artt. 128 en 228 EU-verdrag ; Art. 106 EG-verdrag)

(Deminor International c.v.b.a. e.a. t. NBB 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 30 september 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 mei 2013 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan in een cassatieverzoekschrift, waarvan
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep van de eerste eiseres
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is
laattijdig
Krachtens artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, is de termijn
om zich in cassatie te voorzien, behoudens in de te dezen niet toepasselijke gevallen waarin de wet een kortere termijn bepaalt, drie maanden
te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van
de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid.
Artikel 1079, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat het cassatieberoep wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie
een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt
betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht.
De verweerster toont aan dat zij het arrest aan de eerste eiseres heeft
doen betekenen op 29 december 2010.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 346.
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Het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep is ingesteld, is op 14 juli
2011 neergelegd op de griffie van het Hof.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep van de eisers sub 8,
17, 20, 21, 22, 37, 54 en 88 opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid :
de eisers berusten in het bestreden arrest.
Uit de door de verweerster voorgelegde stukken blijkt dat die eisers in
het bestreden arrest hebben berust.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De overige punten van het cassatieberoep
Middel
Luidens artikel 31 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van
het organiek statuut van de Nationale Bank van België is het reservefonds “bestemd 1. tot het herstel van de verliezen op het maatschappelijk kapitaal ; 2. tot aanvulling van de jaarlijkse winsten, tot beloop van
een dividend van zes ten honderd van het kapitaal.
Bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank, valt een vijfde
van het reservefonds de Staat prioriteitshalve ten deel. De overige vier
vijfden worden onder al de aandeelhouders verdeeld”.
Het tweede lid van dat artikel werd door artikel 141, § 9, van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten in die zin uitgelegd dat “het emissierecht waarvan
daarin sprake is, het emissierecht omvat dat de Bank mag uitoefenen
krachtens artikel 106 (1) van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap”.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 160/2003 van 10 december
2003, waaraan het herinnert in zijn arrest nr. 74/2010 van 23 juni 2010, het
beroep tot vernietiging van dat artikel 141, § 9, verworpen op grond, met
name, dat het voormelde artikel het emissierecht van de Nationale Bank
van België niet met terugwerkende kracht herstelt maar “slechts het
bestaan van dat emissierecht binnen het Europees Stelsel van Centrale
Banken (E.S.C.B.) bevestigt, zoals dat is vastgelegd door het primair
E.G.-recht, zoals meermaals bevestigd werd door de Europese monetaire
autoriteiten, en zoals dat reeds was begrepen in de wet van 22 februari
1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank
van België” (considerans B.8.7.1).
Artikel 128 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, dat de teneur van artikel 106 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap heeft overgenomen, bepaalt wat volgt : “1. De
Europese Centrale Bank heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de
uitgifte van bankbiljetten in euro binnen de Unie. De Europese Centrale
Bank en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De
door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de
hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben. 2. De lidstaten kunnen
munten in euro uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de
Europese Centrale Bank met betrekking tot de omvang van de uitgifte”.
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Artikel 282, 1o, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie bepaalt dat de Europese Centrale Bank en de nationale centrale
banken het Europees Stelsel van Centrale Banken vormen.
Uit die bepalingen volgt kennelijk dat het emissierecht binnen het
Europese stelsel van centrale banken verdeeld is tussen de Europese
Centrale Bank en de nationale centrale banken. Het feit dat de Europese Centrale Bank het alleenrecht op de uitgifte van de euro heeft,
ontneemt de nationale centrale banken niet het recht om bankbiljetten
en munten in euro uit te geven.
Er bestaat geen grond om aan het Hof van Justitie van de Europese
Unie de door de eisers voorgestelde prejudiciële vragen te stellen, daar
de correcte toepassing van het gemeenschapsrecht zo vanzelfsprekend is
dat ze geen ruimte voor enige redelijke twijfel laat.
Het middel, dat uitgaat van de stelling dat de invoering van de Europese eenheidsmunt impliceert dat de verweerster haar emissierecht in
de zin van artikel 31, tweede lid, van de wet van 22 februari 1998, verliest
in het uitsluitend voordeel van de Europese Centrale Bank, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre, de heer Van Ommeslaghe en de heer Grégoire.

N° 347
1o

— 6 juni 2013
(F.12.0005.F)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Huur van onroerende
goederen. — Vrijstelling. — Artikel 13, B, b), Zesde Richtlijn nr. 77/388/
EEG van de Raad van 17 mei 1977. — Artikel 44, § 3, 2o, btw-wetboek. — Voorwaarden.

Het arrest dat beslist dat verscheidene zustervennootschappen die afzonderlijk een overeenkomst hebben gesloten betreffende de bezitneming en het
gebruik van dezelfde opslagruimtes en ateliers geen verhuur van onroerende
goederen is die kan worden vrijgesteld op grond van artikel 13, B, b) van
de Zesde Richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag
of van artikel 44, § 3, 2o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, aangezien zij geen uitsluitend recht hebben op de plaatsen
omdat zij dezelfde plaatsen gebruiken en geen enkele overeenkomst naar
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de andere verwijst, is niet naar recht verantwoord, wanneer het arrest niet
nagaat of het aan die zustervennootschappen toegestane gebruik uitsluitend
is ten opzichte van de overige derden  (1). (Art. 13, B, b) Zesde Richtlijn
nr. 77/388/EEG van de Raad ; Art. 44, § 3, 2o, btw-wetboek)

(Belgische Staat,

min. van

Financiën t. Temco n.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 juni 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 mei 2013 een conclusie
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel preciseert niet in hoeverre het
bestreden arrest de artikelen 13, B, sub b, van de zesde Richtlijn nr. 77/388/
EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — gemeenschappelijk
stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag, en 44, § 3, 2o, Btw-wetboek schendt
Het onderdeel voert aan, in bewoordingen die duidelijk genoeg zijn,
dat de schending van die wettelijke bepalingen hieruit is afgeleid dat,
in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, het exclusieve
karakter van het gebruik moet worden beoordeeld, niet alleen tussen de
drie betrokken vennootschappen, maar ook ten aanzien van alle derden
bij de litigieuze overeenkomsten en van het door die vennootschappen
gevormde geheel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel
Artikel 44, § 3, 2o, Btw-wetboek stelt de verpachting, de verhuur en
de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen vrij van
belasting.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 347.
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Die bepaling moet worden uitgelegd in het licht van artikel 13, B,
sub b, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG, waarvan de voormelde bepaling de omzetting naar Belgisch recht is.
Dat artikel 13, B, sub b, bepaalt dat de Lidstaten, onverminderd andere
communautaire bepalingen, onder de voorwaarden die zij vaststellen om
een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen te
verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen, vrijstelling verlenen voor de verpachting en verhuur van onroerende goederen.
Uit het arrest C-284/03 van 18 november 2004 van het Hof van Justitie
van de Europese Unie, dat gewezen werd op een prejudiciële vraag in
deze zaak, blijkt wat volgt :
— de huur van onroerende goederen in de zin van artikel 13, B, sub b, van
de zesde richtlijn bestaat in wezen erin dat een verhuurder een huurder
voor een overeengekomen tijdsduur en onder bezwarende titel het recht
verleent een onroerend goed te gebruiken als ware hij de eigenaar ervan
en ieder ander van het genot van dat recht uit te sluiten (nr. 19) ;
— het recht van de huurder om het onroerend goed bij uitsluiting van
ieder ander te gebruiken, “kan in de met de verhuurder gesloten overeenkomst worden beperkt […] ; een huurovereenkomst kan betrekking
hebben op bepaalde delen van een onroerend goed waarvan het gebruik
met anderen moet worden gedeeld” (nr. 24) ;
— “dat in de overeenkomst dergelijke beperkingen van het recht het
gehuurde goed te gebruiken zijn opgenomen, neemt niet weg dat dit
gebruik uitsluitend is ten opzichte van eenieder die niet op grond van de
wet of de overeenkomst een recht kan doen gelden ten aanzien van het
goed dat het voorwerp van de huurovereenkomst vormt” (nr. 25) ;
— “het staat aan de verwijzende rechter om alle omstandigheden in
aanmerking te nemen waarin [de transactie] zich afspeelt teneinde de
kenmerkende elementen daarvan te achterhalen en te beoordelen of
deze als ‘verhuur van onroerende goederen’ in de zin van artikel 13, B,
sub b, van de zesde richtlijn kan worden gekwalificeerd” (nr. 26) ;
— het voormelde artikel 13, B, sub b, “moet aldus worden uitgelegd
dat transacties waarbij een vennootschap door middel van verschillende
overeenkomsten tegelijkertijd aan verschillende met haar verbonden
vennootschappen een precair gebruiksrecht op hetzelfde gebouw
verleent tegen betaling van een vergoeding die voornamelijk op basis
van de gebruikte oppervlakte wordt vastgesteld, ‘verhuur van onroerende goederen’ in de zin van deze bepaling vormen, wanneer deze overeenkomsten, zoals zij worden uitgevoerd, in hoofdzaak de passieve terbeschikkingstelling inhouden van ruimten of oppervlakten in gebouwen,
tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop, en niet het
verrichten van een dienst die voor een andere kwalificatie in aanmerking komt”.
Het bestreden arrest stelt vast dat de naamloze vennootschappen
Temco Energy Management Company, Publi Round en Petrus zustervennootschappen zijn en dat elke vennootschap een overeenkomst
betreffende het gebruik van de litigieuze ruimten met de verweerster
heeft gesloten.
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Het arrest wijst erop dat die drie vennootschappen geen uitsluitend
recht op de ruimten hebben, op grond dat ze dezelfde opslagplaatsen en
werkplaatsen kunnen gebruiken, en dat geen van de drie overeenkomsten verwijst naar de andere twee overeenkomsten, zonder dat het arrest
onderzoekt of die drie zustervennootschappen hebben overeengekomen
dat ze die plaatsen bij uitsluiting van andere derden mogen gebruiken.
Het verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing dat “er geen
sprake kan zijn van ‘huur van onroerende goederen’ die vrijgesteld wordt
op grond van artikel 13, B, sub b, van de zesde richtlijn of van artikel 44,
§ 3, 2o, Btw-wetboek”.
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.
6 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, de heer Lambot (bij de
balie te Brussel) en de heer Magremanne (bij de balie te Brussel).

N° 348
1o

— 7 juni 2013
(C.12.0128.N)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Landverzekeringsovereenkomst. — Aansprakelijkheidsverzekeringen. — Leiding van het geschil. —
Verzekeraar. — Verzekerde. — CMR. — Verzekerde als CMR vervoerder.
2o VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — Landvervoer. Wegvervoer. —
Wegvervoer. — CMR. — Verzekering. — Landverzekering. — Landverzekeringsovereenkomst. — Aansprakelijkheidsverzekeringen. — Leiding van het
geschil. — Verzekeraar. — Verzekerde. — Verzekerde als CMR vervoerder.

1o en 2o Wanneer een van de aansprakelijkheids-gronden waarop de verzekerde, als CMR vervoerder, door de benadeelde wordt aangesproken niet
gedekt is door de polis, vallen de belangen van de verzekeraar en van de
verzekerde in zoverre niet samen en heeft de verzekeraar niet het recht om, in
de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden  (1).
(Art. 79, eerste en tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(Zeemar n.v. t. AXA Belgium n.v. e.a.)
  (1) Zie concl. O.M.
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Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
1. De verweersters werpen een grond van niet-ontvankelijkheid van
het enige middel op.
Ik ben van mening dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan
worden aangenomen.
De appelrechters oordelen dat de eiseres, louter op basis van het feit dat
de verweersters gedurende jaren de leiding van het geding hebben waargenomen, niet kan stellen dat de verweersters een schijn van dekking
hebben verleend en/of verzaakt hebben aan hun recht om dekking te
weigeren.
Het middel dat deze beslissing bekritiseert, kan, indien het gegrond is,
tot cassatie leiden.
2. Ik adviseer dat het enige middel gegrond is.
Aanleiding van het geschil is een diefstal van 33 paletten videorecorders uit de hangars van de eiseres in de haven van Zeebrugge.
Uit artikel 79, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op
de Landverzekeringsovereenkomst, volgt dat wanneer een van de
aansprakelijkheidsgronden waarop de verzekerde, als CMR vervoerder,
door de benadeelde wordt aangesproken niet gedekt is door de polis, de
belangen van de verzekeraar en van de verzekerde in zoverre niet samenvallen en de verzekeraar niet het recht heeft om, in de plaats van de
verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. (Art. 79, eerste
en tweede lid, Wet Landverzekerings-overeenkomst).
De appelrechters die anders oordelen, schenden het voornoemde
artikel 79.
3. In dit geval heeft de verzekeraar er belang bij dat de verzekerde
ofwel in het geheel niet aansprakelijk wordt gesteld (in zoverre vallen
zijn belangen samen met die van de verzekerde), ofwel aansprakelijk
wordt gesteld op de niet gedekte aansprakelijkheidsgrond (in zoverre
is er een belangenconflict tussen hen). Het gaat om een reëel belangenconflict. Het gevaar bestaat immers dat de verzekeraar zijn verweer
vooral concentreert op de gedekte aansprakelijkheidsgronden en de
verdediging van de verzekerde m.b.t. de niet-gedekte aansprakelijkheidsgrond verwaarloost (zie V. Callewaert, “La direction du procès
par l’assureur de responsabilité : questions choisies”, in Liber amicorum
Jean-Luc Fagnart, 2008, 398-399. Deze auteur geeft als voorbeeld van een
belangenconflict in de zin van artikel 79 Wet Landverzekeringsovereenkomst onder meer het geval waarin de vordering van het slachtoffer het
dekkingsplafond overschrijdt. Ook in dat geval vallen de belangen van
de verzekeraar en de verzekerde weliswaar gedeeltelijk samen, aangezien zij er allebei belang bij hebben dat de verzekerde niet aansprakelijk
wordt gesteld, maar is er ook gedeeltelijk een belangenconflict, aangezien alleen de verzekerde er belang bij heeft dat de schadevergoeding
niet het dekkingsplafond overschrijdt).
De omstandigheid dat de afloop van het geding bepalend is om uit te
maken of de verzekeraar dekking verschuldigd is, neemt niet weg dat er
in de voorliggende situatie een reëel belangenconflict is met betrekking
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tot de leiding van het geschil. Van zodra de verzekeraar er weet van had
dat zijn verzekerde door de benadeelde (ook) werd aangesproken op basis
van een niet-gedekte aansprakelijkheids-grond, had hij de verzekerde
dan ook moeten uitnodigen om zich door een eigen advocaat naar keuze
te laten verdedigen. De honoraria en kosten van die advocaat moeten
door de verzekeraar gedragen worden, zelfs boven de dekkingsgrenzen,
voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt (art. 82, derde lid,
Wet Landverzekeringsovereenkomst).
Wanneer de verzekeraar, niettegenstaande hij op de hoogte is van de
omstandigheid dat er mogelijk een grond tot weigering van de dekking
is, de leiding van het geschil neemt en zich na afloop daarvan daadwerkelijk op die weigeringsgrond beroept, kan het gedrag van de verzekeraar
beschouwd worden als zijnde in strijd met het principe van de uitvoering
te goeder trouw van overeenkomsten (art. 1134, derde lid, BW). Dit kan
tot gevolg hebben dat de verzekeraar het recht verliest om de dekking te
weigeren (zie V. Callewaert, l.c., p. 408). De formulering door de verzekeraar van een algemeen en gebruikelijk voorbehoud ten aanzien van de
verzekerde, doet daaraan niet af.
Tot slot nog dit : de memorie van antwoord stelt, met verwijzing naar
Marcel Fontaine, Verzekeringsrecht, 2011, nr. 687 : “Artikel 79 houdt in
dat de verzekeraar de verdediging moet opnemen in de gevallen waarin
zijn waarborg waarschijnlijk verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van de verzekerde zou komen vast te staan”. Volgens mij, is
de betrokken zin uit het werk van Fontaine echter uit zijn context
gelicht. Fontaine schrijft dit namelijk m.b.t. de in artikel 79, eerste
lid, bepaalde verplichting van de verzekeraar om het op te nemen van
zijn verzekerde “vanaf het ogenblik dat hij tot verlenen van dekking
is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen”. Hij schrijft hierover : “Men mag het eerste lid van die bepaling niet letterlijk nemen,
vermits de schuld van de verzekeraar slechts zal vaststaan na afloop
van het geding waarvan hij juist de leiding zal nemen, zonder twijfel
moet men hieronder verstaan dat de verzekeraar de verdediging moet
opnemen in de gevallen waarin zijn waarborg waarschijnlijk verschuldigd is indien de aansprakelijkheid van de verzekerde zou komen vast
te staan”. De door de memorie van antwoord aangehaalde tekst heeft
dus, volgens mij, geen betrekking op het recht van de verzekeraar om
de leiding van het geschil te nemen, neergelegd in artikel 79, tweede
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst (door Fontaine behandeld in
nrs. 713-722).
Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te van Antwerpen van 12 september 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 mei 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
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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.
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— artikel 79, eerste lid en tweede lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;
— artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 823 en 824 Gerechtelijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de goede trouw bij de uitvoering van
overeenkomsten of het verbod van rechtsmisbruik ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake afstand van recht.
Aangevochten beslissing en motieven
Het hoger beroep van eiseres ongegrond verklarend en het eerste vonnis bevestigend, verwerpt het bestreden arrest de door eiseres tegen verweerster ingestelde
vordering strekkende tot dekking van het schadegeval door betaling van de bedragen
die eiseres als schadevergoeding aan M betaalde, en dit om volgende redenen :
“C. Over de leiding van het geding en de (vermeende) schijn van dekking
1. [De eiseres] verdedigt verder dat [de verweersters] minstens niet meer
gerechtigd zijn zich op een niet-dekking onder de verzekeringspolis te beroepen
gezien zij minstens een schijn van dekking hebben geschapen, zodat zij vervallen
zijn van het recht om de afwezigheid van dekking in te roepen. Dit blijkt volgens
[de eiseres] uit de volgende elementen :
[De verweersters] hebben onder de aansprakelijkheidspolis de leiding van
het geding genomen in de zin van artikel 79 Wet op Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 (hierna WLVO). De leiding van het geding komt volgens
[de eiseres] slechts aan de verzekeraars toe op voorwaarde dat de belangen van
de verzekeraar en de verzekerde samenvallen. Van een gedeelde of gezamenlijke
leiding van het geding is volgens [de eiseres] geen sprake, nu de gebruikelijke
raadsman van [de eerste verweerster] werd aangesteld die op zijn beurt een
Engelse raadsman inschakelde.
Het zeer algemeen geformuleerde voorbehoud bij schrijven d.d. 31 december 1997
vanwege de verzekeraars kan volgens [de eiseres] niet als een geldig voorbehoud
aanzien worden gezien het een louter inhoudsloos voorbehoud betreft waaraan
geen enkele waarde kan gehecht worden.
Het gebrek aan dekking werd volgens [de eiseres] niet tijdig ingeroepen nu
voor het eerst op 9 november 2000 de dekking geweigerd werd door [de eerste
verweerster], en dit na het vonnis van 27 december 2000, terwijl de aangifte reeds
gedaan werd op 26 december 1997. In het eerste advies van 28 januari 1998 van de
raadsman van de verzekeraars werd reeds vermeld en gewaarschuwd dat de kans
groot was dat de verzekerde van [de verweersters] als CMR vervoerder zou worden
beschouwd. Er werd slechts drie jaar na aangifte voor het eerst beroep gedaan op
de niet-dekking, hetgeen volgens [de eiseres] laattijdig is.
[De eiseres] besluit dat de verzekeraars door aldus te handelen de schijn gewekt
hebben dat de dekking verworven was.
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2. Naar het oordeel van het [hof van beroep] is er van een schijn van dekking
in hoofde van [de verweersters] geen sprake noch op grond van de vertrouwensleer, noch op basis van een misbruik van recht noch wegens een schending van
de verplichting de overeenkomsten te goeder trouw uit te voeren in toepassing van artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek omwille van de volgende
redenen :
Op grond van artikel 79 WLVO (onder de titel leiding van het geschil) is de
verzekeraar (wettelijk en contractueel) verplicht om zich achter de verzekerde te
stellen van zodra de verzekeraar tot het geven van dekking is gehouden. Terecht
stellen [de verweersters] dat de leiding van het geding door de verzekeraar niet
alleen de kosten van de advocaat in België maar ook in Engeland diende te
dragen. Overigens heeft de verzekeraar op grond van artikel 79, tweede lid, WLVO
ook het recht om het geschil te leiden en om in de plaats van de verzekerde de
vordering van de benadeelde te bestrijden. Uit het advies van meester Straatman
d.d. 28 januari 1998 en zijn schrijven van 19 september 2000 blijkt dat er (in hoofdorde) geen tegenstrijdige belangen waren tussen [de verweersters] en [de eiseres]
in de procedure in Engeland gezien het hoofdverweer gestoeld werd op mogelijke
aansprakelijkheidsgronden die onder de polis gedekt waren. Uit het enkele feit
dat [de verweersters] in de Engelse procedure de leiding van het geding op zich
genomen hebben kan geenszins een schijn van dekking ingeroepen worden gezien
de verzekeraars de plicht hebben om de leiding van het geding te nemen, en dit
zelfs indien in welbepaalde omstandigheden en in ondergeschikte orde gewezen
werd op een mogelijke aansprakelijkheid als CMR vervoerder die niet onder de
dekking van de polis viel.
Door de verplichting om de leiding van het geding waar te nemen, verzaken
de verzekeraars [de verweersters] niet aan het recht om op een later tijdstip
(nadat zij kennis krijgen van een uitspraak over de verantwoordelijkheid van de
verzekerde) om een definitief standpunt in te nemen over de al dan niet dekking
onder de polis, temeer daar [de verweersters] in het schrijven van 31 december
1997 voorbehoud nopens de dekking hebben geformuleerd. Alhoewel het een algemeen voorbehoud was, volstond dit (gebruikelijke) voorbehoud in het licht van
de gespecialiseerde contractuele wederpartij aan wie het voorbehoud gericht
was, Herfurth & Boutmy, verzekeringnemer en verzekeringbemiddelaar van [de
eiseres], die de draagwijdte en de betekenis van dit gebruikelijke voorbehoud
kent (of geacht wordt te kennen) als professionele makelaar in verzekeringen.
Aan de verzekeraars [de verweersters] kan niet verweten worden dat zij wachten
tot zij kennis krijgen van de motivatie van een uitspraak, alvorens over te gaan
tot het weigeren van de dekking, ook al verstrijkt er een geruime periode tussen
de aangifte en het tijdstip van het weigeren van dekking. Van een laattijdig
beroep op het gebrek aan dekking is evenmin sprake.
3. Besluit over C. : louter op basis van het feit dat verzekeraars gedurende jaren
de leiding van het geding hebben waargenomen onder de hogervermelde voorwaarden, kan de verzekerde [de eiseres] niet stellen dat zij hoe dan ook recht heeft
op dekking onder de polis noch dat [de verweersters] een schijn van dekkingsverlening hebben gewekt en/of verzaakt hebben aan hun recht om dekking te
weigeren. Ook op deze grond is [de eiseres] niet gerechtigd [verweersters] in
dekking onder de polis aan te spreken.”
Grieven
1. Luidens artikel 79, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst is de
verzekeraar verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van
de dekking, vanaf het ogenblik dat de verzekeraar tot het geven van dekking is
gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen.
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Luidens artikel 79, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst heeft de
verzekeraar het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de
benadeelde te bestrijden, ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in
zover de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen.
Uit de samenhang van beide bepalingen vloeit voort dat van zodra een mogelijke grond van niet-dekking opduikt, met als gevolg een potentieel belangenconflict tussen verzekerde en verzekeraar, de verzekeraar niet alleen geen verplichting, maar ook geen recht heeft om de leiding van het geschil op zich te nemen of
verder te zetten, tenzij de verzekerde hiermee akkoord gaat.
Vanaf het bestaan van een potentieel belangenconflict moet de verzekerde
in staat gesteld worden om zelf de leiding van het geding te nemen of om met
kennis van zaken zijn akkoord te betuigen met de leiding van het geding door de
verzekeraar. Die mogelijkheid wordt hem niet geboden door de verzekeraar die
zonder uitdrukkelijk voorbehoud, maar slechts onder een algemeen voorbehoud
bij het openen van het verzekeringsdossier, de leiding van het geding neemt of
verderzet.
2. De verzekeraar die met kennis van een mogelijke grond van niet-dekking,
en dus van een potentieel belangenconflict, toch de leiding van het geding neemt
of verderzet zonder akkoord van de verzekerde, handelt in strijd met de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten wanneer hij zich op het einde van het
geding precies op die grond van niet-dekking beroept om dekking te weigeren
(artikel 79, eerste lid en tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst juncto
artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel inzake
de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten of het verbod van rechtsmisbruik).
Minstens wekt de verzekeraar die met kennis van een mogelijke grond van
niet-dekking, en dus van een potentieel belangenconflict, toch de leiding van
het geding opneemt of verderzet zonder akkoord van de verzekerde, de schijn
dat het schadegeval onder de dekking van de polis valt en verzaakt hij aan het
recht om zich op de niet-dekking te beroepen (artikel 79, eerste lid en tweede lid,
Wet Landverzekeringsovereenkomst juncto de artikelen 823 en 824 Gerechtelijk
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel inzake afstand van recht).
3. Tussen partijen was niet betwist en door het bestreden arrest wordt vastgesteld dat :
— reeds in de aangifte van het schadegeval door eiseres op 26 december 1997
melding was gemaakt van het feit dat eiseres door M aangesproken werd als
CMR-vervoerder ;
— dat de verweersters bij brief van 31 december 1997 meedeelden het verzekeringsdossier onder “het gebruikelijke voorbehoud” te hebben geopend ;
— dat de verweersters de leiding van het geschil namen eerst door meester
Straatman voor advies aan te stellen en vervolgens door de leiding op zich te
nemen van de procedure in Engeland ;
— dat meester Straatman in zijn eerste advies van 28 januari 1998 zowel als in
zijn brief van 19 september 2000, ondanks de in hoofdorde verdedigde stelling dat
de eiseres als commissionair-expediteur of als bewaarnemer was opgetreden, had
gewezen op het feit dat er een ernstig risico bestond dat de eiseres aansprakelijk
zou worden gesteld als CMR-vervoerder ;
— dat de verweersters pas voor het eerst bij brief van 9 november 2000, en dus na
het Engelse vonnis van 27 september 2000, aanvoerden dat de aansprakelijkheid
als CMR-vervoerder niet door de polis is gedekt.
Het arrest oordeelt dat de verweersters konden wachten tot na het Engelse
vonnis alvorens zich op een niet-dekking wegens de aansprakelijkheid van eiseres
als CMR-vervoerder te beroepen, ook al hadden zij tot dan de leiding van het
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geschil genomen zonder ander voorbehoud te maken dan een algemeen “gebruikelijk” voorbehoud bij de opening van het dossier, terwijl zij al van bij de aangifte
en zeker door het advies van meester Straatman van 28 januari 1998 op de hoogte
waren van het risico dat de eiseres door de Engelse rechter als CMR-vervoerder
aansprakelijk zou worden gesteld.
4. Het arrest steunt die beslissing in hoofdorde op het feit dat de leiding van het
geschil een verplichting is voor de verzekeraar en bijkomend op het feit dat de
leiding van het geschil ook een recht is van de verzekeraar.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters van oordeel waren dat
het enkele bestaan van de mogelijkheid dat de eiseres door de Engelse rechter
aansprakelijk zou worden gesteld als CMR-vervoerder (niet gedekt door de
polis) geen belangenconflict deed ontstaan tussen eiseres en verweersters, nu
het verweer van eiseres in de Engelse procedure in hoofdorde was gesteund op
aansprakelijkheidsgronden die wel onder de dekking van de polis vielen (commissionair-expediteur of bewaarnemer). Hierdoor bleven verweersters, volgens het
arrest, de plicht (en het recht) hebben om het geding te leiden en hebben zij, door
dat te doen, geen schijn van dekking gecreëerd.
Uit het arrest blijkt ook dat de appelrechters van oordeel waren dat door hun
verplichting om de leiding van het geding op zich te nemen, de verweersters niet
konden verzaken aan hun recht om nog na de uitspraak over de aansprakelijkheid
van de eiseres standpunt in te nemen over de al dan niet dekking onder de polis.
Dat verweersters niet aan dit recht hadden verzaakt, bleek volgens de appelrechters bovendien ook uit het voorbehoud van dekking dat zij op 31 december 1997
(bij de opening van het dossier) hadden geformuleerd, ook al was dat voorbehoud
een algemeen ( “gebruikelijk”) voorbehoud.
5. Door zo te oordelen, gaat het bestreden arrest er in de eerste plaats ten
onrechte van uit dat de plicht om het geschil te leiden slechts ophoudt te
bestaan wanneer de opgedoken grond van niet-dekking niet louter een mogelijkheid maar een realiteit is en dat het recht om het geschil te leiden slechts
ophoudt te bestaan wanneer het belangenconflict door de opgedoken grond van
niet-dekking niet louter een potentieel maar een reëel conflict is. Hiermee
schendt het bestreden arrest artikel 79, eerste lid en tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Door zo te oordelen, gaat het arrest er eveneens aan voorbij dat het volstaat
dat de verzekeraar kennis heeft van een mogelijke grond van niet-dekking of van
een potentieel belangenconflict, opdat hij niet meer te goeder trouw zou optreden
of misbruik van recht zou plegen wanneer hij desondanks toch de leiding van het
geding op zich neemt of verder zet zonder akkoord van de verzekerde. Bovenop
artikel 79, eerste lid en tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, schendt
het arrest dus ook artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek en het daarin uitgedrukte algemeen rechtsbeginsel inzake de uitvoering te goede trouw van overeenkomsten of het verbod van rechtsmisbruik.
Door zo te oordelen, gaat het bestreden arrest er tenslotte ook ten onrechte
van uit dat het voor de verzekeraar volstaat om een algemeen voorbehoud te
maken bij de opening van het verzekeringsdossier of bij de aanvang van het
geschil, opdat hij geen schijn van dekking zou creëren of niet aan zijn recht op
niet-dekking zou verzaken door het geschil te blijven leiden, ook niet wanneer
ondertussen een mogelijke grond van niet-dekking en dus een potentieel belangenconflict is opgedoken of versterkt. Bovenop artikel 79, eerste lid en tweede
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, schendt het bestreden arrest hierdoor
ook de artikelen 823 en 824 Gerechtelijk Wetboek en het daarin uitgedrukte algemeen rechtsbeginsel inzake afstand van recht.
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van het hof

Beoordeling
Middel
Ontvankelijkheid
1. De verweersters werpen een grond van niet-ontvankelijkheid van
het middel op : de door de eiseres aangevoerde schending van artikel 79
Wet Landverzekeringsovereenkomst, al zou die gegrond zijn, kan niet
tot cassatie leiden, gelet op de niet-bestreden beslissing van de appelrechters dat het feit dat de verzekeraars gedurende jaren het geschil
hebben geleid, hoe dan ook geen recht op dekking kan meebrengen.
2. Die beslissing van de appelrechters wordt door de eiseres wel betwist
en is daarenboven gegrond op het eveneens betwist oordeel van de appelrechters dat de verzekeraars het recht en de plicht hadden het geding te
leiden ook al werd in ondergeschikte orde verwezen naar een mogelijke
aansprakelijkheid van de eiseres als CMR-vervoerder die niet onder de
dekking van de polis viel.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
3. Artikel 79, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt
dat de verzekeraar verplicht is zich achter de verzekerde te stellen
binnen de grenzen van de dekking, vanaf het ogenblik dat hij tot het
geven van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen.
Artikel 79, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat,
ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen
van de verzekeraar en van de verzekerde samenvallen, de verzekeraar
het recht heeft om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de
benadeelde te bestrijden.
4. Wanneer een van de aansprakelijkheidsgronden waarop de verzekerde door de benadeelde wordt aangesproken niet gedekt is door de
polis, vallen de belangen van de verzekeraar en van de verzekerde in
zoverre niet samen en heeft de verzekeraar niet het recht om, in de
plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden.
5. De appelrechters die oordelen dat er geen tegenstrijdige belangen
waren tussen de verweersters en de eiseres omdat de vordering van de
benadeelde in hoofdorde gesteund was op mogelijke aansprakelijkheidsgronden die onder de dekking van de polis vielen en dat de verweersters
als verzekeraars de plicht hadden de leiding van het geding te nemen,
zelfs indien de benadeelde zich in ondergeschikte orde beriep op een
mogelijke aansprakelijkheid van de eiseres als CMR-vervoerder die niet
onder de dekking van de polis viel, schenden artikel 79, tweede lid, Wet
Landverzekeringsovereenkomst.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
7 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer
Van Ommeslaghe.

N° 349
1o

— 7 juni 2013
(C.12.0480.N)

kamer

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Goederen. — Leasing.

Een leasingnemer, die voor het faillissement met de gefailleerde een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan deze laatste gehouden is tot teruggave van de geleasede goederen, die hem door de leasingnemer ter beschikking werden gesteld, heeft hoedanigheid en belang om op grond van die
overeenkomst de geleasede goederen terug te vorderen  (1). (Art. 101, eerste
lid, Faillissementswet).

(Arnauts-Smeets, curator faillissement Beninghof b.v.b.a.
t. De Becker Elektrogroep n.v.)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
Ik adviseer dat de tweede grond van niet-ontvankelijkheid van het
enige middel die de verweerster opwerpt (gebrek aan belang), gegrond is.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 februari 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 21 mei 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
  (1) Zie concl. O.M.
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van het hof

Beoordeling
1. Artikel 101, eerste lid, Faillissementswet, bepaalt dat het faillissement
geen afbreuk doet aan het recht van terugvordering van de eigenaar van
de goederen die in het bezit zijn van de gefailleerde schuldenaar.
2. Een leasingnemer, die voor het faillissement met de gefailleerde een
overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan deze laatste gehouden is
tot teruggave van de geleasede goederen, die hem door de leasingnemer
ter beschikking werden gesteld, heeft hoedanigheid en belang om op
grond van die overeenkomst de geleasede goederen terug te vorderen.
3. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster met Beninghof bvba op 15 november 2007 een overeenkomst van samenwerking, depot en installatie van aggregaten afsloot ;
— nadien één van deze machines door Dexia Lease Services nv aan de
verweerster werd geleased ;
— Beninghof bvba bij vonnis van 9 december 2008 failliet werd
verklaard ;
— de verweerster de teruggave vordert van de curator van de beide
aggregaten.
4. De appelrechters die oordelen dat de verweerster het vereiste belang
en hoedanigheid heeft om de beide motoren uit de faillissementsboedel
terug te vorderen, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser qualitate qua tot de kosten.
7 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.

N° 350
3o

— 10 juni 2013
(S.12.0148.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Beslissing. — Weigering van maatschappelijke dienstverlening. — Voorwaarden.
— Andere omstandigheden dan die welke beoogd in artikel 71, tweede lid
van de wet van 8 juli 1976.
2o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Sociale zaken (bijzondere regels). — Openbare centra voor maatschappelijk welzijn. — Recht
op maatschappelijke dienstverlening. — Betwisting. — Arbeidsrechtbank.
— Verplichting van de rechter. — Bevoegdheid van de rechter. — Volle
rechtsmacht.
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3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Maatschappelijke dienstverlening. — Beslissing. — Betwisting. — Arbeidsrechtbank. — Verplichting van de rechter. — Bevoegdheid van de rechter.
— Volle rechtsmacht.

1o Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke beslissing, kan de weigering van
maatschappelijke dienstverlening waartegen de sociaal verzekerde overeenkomstig artikel 71, eerste lid, bij de arbeidsrechtbank in beroep kan gaan,
worden afgeleid uit andere omstandigheden dan welke beoogd in artikel 71,
tweede lid ; de sociaal verzekerde kan tegen dergelijke weigering beroep
instellen zonder te wachten op het verstrijken van de door die bepaling ingestelde termijn en hij heeft daar een belang bij. (Art. 71, eerste en tweede
lid, OCMW-wet ; art. 580, 8o, d, Gerechtelijk Wetboek)
2o en 3o Artikel 60, §§ 1 en 3, eerste, tweede en derde lid, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
verleent het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet het recht
om te oordelen over de opportuniteit van de maatschappelijke dienstverlening, over haar vorm of over de naleving van één van de toekenningsvoorwaarden ; de arbeidsrechtbank die krachtens artikel 580, 8o, d, van het
Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van de betwistingen omtrent de toekenning, de herziening of de weigering van de maatschappelijke dienstverlening, oefent met volle rechtsmacht een toezicht uit op de beslissing van
het centrum ; zij beoordeelt de feiten en doet uitspraak over de rechten van
de sociaal verzekerde ; zij is bevoegd om in de plaats van het centrum te
treden  (1). (Art. 580, 8o, Gerechtelijk Wetboek ; art. 60, §§ 1 en 3, eerste,
tweede en derde lid, OCMW-wet)

(O.C.M.W.

van

Brussel t. Fedasil e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 5 september 2012.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 57, § 1, 60 en 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 12 januari
2007 ;
— de artikelen 3, 5o en 6o, 4, 11 en 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie ;
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 17, 18 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek ;
  (1) Cass. 27 juni 2005, AR S.04.0187.F, AC 2005, nr. 376.
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— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart eisers hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond,
bevestigt alle beschikkingen van het vonnis van de eerste rechter en veroordeelt
de eiser en de eerste verweerder, elk voor de helft, in de kosten van het hoger
beroep van de tweede verweerder, vastgesteld op 160,36 euro als rechtsplegingsvergoeding.
Die beslissing steunt op de volgende motieven :
“Voorafgaande rechtspleging.
De tweede verweerder is van Burundese nationaliteit en is op 6 april 1985
geboren. Op 6 oktober 2010 is hij in België aangekomen en op 8 oktober 2010 heeft
hij het statuut van politiek vluchteling aangevraagd.
Hij werd administratief ingeschreven op het adres van de Dienst Vreemdelingzaken, Antwerpse steenweg, 59B, te Brussel.
De eerste verweerder heeft hem geen opvangcentrum toegewezen en voerde
daartoe de verzadiging van die centra aan. Zijn beslissing van 8 oktober 2010 luidt
als volgt : […]
Die beslissing vermeldt ook dat de tweede verweerder aanspraak kan maken
op maatschappelijke dienstverlening ten laste van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van de gemeente waar hij in het wachtregister of in het
vreemdelingenregister is ingeschreven, overeenkomstig artikel 2, § 5, van de wet
van 2 april 1965.
De tweede verweerder heeft zich aangeboden bij de eiser die geweigerd heeft
akte te nemen van zijn aanvraag om maatschappelijke dienstverlening.
Zijn raadsman heeft op 8 november 2010 in een brief een aanvraag om maatschappelijke dienstverlening ingediend bij de eiser.
De tweede verweerder heeft bij de arbeidsrechtbank een vordering tegen de
eerste verweerder en de eiser ingesteld.
In zijn vonnis van 18 februari 2011 heeft de arbeidsrechtbank de eerste verweerder
veroordeeld tot schadevergoeding aan de tweede verweerder ten belope van het
bedrag van maatschappelijke dienstverlening dat overeenstemt met het leefloon
van een alleenstaande, pro rata temporis van 8 oktober 2010 tot en met 12 november
2010, vermeerderd met de interest […].
De rechtbank heeft de eiser veroordeeld tot het verstrekken van een financiële
steun die overeenstemt met het leefloon van een alleenstaande vanaf 13 november
2010.
De rechtbank heeft de eiser verzocht een sociaal onderzoek in te stellen en
heeft het vonnis uitvoerbaar verklaard. […]
Bespreking
Het hoger beroep van de eiser […]
De ontvankelijkheid van de vordering gericht tegen de eiser
De oorspronkelijke vordering werd ingesteld tegen de eerste verweerder en
tegen de eiser bij een verzoekschrift dat op 16 november 2010 op de griffie van de
arbeidsrechtbank is neergelegd.
De ontvankelijkheid wordt niet betwist van het verhaal dat in hoofdzaak is
ingesteld tegen de beslissing van de eerste verweerder van 8 oktober 2010, teneinde
hem te doen veroordelen tot verstrekken van maatschappelijke dienstverlening
voor een alleenstaande vanaf 8 oktober 2010 tot de eerste verweerder onderdak
verleende.
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De niet-ontvankelijkheid ervan kan niet worden aangevoerd op grond van het
zogenaamde beginsel van “de uitvoerbaarheid van de administratieve beslissing”
(de juridische werkelijkheid van dat beginsel blijft twijfelachtig wanneer het
gaat om een gebonden bevoegdheid die impliceert dat, zoals hier, over een subjectief recht uitspraak wordt gedaan en niet over een discretionaire bevoegdheid
van het bestuur).
Rekening houdend met die ontvankelijkheid kon in bijkomende orde een vordering tegen de eiser worden ingesteld voor het geval de eerste verweerder niet zou
worden veroordeeld. Het instellen van een voorafgaande administratieve procedure bij de eiser was niet vereist.
Ten overvloede heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de eiser die heeft
nagelaten akte te nemen van de aanvraag van de eerste verweerder die door zijn
raadsman is ingediend, deze te onderzoeken en daarover een geschreven en gemotiveerde beslissing te nemen, bezwaarlijk de tweede verweerder kan verwijten
dat hij niet gewacht heeft tot de termijn van een maand was verstreken om het
ontbreken van een beslissing aan de rechtbank voor te leggen.
Het vonnis dient te worden bevestigd in zoverre het de tegen de eiser ingestelde
vordering ontvankelijk verklaart.
De bevoegdheid van de eiser
Het juridisch kader : de wettelijke bepalingen inzake de opvang van asielzoekers […]
Uit de memorie van toelichting van de wet van 12 januari 2007 volgt dat het
ontbreken van beschikbare plaatsen een geldig motief voor het niet-aanwijzen
kan vormen.
Gevolgen : het niet-aanwijzen van een opvangcentrum en daaropvolgende
bevoegdheid van de eiser […]
Bij niet-aanwijzen van een opvangcentrum moet de maatschappelijke dienstverlening worden verleend door een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Hoewel inderdaad, krachtens artikel 57ter van de wet van 8 juli 1976, de maatschappelijke dienstverlening niet verschuldigd is door het OCMW wanneer een
opvangcentrum is aangewezen, is dat niet het geval wanneer een beslissing van
niet-aanwijzing wettig is genomen.[…]
In dit geval heeft de eiser de aanvraag van 13 november 2010 nooit doorgestuurd
naar het centrum dat, in de onderstelling dat de inschrijving in het wachtregister onregelmatig was, volgens hem gelet op de feitelijke toestand bevoegd was.
Zonder exceptie van onbevoegdheid bleef de eiser dus verplicht tussen te komen
vanaf de datum waarop de aanvraag bij hem werd ingediend”.
Het arrest leidt daaruit af dat “de tweede verweerder dus recht had op maatschappelijke dienstverlening ten laste van de eiser vanaf de aanvraag van
13 november 2010 ; er wordt niet betwist dat de litigieuze periode eindigt op
16 februari 2011, aangezien de tweede verweerder vanaf 17 februari 2011 zijn woonplaats in Charleroi heeft”.
Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 58 van de wet van 8 juli 1976 :
“§ 1. Een aanvraag betreffende maatschappelijke dienstverlening, waarover het
centrum een beslissing moet nemen, wordt, de dag van haar ontvangst, chrono
logisch ingeschreven in het daartoe door het openbaar centrum voor maat
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schappelijk welzijn gehouden register. De schriftelijke aanvraag wordt ondertekend door de belanghebbende of de persoon die hij schriftelijk heeft aangewezen.
Wanneer de aanvraag mondeling wordt gedaan, ondertekent de belanghebbende of de schriftelijk aangewezen persoon in het daartoe voorziene vak van het
register bedoeld in het eerste lid.
§ 2. Het centrum zendt of overhandigt dezelfde dag aan de aanvrager een
ontvangstbewijs.”
Overeenkomstig artikel 62bis van de wet van 8 juli 1976 wordt de beslissing
inzake individuele hulpverlening aan de persoon die de hulp heeft aangevraagd
schriftelijk en aangetekend of tegen ontvangstbewijs meegedeeld, op de wijze
die door de Koning kan worden bepaald. Die beslissing is met redenen omkleed
en vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van beroep, de beroepstermijn, de
vorm van het verzoekschrift, het adres van de bevoegde beroepsinstantie en de
dienst of persoon, die binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
kan gecontacteerd worden voor het geven van toelichting.
Tenslotte, krachtens artikel 71 van de wet, kan eenieder bij de arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te
zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. Hetzelfde geldt wanneer één der organen van het centrum één maand,
te rekenen van de ontvangst van het verzoek, heeft laten verstrijken zonder een
beslissing te nemen. In dat geval moet het beroep, op straffe van verval, worden
ingesteld binnen de drie maanden na de vaststelling van deze ontstentenis van
een beslissing.
Uit die wetsbepalingen volgt dat de wetgever een bijzondere administratieve
procedure heeft ingesteld die elke aanvrager van maatschappelijke dienstverlening verplicht moet volgen en dat die procedure (i) uitmondt in een gemotiveerde beslissing die schriftelijk aan de aanvrager wordt meegedeeld en waartegen beroep kan worden ingesteld en (ii) uitdrukkelijk bepaalt dat, wanneer
binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de aanvraag geen
beslissing is genomen, bij de arbeidsrechtbank beroep kan worden ingesteld
binnen de drie maanden na de vaststelling van de ontstentenis van een beslissing.
Overigens blijkt uit de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek dat de
rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen verkregen en
dadelijk belang heeft om ze in te dienen. Het vereiste belang wordt beoordeeld op
het ogenblik waarop de vordering wordt ingediend (Cass. 3 dec. 1984, AC 1984-85,
nr. 209 ; Cass. 4 dec. 1989, AC 1989-90, nr. 216 ; Cass. 24 april 2003, C.00.0567.F).
In dit geval stelt het arrest vast (i) dat de tweede verweerder een voorafgaande
administratieve procedure heeft ingesteld voor de eiser bij brief van 8 november 2010,
die echter bij aangetekend schrijven van 13 november 2010 werkelijk is verstuurd,
waarbij die laatste datum is aangenomen als de datum van de aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening ; (ii) dat de tweede verweerder evenwel beroep heeft
ingesteld bij de arbeidsrechtbank bij verzoekschrift dat op 16 november 2010 op de
griffie van de arbeidsrechtbank is neergelegd en (iii) dat de tweede verweerder niet
gewacht heeft tot de termijn van een maand was verstreken om de ontstentenis
van een beslissing bij de rechtbank aanhangig te maken.
Op grond van die vaststellingen beslist het arrest niettemin dat de tweede
verweerder reeds op 16 november 2010, dus voor het verstrijken van de termijn
van een maand die gelijkstaat met een negatieve beslissing, een ontvankelijke
vordering kon instellen bij de arbeidsrechtbank.
Het arrest dat de vordering van de eerste verweerder aanneemt in de feitelijke omstandigheden die het vaststelt, miskent bijgevolg de draagwijdte van
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de wetsbepalingen die de beslissingswijze regelen bij een aanvraag om maatschappelijke dienstverlening en de voorwaarden waarin tegen een dergelijke
beslissing beroep kan worden ingesteld (schending van de artikelen 58, 62bis
en 71 van de wet van 8 juli 1976), en ook het rechtsbegrip van het belang om in
rechte op te treden (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 57, § 1, laatste lid, van de wet van 8 juli 1976, kan de
dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.
Artikel 60, § 1, van de wet bepaalt dat :
“De tussenkomst van het centrum, zo nodig, is voorafgegaan van een sociaal
onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de
omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. De betrokkene ertoe is gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven, alsmede het centrum op de hoogte te brengen
van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem wordt
verleend.
Het verslag van het sociaal onderzoek opgesteld door een maatschappelijk
werker bedoeld in artikel 44 tot bewijs van het tegendeel geldt wat betreft de
feitelijke vaststellingen die daarin op tegensprekelijke wijze zijn opgetekend”.
Overeenkomstig § 3 van hetzelfde artikel 60 (i) verstrekt het centrum
materiële hulp in de meest passende vorm, (ii) kan de financiële hulpverlening bij beslissing van het centrum worden onderworpen aan de voorwaarden
vermeld in de artikelen 3, 5 o en 6 o, 4, 11 en 13, § 2, van de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en (iii) kan, indien
deze voorwaarden niet worden nageleefd, het recht op financiële hulp worden
geweigerd of geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten
hoogste een maand.
Uit die bepalingen volgt dat het verlenen van maatschappelijke dienstverlening
tot de discretionaire, niet-gebonden, bevoegdheid van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn behoort, dat op onaantastbare wijze beslist of dienstverlening wordt verleend in welke vorm en eventueel onder welke voorwaarden, op
grond van een onderzoek dat besluit met een “nauwkeurige diagnose nopens het
bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening”.
In dit geval oordeelt het arrest, op grond van de in het middel weergegeven
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, meer bepaald
dat het hier geen discretionaire bevoegdheid van het bestuur betreft, maar een
gebonden bevoegdheid zodat “zoals ten deze” uitspraak wordt gedaan over een
subjectief recht.
Bijgevolg miskent het arrest de draagwijdte van de aan de eiser toegekende
bevoegdheid, aangezien het die bevoegdheid om uitspraak te doen over het
toekennen van maatschappelijke dienstverlening kwalificeert als een gebonden
bevoegdheid, terwijl die toekenning afhangt van het resultaat van een voorafgaand sociaal onderzoek, waarna het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang
van de behoefte aan dienstverlening, om te beslissen over de opportuniteit, de
vorm en de eventuele voorwaarden van de aangevraagde dienstverlening (schending van de artikelen 57, § 1, en 60 van de wet van 8 juli 1976, en van de artikelen 3,
5o en 6o, 4, 11 en 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie).

ARREST-2013-6-7-8.indb 1420

23/06/14 15:04

N° 350 - 10.6.13
III. Beslissing

ARRESTEN VAN CASSATIE

1421

van het hof

Beoordeling
Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van antwoord die niet door
een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend.
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 71, eerste lid, OCMW-wet kan eenieder bij de
arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele
dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen
aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. Krachtens het tweede
lid geldt hetzelfde wanneer één der organen van het centrum één maand,
te rekenen van de ontvangst van het verzoek, heeft laten verstrijken
zonder een beslissing te nemen.
De weigering om maatschappelijke dienstverlening toe te kennen,
waartegen de sociaal verzekerde beroep kan instellen bij de arbeidsrechtbank overeenkomstig artikel 71, eerste lid, kan, bij ontstentenis
van een uitdrukkelijke beslissing, worden afgeleid uit andere omstandigheden dan die bedoeld in artikel 71, tweede lid.
De sociaal verzekerde kan het beroep tegen die weigering instellen
zonder het verstrijken af te wachten van de termijn die in laatstgenoemde bepaling is vermeld en hij heeft daar een belang bij.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 1, eerste lid, OCMW-wet heeft elke persoon recht
op maatschappelijke dienstverlening ; deze heeft tot doel eenieder in
de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.
De artikelen 1, tweede lid, en 57, § 1, eerste lid, OCMW-wet belasten
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met de opdracht deze
dienstverlening aan de personen en de gezinnen te verzekeren. Volgens
artikel 57, § 1, derde lid, kan die dienstverlening van materiële, sociale,
geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.
Artikel 60, § 1, OCMW-wet bepaalt dat de tussenkomst van het
centrum, zo nodig, is voorafgegaan van een sociaal onderzoek dat de
meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. Overeenkomstig artikel 60, § 3, eerste lid verstrekt het centrum materiële hulp in de
meest passende vorm. Naar luid van artikel 60, § 3, tweede lid, kan de
financiële hulpverlening bij beslissing van het centrum worden onderworpen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 3, 5o en 6o, 4, 11 en 13,
§ 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie ; artikel 60, § 3, derde lid, bepaalt dat indien deze voorwaarden
niet worden nageleefd het recht op financiële hulp, op voorstel van de
maatschappelijk werker belast met het dossier, kan worden geweigerd
of geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten
hoogste een maand.
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Die bepalingen verlenen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet de bevoegdheid om de opportuniteit van de maatschappelijke dienstverlening, zijn vorm of het naleven van een van de voormelde voorwaarden te beoordelen. De arbeidsrechtbank die krachtens
artikel 580, 8o, d), van het Gerechtelijk Wetboek kennisneemt van de
geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering van de
maatschappelijke dienstverlening, oefent een toezicht met volle rechtsmacht uit op de beslissing van het centrum ; zij beoordeelt de feiten en
doet uitspraak over de rechten van de sociaal verzekerde ; zij is bevoegd
om in de plaats van het centrum te treden.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire en de
heer Nkubanyi (bij de balie te Namen).

N° 351
2o

— 11 juni 2013
(P.12.0235.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafzaken. — Overschrijding van de redelijke
termijn. — Redenen.
2o STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — Verschoningsgronden. — Verzachtende omstandigheden. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Gevolg. — Straf lager dan de wettelijke minimumstraf.
— Uitwerking.
3o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnswet 1997. — Geldboete bepaald in
artikel 39, eerste lid. — Vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.

1o 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 minimumstraf, 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 ; geen wettelijke bepaling zegt dat
de rechter in zulk geval moet vermelden tot welke straf hij de beklaagde zou
hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet overschreden was  (1).
  (1) Cass. 16 maart 2004, AR P.03.1110.N, AC 2004, nr. 144.
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2o De rechter die overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering een straf oplegt die lager is dan de wettelijke minimumstraf, maakt geen toepassing van verzachtende omstandigheden ; aldus is de
regeling, bepaald in artikel 85, derde lid, Strafwetboek, in dat geval evenmin
van toepassing  (1).
3o Het opleggen van een geldboete na de gedeeltelijke vernietiging van
artikel 39 Accijnswet 1997 bij arrest nr. 140/2008 van het Grondwettelijk Hof
is niet strijdig met het legaliteitsbeginsel, ook al voorzag dat artikel niet in
een minimum- en maximumbedrag  (2).

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

min. 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.
Bij arrest van 7 mei 2013 werd de zaak verdaagd teneinde de partijen
toe te laten standpunt in te nemen over de in dat arrest gestelde vraag.
De eisers en de verweerder hebben elk een antwoordnota ingediend.
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
17. 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.
  (1) Cass. 22 maart 2000, AR P.99.1758.F, AC 2000, nr. 197.
  (2) Cass. 7 mei 2013, AR P.12.0275.N, AC 2013, nr. 283 met concl. O.M.
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In zijn noot in antwoord op het arrest van het Hof van 7 mei 2013
verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof :
“Schendt artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997, zoals vernietigd bij
arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2008 (nr. 140/2008)
en zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van
21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen en van de wet
van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen,
in die zin geïnterpreteerd dat de rechter vermocht in afwachting van een
optreden van de wetgever, de geldboete waarin voornoemd artikel 39,
eerste lid 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
het bestaan van verzachtende omstandigheden, ofwel met toepassing
van het evenredigheidsbeginsel vervat in artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol EVRM, artikel 14 van de Grondwet (het legaliteitsbeginsel),
doordat die bepaling aldus onvoldoende kenbaar was door niet in een
minimumbestraffing te voorzien bij wet bepaald ?”.
Bovendien vraagt de eiser dat, gezien de mogelijke tegenstrijdigheid
in de rechtspraak van de verschillende afdelingen van het Hof, de zaak
desgevallend zou worden beslecht in verenigde kamers.
18. De huidige zaak heeft geen betrekking op een situatie, zoals bepaald
in de artikelen 131, derde en vierde lid, of 1119 Gerechtelijk Wetboek,
zodat zij niet dient beslecht te worden door het Hof in verenigde kamers.
19. 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 minimumstraf, 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.
Geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval moet
vermelden tot welke straf hij de beklaagde zou hebben veroordeeld
indien de redelijke termijn niet overschreden was.
In zoverre faalt het middel naar recht.
20. De rechter die in voorkomend geval overeenkomstig artikel 21ter
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering een straf oplegt die
lager is dan de wettelijke minimumstraf, maakt geen toepassing van
verzachtende omstandigheden. Aldus is de regeling, bepaald in artikel 85,
derde lid, Strafwetboek, in dat geval evenmin van toepassing.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het eveneens naar recht.
21. 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.
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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”.
22. 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”.
23. 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”.
24. 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”.
25. 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.
26. 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 en bijgevolg of de door de appelrechters uitgesproken straf
een bij wet bepaalde straf is, rijst de vraag wat de gevolgen zijn van
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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”.
27. 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 :
“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”.
28. 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.
29. De appelrechters verklaren de eiser schuldig “aan het onwettig
voorhanden hebben van 2.344.320 stuks sigaretten van het merk Sovereign, verpakt in 117.216 pakjes van elk 20 sigaretten, die alle onttrokken
werden aan de voorgeschreven inlastneming ter verzekering van de
inning van de accijns en de bijzondere accijns, die alle niet voorzien
waren van Belgische fiscale bandjes en die bestemd waren voor commerciële doeleinden.”
Zij stellen vast dat de redelijke termijn werd overschreden en dat
een passend rechtsherstel wordt bewerkstelligd door geen gevangenisstraffen meer op te leggen, maar deze gevangenisstraffen te vervangen
door de hierna bepaalde geldboete.
Zij veroordelen hem vervolgens uit dien hoofde tot “een geldboete,
gelijk aan tweemaal de ontdoken rechten, hetzij (325.971,60 euro x 2 =)
651.943,20 euro.”
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30. Aldus is de uitgesproken straf die meetbaar lichter is dan deze
welke de appelrechters hadden kunnen uitspreken als de zaak zonder
miskenning van de redelijke termijn was berecht, 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.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
31. In zijn voormeld arrest nr. 26/2013 van 28 februari 2013 heeft het
Grondwettelijk Hof geoordeeld :
“B.11. Aangezien het [Grondwettelijk] Hof ertoe is gemachtigd wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen bij wege van arresten die
in beginsel een terugwerkende kracht erga omnes hebben, beschikt het
over de bevoegdheid de toestand van het recht te wijzigen, met inbegrip
van de wet waarnaar de artikelen 12 en 14 van de Grondwet verwijzen.
B.12. De geldboete waarin artikel 39, eerste lid, van de wet van 10 juni
1997 voorziet, vormt een straf. Het [Grondwettelijk] Hof heeft die bepaling vernietigd in zoverre zij de strafrechter niet toeliet de geldboete te
matigen wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan en in zoverre
zij daarvoor niet voorzag in een minimum- en maximumbedrag.
B.13. In beginsel komt het aan de verwijzende rechter toe de normen
vast te stellen die toepasselijk zijn op het hem voorgelegde geschil, en
die normen te interpreteren. Wanneer evenwel, zoals te dezen, de prejudiciële vraag verband houdt met de gevolgen van een vernietigingsarrest, dient het [Grondwettelijk] Hof te onderzoeken of de gevolgtrekking waarop de vraag is gesteund, juist is.
B.14.1. Daar artikel 39 slechts gedeeltelijk is vernietigd, is die bepaling, als gevolg van het arrest nr. 140/2008 slechts gedeeltelijk uit de
rechtsorde verdwenen”.
Aldus heeft het Grondwettelijk Hof reeds geoordeeld dat het opleggen
van een geldboete na de gedeeltelijke vernietiging van artikel 39
Accijnswet 1997 bij arrest nr. 140/2008 niet strijdig is met het legaliteitsbeginsel, ook al voorzag dat artikel niet in een minimum- en maximumbedrag.
De prejudiciële vraag dient niet te worden gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
32. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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11 juni 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) en de heer Van Steenbrugge
(bij de balie te Gent).

N° 352
2o

— 11 juni 2013
(P.12.1362.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 67.
— Artikel 67ter. — Draagwijdte.
2o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 67.
— Artikel 67ter. — Grondwettigheid.

1o Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, voert een eigen
strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen in, onderscheiden
en autonoom ten opzichte van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten ; deze bepaling heeft voor
gevolg dat artikel 67ter Wegverkeerswet impliciet is gewijzigd in die zin dat
de erin bepaalde overtreding ten laste kan gelegd worden van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon of beiden  (1).
2o Luidens de arresten nr. 24/2005 van 26 januari 2005 en nr. 5/2007 van
11 januari 2007 van het Grondwettelijk Hof, schendt artikel 67ter Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 Grondwet niet  (2).

(V. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Antwerpen van 21 juni 2012.
De eiser 1 doet afstand van zijn cassatieberoep.
De eiseres 2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
...............................................................
  (1) GWH, 26 jan. 2005, nr. 24/2005, BS 11 maart 2005.
  (2) GWH, 11 jan. 2007, nr. 5/2007, BS (Ed. 2), 9 maart 2007.
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Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 14 en 149 Grondwet,
artikel 2 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : het bestreden
vonnis verklaart de eiseres schuldig aan een inbreuk op deze laatste
bepaling die, minstens impliciet, werd opgeheven door de invoering van
artikel 5 Strafwetboek bij de wet van 4 mei 1999.
3. Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999, voert
een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen in,
onderscheiden en autonoom ten opzichte van de natuurlijke personen
die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten.
Deze bepaling heeft voor gevolg dat artikel 67ter Wegverkeerswet impliciet is gewijzigd in die zin dat de erin bepaalde overtreding ten laste kan
gelegd worden van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon of beiden.
Het middel dat ervan uitgaat dat de impliciete wijziging van
artikel 67ter Wegverkeerswet bij artikel 5 Strafwetboek de onmogelijkheid van vervolging en veroordeling van de dader van de overtreding met
zich meebrengt, faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11 en 149
Grondwet, artikel 5 Strafwetboek en artikel 67ter Wegverkeerswet : uit
het naast elkaar bestaan van artikel 5 Strafwetboek en artikel 67ter
Wegverkeerswet volgt een ongelijkheid ten aanzien van rechtspersonen,
in zoverre wordt aangenomen dat artikel 67ter Wegverkeerswet niet
gewijzigd zou zijn door artikel 5 Strafwetboek.
De eiseres verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof : “Schendt artikel 67ter Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 Grondwet in de interpretatie dat een aparte strafbaarstelling voor rechtspersonen blijft bestaan, terwijl artikel 5 Strafwetboek,
ingevoerd bij de Wet van 4 mei 1999 een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon heeft ingevoerd ?”
5. Luidens de arresten nr. 24/2005 van 26 januari 2005 en nr. 5/2007 van
11 januari 2007 van het Grondwettelijk Hof, schendt artikel 67ter Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 Grondwet niet.
Het middel faalt naar recht.
6. Er is geen grond de prejudiciële vraag te stellen.
...............................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent aan de eiser 1 akte van de afstand van zijn cassatieberoep.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres 2.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
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11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Robbroeckx (bij de balie te Antwerpen).

N° 353
2o

— 11 juni 2013
(P.12.1402.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel 59.
— Wachttijd bij ademtest of ademanalyse. — Doel.
2o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Wegverkeer. — Ademtest
of ademanalyse. — Wachttijd. — Gevolg.

1o en 2o Artikel 23 koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen bevat geen nietigheidssanctie en
heeft niet als doel de betrouwbaarheid van het bewijs te waarborgen ; geen
enkele wetsbepaling verplicht de politie de verdachte die zij aan een ademtest of ademanalyse wil onderwerpen, op de hoogte te brengen van zijn recht
een wachttijd te vragen van 15 minuten  (1). (Art. 59, Wegverkeerswet)

(G.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven van 28 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
...............................................................
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 71
Strafwetboek en artikel 23 koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, alsmede
miskenning van het recht van verdediging : het bestreden vonnis gaat
er ten onrechte aan voorbij dat de eiser niet heeft kunnen genieten van
zijn recht voorafgaandelijk de ademtest een wachttijd van 15 minuten te
  (1) Zie Cass. 19 dec. 2000, AR P.99.0199.N, AC 2000, nr. 707.
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vragen ; het oordeelt eveneens onterecht dat hij niet op de hoogte diende
te worden gebracht van dit recht ; de eerbiediging van een wachttijd van
15 minuten is essentieel om een geldige test te verwezenlijken ; zonder
deze wachttijd kan niet met zekerheid de werkelijke graad van alcoholintoxicatie worden vastgesteld ; het niet eerbiedigen van de wachttijd miskent eisers recht van verdediging ; aldus werd de eiser onterecht
veroordeeld voor de telastlegging.
7. Artikel 23 koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen bepaalt :
“De personen die een ademtest moeten ondergaan mogen een wachttijd vragen van 15 minuten.
Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest,
mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wachttijd vragen van 15 minuten”.
Deze bepaling bevat geen nietigheidssanctie en heeft niet als doel de
betrouwbaarheid van het bewijs te waarborgen. Geen enkele wetsbepaling verplicht de politie de verdachte die zij aan een ademtest of ademanalyse wil onderwerpen, op de hoogte te brengen van zijn recht een
wachttijd te vragen van 15 minuten.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
...............................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Moors (bij de balie te Mechelen).

N° 354
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0118.N)

kamer

1o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 59. — Vervolging van een parlementslid. — Ontdekking op heterdaad. — Begrip.
2o IMMUNITEIT. — Grondwet 1994. — Artikel 59. — Vervolging
parlementslid. — Ontdekking op heterdaad. — Begrip.
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3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Vervolging van een parlementslid.
— Ontdekking op heterdaad. — Onaantastbare beoordeling in feite. —
Gevolg.
4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Vervolging van een parlementslid. — Ontdekking op heterdaad. — Bevoegdheid van het Hof.

1o, 2o, 3o en 4o Het openbaar ministerie kan een parlementslid alleen vervolgen
op grond van ontdekking op heterdaad wanneer het misdrijf nog actueel is ;
dit houdt in dat de akte van vervolging enkel van het misdrijf en de eventueel terstond daarop uitgevoerde onderzoekshandelingen mag gescheiden
zijn door de tijd die materieel noodzakelijk is om tot de vervolging over te
gaan ; een vervolging die is ingesteld na een onderbreking die niet materieel
noodzakelijk is om tot haar uitvoering over te gaan, heeft geen betrekking
op een actueel misdrijf en is zonder het verlof van de parlementaire vergadering waarvan het parlementslid deel uitmaakt, niet ontvankelijk ; de rechter
beoordeelt onaantastbaar in feite of op het ogenblik van de vervolging, het
misdrijf dat het voorwerp van de heterdaad uitmaakt, nog actueel is in de zin
zoals hiervoor bepaald ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen
verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen  (1).
(Artt. 59 en 120 Grondwet)

(V.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef :
I. Het

bestreden vonnis

1. Het cassatieberoep van de eiser is gericht tegen het vonnis van
de correctionele rechtbank te Hasselt van 13 december 2012 dat eisers
beroep ontvankelijk, doch ongegrond verklaart en het beroepen vonnis
bevestigt in al zijn beschikkingen — behalve voor wat de kosten betreft.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser, als Vlaams parlementslid,
parlementaire onschendbaarheid geniet en merkt op dat die bijzondere waarborg, bepaald in artikel 59 van de Grondwet, niet van toepassing is ingeval van betrapping op heterdaad. Het vonnis overweegt dat,
overeenkomstig artikel 41, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering,
een misdrijf op heterdaad is ontdekt indien het ontdekt is terwijl het
gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is. Het preciseert dienaangaande dat, opdat een misdrijf dat net gepleegd is op heterdaad ontdekt
zou zijn, vereist is dat het nog actueel is, dat de tijd die verlopen is
tussen het plegen van het misdrijf en de daden van onderzoek beperkt
is tot de tijd die (materieel) noodzakelijk is om tot die daden over te
gaan en dat gegevens werden vergaard waaruit het misdrijf objectief
kan worden afgeleid. Het bestreden vonnis stelt vast dat met betrekking
tot de misdrijven die de eiser ten laste worden gelegd, aan alle desbetreffende criteria is voldaan, respectievelijk dat het openbaar ministerie
  (1) Zie concl. O.M.
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onverwijld tot dagvaarding is overgegaan. In het licht van die vaststellingen, beslist het dat de strafvordering ontvankelijk is.
Ten gronde beslist het bestreden vonnis dat de telastleggingen A, B,
C en D die de eiser ten laste werden gelegd, bij nieuw onderzoek door de
rechtbank in hoger beroep, bewezen zijn gebleven. Het vonnis beslist dat
de eerste rechter terecht oordeelde dat de bewezen verklaarde telastleggingen A en B zich tot één en hetzelfde feit vermengen, zodat in toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek één straf dient te worden uitgesproken en dat de door de eerste rechter opgelegde geldboete gepast
is. Met betrekking tot telastleggingen C en D beslist het dat de door
de eerste rechter opgelegde geldboeten dienen te worden bevestigd en
dat een aan de feiten aangepaste bestraffing vereist dat de beklaagde
tevens vervallen wordt verklaard van het recht tot het besturen van een
motorvoertuig. Het oordeelt, met betrekking tot elk van beide telastleggingen, dat, wegens de laakbaarheid van de feiten, een rijverbod van
één maand gepast is, respectievelijk dat het beroepen vonnis in die zin
moet worden bevestigd.
II. Het

middel

2. Volgens het enig middel dat de eiser ontwikkelt, schendt het
bestreden vonnis artikel 59 van de Grondwet en artikel 41 van het
Wetboek van Strafvordering, in zoverre het op grond van de voormelde
motieven oordeelt dat de strafvordering ontvankelijk is.
Het middel voert aan dat een misdrijf terstond ontdekt is nadat het
gepleegd werd, indien het nog actueel is en de tijd die verlopen is tussen
het plegen ervan en de daden van onderzoek en vervolging, beperkt is tot
de tijd die materieel noodzakelijk is om tot desbetreffende daden over te
gaan. Het preciseert dat, zodra er zich tussen het plegen van een misdrijf
en de daden van onderzoek en vervolging, een onderbreking voordoet
die strijdig is met het normaal verloop van een spoedeisende actie, het
misdrijf niet meer als actueel kan worden beschouwd en de heterdaad
vervalt.
Precies die hypothese zou zich te dezen hebben voorgedaan. Het middel
stipt aan dat er een tijdspanne van meer dan drie maanden verlopen is
tussen het misdrijf en de voor de ontdekking daarvan vereiste daden
van onderzoek, enerzijds, en de rechtstreekse dagvaarding, anderzijds.
Het werpt op dat het oordeel, volgens hetwelk het openbaar ministerie
onverwijld tot dagvaarding is overgegaan, onverenigbaar is met dat
tijdsverloop, dat bovendien impliceert dat er op het ogenblik van de
dagvaarding geen sprake meer was van een actueel misdrijf, zodat de
heterdaad was komen te vervallen en de eiser rechtstreeks gedagvaard
werd zonder dat er sprake was van heterdaad of verlof van de Kamer
waarvan hij deel uitmaakte.
III. Beoordeling
3. Blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis, is eiser lid
van het Vlaams Parlement. In die hoedanigheid geniet hij, krachtens
artikel 120 van de Grondwet en zoals ieder lid van een Gemeenschaps- of
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Gewestparlement, de onschendbaarheid bepaald in de artikelen 58 en
59. Het eerste lid van de laatstgenoemde grondwetsbepaling bepaalt :
“Behalve bij ontdekking op heterdaad kan geen lid van een van beide
Kamers, tijdens de zitting en in strafzaken, worden verwezen naar of
rechtstreeks gedagvaard voor een hof of een rechtbank, of worden aangehouden dan met verlof van de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt”.
De laatstgenoemde bepaling stelt de ontvankelijkheid van de strafvordering die tijdens de zittijd tegen een parlementslid voor de strafrechter
wordt ingeleid, dus in principe afhankelijk van het verlof van de kamer
waarvan de betrokkene deel uitmaakt. Ze voorziet evenwel ook in een
uitzondering op dat principe in geval van ontdekking op heterdaad.
De vraag waarover het Hof zich dus moet uitspreken, is onder welke
omstandigheden er sprake is van heterdaad in de zin van die bepaling.
Het bestreden vonnis oordeelt, zoals vermeld, dat zulks het geval is in
één van de hypothesen omschreven in artikel 41, lid 1, van het Wetboek
van Strafvordering — dat bepaalt dat het misdrijf ontdekt terwijl het
gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is, een op heterdaad
ontdekt misdrijf is. Het bestreden vonnis neemt echter ook aan dat een
misdrijf dat net gepleegd werd, als een op heterdaad ontdekt misdrijf
kan worden gekwalificeerd, indien de tijd die verlopen is tussen het
plegen van het misdrijf en de daden van onderzoek beperkt is tot de
tijd die (materieel) noodzakelijk is om tot de daden van onderzoek over
te gaan. Het is die rechtsopvatting die het middel betwist. Het middel
gaat er meer bepaald van uit dat, opdat er sprake zou kunnen zijn van
heterdaad in de zin van artikel 59 van de Grondwet juncto artikel 41, lid
1, Wetboek van Strafvordering, de tijd die verstrijkt tussen de laatste
daad van onderzoek met betrekking tot de feiten die het voorwerp van
het misdrijf vormen en de rechtstreekse dagvaarding van het betrokken
parlementslid, zich moet beperken tot de tijd die (materieel) noodzakelijk is om tot de rechtstreekse dagvaarding over te gaan. Het preciseert
dat er zich tussen de tijdstippen deze beider handelingen geen onderbreking mag voordoen die “met het normale verloop van een spoedeisende
actie in strijd is”.
Specifiek spitst dus de problematiek zich toe op de volgende vraag :
wordt de hypothese van de (ontdekking op) heterdaad, bedoeld in
artikel 59 van de Grondwet, alleen gedetermineerd door het tijdsverloop
tussen de door het parlementslid gepleegde feiten en de laatste daad van
onderzoek, dan wel ook — zoals de eiser voorhoudt — door het tijdsverloop tussen de laatste daad van onderzoek naar de voormelde feiten en
de rechtstreekse dagvaarding van het betrokken parlementslid.
Er weze opgemerkt dat het belang van het antwoord op die vraag
bezwaarlijk kan worden overschat : niet alleen raakt het bepaalde bij
artikel 59 van de Grondwet aan het grondwettelijk evenwicht tussen de
Wetgevende en de Rechterlijke Macht ; bovendien voorziet artikel 158
van het Strafwetboek in de bestraffing van alle rechters, alle ambtenaren van het openbaar ministerie, alle officieren van de gerechtelijke
politie, alle andere openbare officieren, die zonder de voorgeschreven
machtigingen, hetzij een vonnis tegen een senator of een volksvertegenwoordiger, hetzij een beschikking of een bevel strekkende om hen
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te vervolgen of in beschuldiging te doen stellen, uitlokken, geven of
ondertekenen, of die, zonder dezelfde machtigingen, de last of het bevel
geven of ondertekenen om een senator of een volksvertegenwoordiger te
vatten of aan te houden, behalve bij ontdekking op heterdaad.
4. De vaststelling dringt zich op dat de Grondwet geen uitsluitsel
biedt over het antwoord op de kiese vraag die zich te dezen stelt, nu
de Grondwet zelf geen omschrijving geeft van het begrip “heterdaad”.
De draagwijdte van dat begrip werd evenwel omstandig geanalyseerd
tijdens de parlementaire debatten die resulteerden in de wijziging van
artikel 59 van de Grondwet van 28 februari 1997  (1).
Uit die wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wijze waarop de
Grondwetgever de figuur van de heterdaad benaderde, in belangrijke
mate geïnspireerd werd door de standpunten die procureur-generaal
Hayoit De Termicourt dienaangaande uiteenzette in zijn openingsrede omtrent de parlementaire immuniteit  (2). Vanuit dat perspectief
lichtte één van de initiatiefnemers van de grondwetswijziging toe dat
de “uitzondering van heterdaad” strikt geïnterpreteerd wordt : “ze dekt
enkel de gevallen voorzien in artikel 41, eerste lid, van het Wetboek
van Strafvordering (…). Zij dekt niet de twee hypotheses omschreven
in het tweede lid van artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering
(…)”  (3). In dezelfde zin werd tijdens de verdere parlementaire debatten
benadrukt “dat vervolging van parlementsleden in geval van heterdaad
ontdekte misdrijven, waarvoor ze de immuniteit niet kunnen inroepen,
enkel geldt voor misdrijven vastgesteld op heterdaad sensu stricto”  (4).
Geïnspireerd door voormelde procureur-generaal, lichtte de initiatiefnemer verder toe : “De loutere ontdekking op heterdaad volstaat niet.
Het komt erop aan dat de verschillende daden van onderzoek en vervolging zonder onderbreking worden gesteld. Een tijdsbestek van 24 uur
tussen het plegen van het misdrijf en de inverdenkingstelling wordt als
een maximum beschouwd”.  (5) Het zou echter voorbarig zijn om uit die
verklaring te concluderen dat de grondwetgever ervan uitging dat de
toestand van heterdaad, bedoeld in artikel 59 van de Grondwet, vervalt
na verloop van een bepaald tijdspanne tussen de laatste daad van onderzoek naar de door het parlementslid gepleegde feiten en diens rechtstreekse dagvaarding. Die conclusie verdient grote nuancering om drie
redenen.
Vooreerst merkte de voormelde initiatiefnemer ook op dat er na
aanhouding bij betrapping op heterdaad geen toestemming van de
  (1) Wijziging aan de Grondwet van 28 februari 1997, BS 1 maart 1997.
  (2) H. De Termicourt, “De parlementaire immuniteit. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof op 15 september 1955”, RW 1955, kol. 49 e.v.
  (3) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 14. Vgl. H. De Termicourt, o.c.,
kol. 56, 58.
  (4) Parl. Hand. Senaat, vergadering van donderdag 27 februari 1997, pp. 2526-2527.
  (5) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 14. Vgl. H. De Termicourt, o.c.,
kol. 58.
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betrokken Kamer vereist is “om de vervolging verder te zetten”  (1), wat
dwingt tot enige relativering van de idee dat het tijdsverloop tussen
de verschillende daden van vervolging volgens het parlementslid de
oorzaak kon zijn van verval van de hypothese van heterdaad.
Ten tweede schaarde de Kamercommissie die zich over het herzieningsvoorstel boog zich tijdens de verdere besprekingen achter de benadering van de voornoemde procureur-generaal, volgens dewelke vier voorwaarden moeten worden vervuld opdat er sprake zou zijn van betrapping
op heterdaad van een parlementslid. Die voorwaarden luiden : “1) het
feit wordt door een getuige gezien of gehoord, ofwel nog door een agent
der gerechtelijke politie onmiddellijk vastgesteld ; 2) de getuige geeft
dadelijk bericht ervan (…) aan het Parket (…) of aan de politie, of (…)
het Parket wordt op dezelfde wijze door de verbalisanten op de hoogte
gebracht van het misdrijf ; 3) zodra het Parket (…) verwittigd is, vordert
het een onderzoek tegen het parlementslid of stelt het zelf de vordering
in ; 4) de gevorderde onderzoeksrechter maakt terstond een aanvang met
het onderzoek”  (2). Daarbij werd verder toegelicht : “Hoofdzaak is dat
dit alles ononderbroken geschiedt, dat wil zeggen dat de tussen al die
verrichtingen verlopen tijd slechts de materieel noodzakelijk is om ze
mogelijk te maken. Men ziet derhalve dat in België, gelet op de uitgebreide verbindingsmogelijkheden, het tijdsbestek van vierentwintig
uren tussen het plegen van het misdrijf en de inverdenkingstelling (…)
een maximum uitmaakt”  (3).
Een derde reden die aan de voormelde conclusie kan doen twijfelen,
is dat de grondwetgever ervan uitging dat bepaalde handelingen die in
het kader van een opsporingsonderzoek worden gesteld, voor de toepassing van artikel 59 van de Grondwet gelden als daden van vervolging.
Van bij de aanvang van de besprekingen van het voorstel tot grondwetsherziening in de bevoegde Kamercommissie, werd toegelicht dat elke
ondervraging van een parlementslid in verband met een feit waarvan
hij wordt verdacht, door het parket of een onderzoeksrechter, zelfs met
zijn toestemming, voor de toepassing van artikel 59 van de Grondwet
beschouwd wordt als een daad van vervolging — in tegenstelling tot
het inwinnen van informatie door het openbaar ministerie, met het oog
  (1) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 14.
  (2) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 19. Vgl. H. De Termicourt, o.c.,
kol. 58.
  (3) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 19. Vgl. H. De Termicourt, o.c.,
kol. 58. De commissie steunde zich op de aangehaalde benadering ter fundering van de
interpretatie volgens dewelke “het parket-generaal bij vervolging van voortdurende
misdrijven de opheffing van de onschendbaarheid vraagt, veeleer dan zich te beroepen
op de ‘ontdekking op heterdaad’”, die ze expliciet onderschreef (Verslag namens de
Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen,
uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers
1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 19).
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op de stoffelijke vaststellingen nopens het misdrijf of de bepaling van
de omstandigheden waaronder het misdrijf werd gepleegd of tot het
afnemen van getuigenissen.  (1) Tijdens de verdere besprekingen in de
Kamercommissie werd opgemerkt dat Hayoit De Termicourt daaromtrent geen twijfel liet bestaan  (2), waaruit afgeleid werd : “de daden van
vervolging die worden bedoeld in artikel 59 van de Grondwet, omvatten
luidens de huidige rechtsleer niet alleen de echte daden van gerechtelijk
onderzoek, maar ook sommige daden van opsporingsonderzoek”  (3). Over
de opportuniteit van die benadering werd weliswaar gedebatteerd  (4),
  (1) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer
van Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 16. Vgl. Verslag namens de
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, uitgebracht door de heer Erdman,
Parl. St. Senaat 1996-1997, nr. 1-363/5, pp. 3, 6.
  (2) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, bij de herziening van
artikel 59 van de Grondwet, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers 1995-1996,
stuk nr. 492/5, pp. 20-21. Vgl. Ibidem, pp. 22, 23. Procureur-generaal Hayoit de Termicourt stelde meer bepaald : “Vervolging heeft plaats, naar de zin van artikel 45, wanneer
de publieke vordering tegeen een parlementslid wordt uitgeoefend, hetzij door een
dagvaarding vóór het strafgerecht, hetzij door een requisitoir van het Openbaar Ministerie tot het instellen van een onderzoek, hetzij nog door de stelling van een burgerlijke
partij. Wordt ook als vervolgd beschouwd het parlementslid dat, zelfs met zijn toestemming het voorwerp is van een ondervraging, hetzij door het Openbaar Ministerie, hetzij
door de onderzoeksrechter, of van een huiszoeking die op een door het lid gepleegd
feit betrekking hebben. Onder voormeld voorbehoud mag echter het Openbaar Ministerie tot een informatie overgaan, met het oog op stoffelijke vaststellingen nopens het
misdrijf of op bepaling van de omstandigheden waaronder het misdrijf werd gepleegd,
ofwel nog op het afnemen van getuigenissen of het inwinnen van andere soortgelijke
bestanddelen van bewijs” (H. De Termicourt, o.c., kol. 57).
  (3) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 21. Vgl. Ibidem, p. 22. Vanuit dit
perspectief werd opgemerkt dat, in tegenstelling tot wat de nota van de initiatiefnemer
suggereerde, niet alle daden van opsporingsonderzoek zonder verlof van de Kamer
kunnen worden gesteld (Ibidem, p. 21). In de desbetreffende nota werd uiteengezet : “van
‘vervolging’ in de zin van artikel 59 van de Grondwet spreekt men zodra de publieke
vordering tegen het parlementslid wordt uitgeoefend, — hetzij door het parket (via een
vordering tot onderzoek, via een vordering tot het uitvaardigen van een aanhoudingsof onderzoeksbevel, of via een rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht) ; —
hetzij door de burgerlijke partij (via een burgerlijke partij-stelling of via een rechtstreekse dagvaarding door de benadeelde. Artikel 59 van de Grondwet sluit echter niet
elk optreden van het parket uit met betrekking tot het parlementslid. Zo is de opheffing
van de onschendbaarheid net vereist voor het verrichten van een eenvoudig opsporingsonderzoek door het parket” (Ibidem, p. 15). Vanuit voormeld perspectief is overigens te
begrijpen waarom de initiatiefnemers van de wijziging van artikel 59 van de Grondwet
aanvankelijk benadrukten dat de strekking van hun voorstel er in gelegen was de
opheffing van de onschendbaarheid overbodig te maken “voor gewone daden van gerechtelijk onderzoek (ondervraging en confrontatie met getuigen)” (Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/1, pp. 1-2).
Zie in dat verband ook : F. Erdman, “De opheffing van de parlementaire onschendbaarheid”, in X., Liber Amicorum Jozef Van Den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, pp. 495-496 ;
M. Verdussen, “Une inviolabilité parlementaire tempérée”, J.T., 1997, p. 674.
  (4) Zo verklaarde de eerste minister tijdens de besprekingen in de bevoegde Kamercommissie dat hij persoonlijk van oordeel was “dat onder vervolging in de zuivere zin
moet worden begrepen, zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek”
(Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming
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maar het heeft er alle schijn van dat eensgezindheid werd bereikt toen
een lid van de voormelde commissie opperde : “dat we het er allemaal
over eens zijn dat een ondervraging door het openbaar ministerie of
door de gerechtelijke politie op last van het openbaar ministerie in de
zin van artikel 59 van de Grondwet, beschouwd wordt als een daad van
vervolging”  (1). Tijdens de verdere parlementaire besprekingen werd er
in elk geval herhaaldelijk aan dat standpunt herinnerd  (2). Die zienswijze
werd tijdens de bespreking van de grondwetsherziening in de bevoegde
senaatscommissie verder bevestigd door professor Franchimont, die
tevens aanstipte dat de opening van het gerechtelijk onderzoek op zich
een daad van vervolging is  (3). Ook dit laatste werd tijdens de verdere
parlementaire besprekingen herhaaldelijk in herinnering gebracht  (4).
In het licht van de voormelde drie vaststellingen, is het weinig waarschijnlijk dat de grondwetgever er bij de herziening van artikel 59 van
de Grondwet van uitging dat er slechts sprake is van heterdaad in de
zin van die bepaling in zoverre de verschillende daden van vervolging
zonder onderbreking worden gesteld, of met de vereiste van ononderbroken opeenvolging van de daden van onderzoek en vervolging, voor
ogen had dat de laatste daad van onderzoek onmiddellijk moet worden
gevolgd door de rechtstreekse dagvaarding van het betrokken parlementslid. De grondwetgever ging er kennelijk van uit dat er sprake was
van heterdaad in de zin van artikel 59 van de Grondwet, in één van de
hypothesen voorzien in artikel 41, lid 1, Wetboek van Strafvordering en
van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 23). Een andere spreker gaf aan dat, volgens
hem, daden van opsporingsonderzoek niet als daden van vervolging te beschouwen zijn
en dat daartoe alleen die daden mogen worden gerekend “waardoor de strafvordering
wordt ingesteld of verder uitgeoefend”(ibidem, p. 24). Een derde interveniënt besloot :
“het echte probleem is (…) dat er op grond van de mercuriale van Hayoit de Termicourt een verschil is tussen daden van opsporingsonderzoek ten aanzien van parlementairen respectievelijk ten aanzien van gewone burgers. Wanneer het gaat om een
parlementslid, worden sommige daden van opsporingsonderzoek immers als daden van
vervolging beschouwd, terwijl dat niet het geval is als diezelfde daden tegen een gewone
burger worden gesteld. Hayoit de Termicourt heeft dat onderscheid destijds gemaakt
omdat hij zich ervan bewust was dat ook voor die daden van opsporingsonderzoek grote
omzichtigheid geboden is, aangezien ze kunnen worden gebruikt om een persoon te
“doen” bekennen” (ibidem, p. 24). Een ander lid sloot zich daarbij aan (ibidem, p. 24).
  (1) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, p. 40.
  (2) Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Paul Breyne, Parl. St. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, stuk nr. 492/5, pp. 35, 38, 51 ; Parl. Hand. Kamer van
Volksvertegenwoordigers 1995-1996, nr. 70, plenaire vergadering van 20 juni 1996, p. 2319,
2321. Vgl. Parl. Hand. Senaat, vergadering van woensdag 15 januari 1997, p. 2258.
  (3) Verslag namens de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, uitgebracht door de heer Erdman, Parl. St. Senaat 1996-1997, nr. 1-363/5, p. 9.
  (4) Verslag namens de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, uitgebracht door de heer Erdman, Parl. St. Senaat 1996-1997, nr. 1-363/5, p. 15. Verslag namens
de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, uitgebracht door de heer Servais Verherstraeten, Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers 1996-1997, nr. 492/9, pp. 2, 5 ; Parl. Hand. Kamer van Volksvertegenwoordigers, vergadering van 20 februari 1997, p. 4930.
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in zoverre de feitelijke vaststelling van het misdrijf, de kennisgeving
daarvan aan het openbaar ministerie, respectievelijk de opening van het
opsporingsonderzoek — in het bijzonder de ondervraging van de betrokkene door of op last van het openbaar ministerie —, dan wel de opening
van het gerechtelijk onderzoek, elkaar zonder onderbreking opvolgen
— binnen een tijdspanne van 24 uur. De voorbereidende werkzaamheden
van artikel 59 van de Grondwet laten echter niet toe te concluderen
dat de toestand van heterdaad, bedoeld in die bepaling, gedetermineerd
wordt door het tijdsverloop tussen de laatste daad van onderzoek naar
de door het parlementslid gepleegde feiten en de rechtstreekse dagvaarding van de betrokkene.
Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat de benadering van
het begrip “daden van vervolging” waar de grondwetgever van uitging,
door de rechtsleer bevestigd wordt  (1), respectievelijk dat het Hof een
geheel gelijkaardige standpunt innam, toen het bij arrest overwoog : “dat
een persoon die wordt opgespoord door het gerecht, t.w. een rechterlijke
overheid, zij het een rechter of een magistraat van het openbaar ministerie, vervolgd wordt in de zin van artikel 339 van het Strafwetboek”  (2).
  (1) Zo schreef procureur-generaal du Jardin, omtrent de draagwijdte van het oude
artikel 45 van de Grondwet : “est (…) considéré comme poursuivi le membre du Parlement
qui, même de son consentement, est l’objet d’un interrogatoire par le juge d’instruction
ou par le ministère public, dès lors que cet interrogatoire est susceptible d’être suivi
d’une mise en prévention ou d’une citation à comparaître devant une juridiction pénal”
(J. Du Jardin, “Des effets de l’exception de flagrant délit sur les poursuites exercées
contre un parlementaire”, in X., Liber Amicorum Hermann Bekaert, Gent, Snoeck-Ducaju
& zoon, 1977, p. 118). In gelijkaardige zin schreef procureur-generaal Velu : “On considère
généralement qu’il y a poursuite au sens de l’article 45, (…) lorsque le parlementaire,
même de son consentement, est l’objet d’un interrogatoire par le ministère public ou
le juge d’instruction (…) pour un fait délictueux qui lui est imputé” (J. Velu, Droit
Public, vol. I, Le statut des gouvernants, Brussel, Bruylant, 1986, pp. 501-502). Vandermeersch bevestigt : “Les actes de poursuite sont ceux accomplis ou prescrites en vue
de l’application des peines par une personne habilitée quant à ce ; ainsi en est-il (…)
de l’interrogatoire de l’inculpé (…) … pour autant que ces actes se rapportent à des
poursuites dirigées contre un parlementaire. Des autres actes, tels que ceux de police
judiciaire ou de pure information, qui sont accomplis en vue de constater la matérialité
de l’infraction, tombent en dehors du champ d’application de l’article 59 (…) Ainsi ne
constituent pas des actes de poursuite les actes accomplis par les officiers et agents de
police judiciaire dans la recherche des infractions et le rassemblement des preuves, (…)
et même la déclaration spontanée du parlementaire devant une autorité de police ou
judiciaire en dehors de l’exercice de toute contrainte” (D. Vandermeersch, “Les poursuites à charge d’un parlementaire”, J.L.M.B. 1994, pp. 733-734).
  (2) Cass. 16 juni 1982, AR nr. 2228, Pas. 1982, I, p. 1213 met conclusie advocaat-generaal
Liekendael. Het Hof sloot zich zodoende aan bij de conclusie van advocaat-generaal
Liekendael, waarin ze uiteenzette : “c’est qui est important (…) c’est qu’il y opposition entre l’action de la police et l’action de la justice. Il est, pour moi, certain que
lorsqu’une personne est seulement recherchée par la police, on ne peut pas considérer
qu’elle est poursuivi au sens de l’article 339 du Code pénal. (…) Mais si l’on considère,
et c’est dans ce sens que je comprends l’arrêt, que par l’expression “recherches de la
justice”, la cour d’appel (…) a entendu constater que la personne à qui la demanderesse a donné asile n’était pas seulement recherchée par la police, mais par une autorité judiciaire, peu importe qu’il s’agisse d’un juge d’instruction ou d’un magistrat du
ministère public, dans ce cas, à mon sens, cette personne était poursuivie au sens de
l’article 339 du Code pénal” (Conclusie advocaat-generaal Liekendael bij Cass. 16 juni
1982, AR nr. 2228, Pas. 1982, I, p. 1213). De advocaat-generaal opperde verder : “je proposerais de dire que l’action publique stricto sensu est mise en mouvement, donc commence
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5. De uitlegging die het Hof tot nog toe gegeven heeft van de figuur van
de heterdaad bedoeld in artikel 59 van de Grondwet, is geheel congruent
met de wijze waarop dit door de grondwetgever benaderd werd.
Reeds bij arrest van 31 december 1900 verbond het Hof het begrip
heterdaad dat in het toenmalige artikel 45 van de Grondwet gebruikt
werd, met de definitie die artikel 41, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering daarvan geeft. Het Hof overwoog : “que rien dans le texte de
l’article 45 ou dans les motifs qui en ont inspiré les auteurs, n’est de
nature à faire attribuer à l’expression flagrant délit un sens différent de
son sens littéral et naturel (…) ; (…) que dans la terminologie du Code
d’instruction criminelle en vigueur à l’époque où la Constitution a été
élaborée, le mot délit (…) signifie tout méfait, tout infraction à la loi
pénale (…) ; Que ce code donne du flagrant délit la définition la plus
générale, nécessairement applicable à tout fait punissable, en disant,
dans son article 41, que le délit qui se commet actuellement ou qui vient
de se commettre est un flagrant délit” ; “qu’en absence de manifestation
de volonté contraire, les mêmes mots ont dans la loi constitutionnelle
le même sens que dans la loi de procédure pénale”  (1). Vanuit voormeld
perspectief preciseerde het Hof verder : “qu’il importe peu, si l’infraction
se présente comme un fait actuel et patent, qu’elle soit qualifiée crime
ou délit”  (2).
Geheel in de lijn van dit laatste, verduidelijkte het Hof bij arrest van
29 juni 1984, na de tekst van het oude artikel 45 van de Grondwet in
herinnering te hebben gebracht : “qu’en vertu de l’article 41, alinéa 1er du
Code d’instruction criminelle, le flagrant délit est le délit qui se commet
actuellement ou qui vient de se commettre ; que cette seconde expression suppose que le délit soit encore actuel et que le temps qui s’écoule
entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction ne soit que
le temps matériellement nécessaire pour permettre l’accomplissement
desdits actes”  (3). Het is overigens opmerkenswaardig dat deze uitspraak
van het Hof onder de aandacht werd gebracht tijdens de parlementaire
debatten die resulteerden in de wijziging van artikel 59 van de Grondwet,
“om de rechtszekerheid te dienen”  (4).
Niettegenstaande het Hof het begrip heterdaad naderhand enigszins
soepeler lijkt te hebben geïnterpreteerd  (5), sluit de recentere cassatieà être exercée, conformément à la doctrine traditionnelle, par un réquisitoire de mise
à l’instruction ou une citation directe devant le tribunal correctionnel ou de police,
tandis que, lato sensu, son exercice a déjà débuté antérieurement et parfois depuis longtemps” (ibidem). Eerder oordeelde het Hof dat de handelingen van een in strafzaken door
de rechter benoemde deskundige geen daden van vervolging uitmaken, “omdat zulk een
deskundige geen bevoegdheid bezit ten aanzien van het instellen of uitoefenen van de
strafvordering en van het verrichten van daden met het doel tot de bestraffing van het
misdrijf te komen” (Cass. 5 okt. 1982, A.R. nr. 7170, AC 1982-1983, nr. 86. Vgl. Cass. 3 okt.
1960, AC 1961, p. 118).
  (1) Cass. 31 dec. 1900, Pas. 1901, I, p. 89, met conclusie van advocaat-generaal Jansens.
  (2) Ibidem.
  (3) Cass. 29 juni 1984, J.T., 1985, p. 407.
  (4) Parl. Hand. Senaat, vergaderingen van donderdag 27 februari 1997, p. 2527.
  (5) Zo nam het Hof bij arrest 21 oktober 1986 aan dat de vaststellingen “dat de aanrijding plaatshad omstreeks 1 uur 30 en de door getuigen opgeroepen verbalisanten ter
plaatse de voorbumper met de nummerplaat van het aanrijdende voertuig vonden”,
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rechtspraak naadloos aan bij het voornoemd arrest. Zo overwoog het Hof
bij arrest van 29 juni 2005 : “dat uit de processtukken blijkt dat de politie
op 27 mei 2005 om 3.36 uur door een privépersoon ervan verwittigd werd
dat iemand hem (…) vroeg de politie op te bellen ; dat betrokkene door de
verbalisanten nog diezelfde dag van 4.00 uur tot 5.20 uur is verhoord ; dat
zij nadere gegevens verschafte over de plaats en omstandigheden van de
feiten die (…) tussen middernacht en 3 uur zouden zijn gepleegd ; (…) dat
de politie zich op verzoek van de procureur des Konings naar de plaats
begaf die door het slachtoffer was aangegeven om er (…) een huiszoeking
te verrichten ; dat de eerste huiszoeking (…) om 5.54 uur plaatsvond ; dat
in vervolg op de eerste onderzoeksverrichtingen een tweede huiszoeking
plaatsvond om 10.15 uur, op dezelfde plaats en dezelfde dag”. Het Hof
oordeelde daarop dat de appelrechters, “rekening gehouden met het (…)
beschreven tijdsverloop, mochten oordelen dat de voormelde huiszoekingen alleen van het misdrijf waren gescheiden door de tijd die materieel noodzakelijk was om deze uit te voeren”, respectievelijk “met hun
beslissing dat deze huiszoekingen wegens betrapping op heterdaad regelmatig waren, geen enkele van de in het middel aangevoerde wetsbepalingen
schenden”  (1). Bij arrest van 18 november 2008 nam het Hof aan dat het
“voor de toepasselijkheid van artikel 41 Wetboek van Strafvordering dat
het op heterdaad ontdekt misdrijf definieert”, “volstaat (…) dat aan een
van de voorwaarden in die wetsbepaling vermeld is voldaan”  (2). Veder
oordeelde het Hof bij arrest van 30 maart 2011 dat “het misdrijf ontdekt
terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is”, “een op
heterdaad ontdekt misdrijf” is, respectievelijk dat de appelrechters uit
de gegevens “dat de speurders een individu hebben betrapt terwijl hij
namaakplaten aan het verkopen was, dat de verkoper hun het adres van
zijn leverancier heeft bezorgd en dat de speurders, die zich onmiddellijk
ter plaatse hebben begeven, de eiser (…) hebben aangetroffen”, “hebben
(…) kunnen afleiden dat er geen huiszoekingsbevel nodig was daar het
misdrijf op heterdaad was ontdekt”  (3).
Volgens de gevestigde rechtspraak van het Hof is er derhalve sprake
van heterdaad in de zin van artikel 59 van de Grondwet, ingeval van een
misdrijf bedoeld in artikel 41, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering
en is er sprake van een misdrijf ontdekt terstond nadat het gepleegd
werd in de zin van de laatstgenoemde bepaling, in zoverre het misdrijf
nog actueel is en de tijd die verstrijkt tussen het plegen van de inbreuk
en de daden van onderzoek beperkt is tot deze die materieel noodzakelijk is om die daden te stellen. Uit de voormelde rechtspraak blijkt dat
inhouden “dat het misdrijf werd ontdekt terstond nadat het werd gepleegd in de zin van
artikel 41, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering” en “volstaan om de beslissing (…) dat er (…) heterdaad voorhanden was naar recht te verantwoorden” (Cass.
21 okt. 1986, AR nr. 411, AC 1986-1987, nr. 106).
  (1) Cass. 29 juni 2005, AR P.05.0864.F, AC 2005, nr. 383.
  (2) Cass. 18 november 2008, AR P.08.1632.N, AC 2008, nr. 645. Vanuit dit perspectief
preciseerde het Hof dat artikel 41 Wetboek van Strafvordering niet vereist “dat de
aanwezigheid van de mededader op de plaats van het op heterdaad ontdekte misdrijf
of zijn daad van medewerking aan dat misdrijf eveneens op heterdaad is vastgesteld”
(ibidem).
  (3) Cass. 30 maart 2011, AR P.11.0540.F, AC 2011, nr. 240.
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aan die voorwaarde wordt voldaan, indien de ontdekking van de feiten,
de aangifte daarvan en het opsporingsonderzoek daaromtrent elkaar
zonder onderbreking opvolgen. In de voormelde rechtspraak wordt
echter geen steun gevonden voor de idee dat de toestand van heterdaad, bedoeld in artikel 59 van de Grondwet, vervalt na verloop van een
bepaald tijdspanne tussen de laatste daad van onderzoek naar de door
het parlementslid gepleegde feiten en diens rechtstreekse dagvaarding.
6. Samenvattend kunnen we dan ook besluiten dat noch de tekst van
artikel 59 van de Grondwet, noch de toelichting die in de aanloop van de
herziening van die bepaling verstrekt werd omtrent de draagwijdte van
het daarin gebruikte begrip heterdaad, noch het bepaalde bij artikel 41,
lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, noch de cassatierechtspraak
omtrent het begrip heterdaad dat in beide voornoemde bepalingen wordt
gebruikt, voldoende steun bieden voor de rechtsopvatting die de eiser te
dezen voorstaat, volgens dewelke de hypothese van de (ontdekking op)
heterdaad, bedoeld in artikel 59 van de Grondwet, gedetermineerd wordt
door het tijdsverloop tussen de laatste daad van onderzoek naar de door
het parlementslid gepleegde feiten en de rechtstreekse dagvaarding van
de betrokkene. Vanuit dit perspectief meen ik dan ook dat die rechtsopvatting niet overtuigt.
Volledigheidshalve moet worden aangestipt dat voor die rechtsopvatting, niettegenstaande het voorgaande, wel enige steun te vinden is in de
rechtsleer. Zo schreef procureur-generaal Du Jardin, omtrent de draagwijdte van het begrip heterdaad in het oude artikel 45 van de Grondwet :
“que le droit de poursuites sans autorisation préalable constitue une
exception à la règle de l’immunité parlementaire. Cette exception sousentend donc non seulement l’immédiateté de la constatation mais aussi
l’immédiateté de la poursuite”  (1) “nous estimons que le ministère public
a le droit d’exercer l’action publique sans autorisation préalable en cas
de flagrant délit, et qu’il conserve ce droit, pour autant qu’il exerce son
action sans désemparer (…), les incidents de procédure qui ne résultent
pas de son fait — délais, recours — n’étant pas de nature à modifier sa
compétence”.  (2) Procureur-generaal Velu nam aan : “que le délit n’est
flagrant que si le temps qui s’écoule entre la commission de l’infraction
et les actes d’instruction n’est que le temps matériellement nécessaire
pour permettre l’accomplissement de ces actes”. Hij voegde daar aan
  (1) J. Du Jardin, o.c., p. 120. De auteur zette in dat verband uiteen : “L’accomplissement
de certains actes de police judiciaire en état de flagrance ne suffit pas, à notre sens,
pour permettre que soit invoquée une fois pour toutes l’exception faite à l’immunité de
procédure. Encore faut-il qu’ait été accompli, pendant la durée de cet état de flagrance,
un acte par lequel l’action publique est mise en mouvement ou exercée. Si un tel acte
n’avait pas été pose immédiatement, le régime de droit commun devrait, à notre sens,
reprendre vigueur ; dans l’hypothèse envisage, où des poursuites n’auraient pas été exercées immédiatement, l’autorisation préalable est indispensable, même si le délit a été
constaté de manière flagrante” (ibidem, p. 119).
  (2) J. Du Jardin, J., o.c., p. 122. De auteur preciseerde verder : “Par contre si le ministère public devait estimer que des recherches d’indices ou d’éléments d’imputabilité
sont indispensables à l’exercice de son action, l’absence de solution de continuité dans
la procédure des poursuites qui pourrait en résulter, aurait pour conséquence d’ôter à
l’exception de flagrance et sa justification et ses effets ; la règle de l’immunité de procédure devrait alors reprendre vigueur” (ibidem, p. 122).
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toe : “pour qu’une infraction commise par un parlementaire constitue
le cas de flagrant délit visé par l’article 45, al. 1er, il ne doit pas normalement s’être écoulé plus de vingt-quatre heures entre le moment de
l’infraction et celui de la mise en prévention, soit par un réquisitoire
d’instruction, soit par une citation devant le juge pénal”.  (1) In dezelfde
zin stelt Vandermeersch : “pour tomber sous l’application des règles
spécifiques au flagrant délit, les actes de poursuite doivent être accomplis sans désemparer, c’est-à-dire dans le laps de temps matériellement
nécessaire pour en permettre l’accomplissement”.  (2) Andere auteurs,
zoals Goedertier en Vandelanotte, nemen evenwel aan dat er sprake
is van heterdaad in de zin van artikel 59 van de Grondwet in zoverre
voldaan is aan de eerder toegelichte, door Hayoit De Termicourt vooropgestelde vier voorwaarden en de tijd die verloopt tussen het plegen van
het misdrijf en de inverdenkingstelling niet de materieel noodzakelijke
termijn overschrijdt  (3).
Wat er ook van zij : het Hof zal zich bij de beoordeling van de delicate
vraag die de voorliggende zaak doet rijzen, laten leiden door de tekst
van artikel 59 van de Grondwet, de toelichting die de Grondwetgever
daaromtrent verstrekte en het bepaalde bij artikel 41, lid 1, Wetboek
van Strafvordering, respectievelijk door haar missie te waken over de
eenvormige interpretatie van de wet en, zodoende, rechtszekerheid te
bieden. Ik meen dan ook dat moet worden aangenomen dat de hypothese van de (ontdekking op) heterdaad, bedoeld in artikel 59 van de
Grondwet, niet gedetermineerd wordt door het tijdsverloop tussen de
laatste daad van onderzoek naar de door het parlementslid gepleegde
feiten en de rechtstreekse dagvaarding van de betrokkene. Mijns inziens
moet derhalve worden aangenomen dat het middel, in zoverre het van
het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Volledigheidshalve dient er opgemerkt dat een uitspraak in die zin
geenzins impliceert dat parlementsleden zouden worden blootgesteld
aan het risico op willekeurige vervolging. In zoverre dat risico al reëel
zou zijn, moet immers bedacht worden dat de grondwetgever daarmee
rekening hield. Artikel 59, lid 5-6 van de Grondwet schrijft namelijk voor
dat in elke stand van het onderzoek, het betrokken lid van een van beide
Kamers, tijdens de zitting en in strafzaken, aan de Kamer waarvan hij
deel uitmaakt de schorsing van de vervolging kan vragen, respectievelijk dat de hechtenis van een lid van een van beide Kamers of zijn vervolging voor een hof of een rechtbank tijdens de zitting wordt geschorst
indien de Kamer waarvan het lid deel uitmaakt, het vordert  (4).
  (1) J. Velu, o.c., p. 507.
  (2) D. Vandermeersch., o.c., p. 733.
  (3) G. Goedertier, “De nieuwe regeling van de politieke onschendbaarheid”, C.P.D.K.
1998, p. 437 ; J. Vande Lanotte en G. Goedertier, Overzicht Publiekrecht, vol. II, Brugge,
die keure, 2007, p. 793.
  (4) Zie, in dat verband : Verslag namens de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden uitgebracht door de heer Erdman, Parl. St. Senaat 1996-1997, nr. 1-363/11,
pp. 3, 5 ; Parl. Hand. Senaat, vergaderingen van donderdag 27 februari 1997, pp. 2519-2520,
2521, 2523. Zie ook : Cass. 2 aug. 1886, Pas. 1886, I, p. 373, met conclusie van advocaatgeneraal Mélot.
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7. Tenslotte meen ik dat het middel, in zoverre het voor het overige
aanvoert dat het bestreden vonnis niet vermocht te beslissen dat het
openbaar ministerie onverwijld tot dagvaarding is overgaan, gericht is
tegen een overtollig motief en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
Uit het voorgaande is immers gebleken dat er volgens de rechtspraak
van het Hof sprake is van heterdaad in de zin van artikel 59 van de
Grondwet, ingeval van een misdrijf bedoeld in artikel 41, lid 1, van het
Wetboek van Strafvordering, respectievelijk dat het Hof aanneemt dat
een misdrijf ontdekt is terstond nadat het gepleegd werd in de zin van
de laatstgenoemde bepaling, in zoverre het misdrijf nog actueel is en
de tijd die verstrijkt tussen het plegen van de inbreuk en de daden van
onderzoek beperkt is tot deze die materieel noodzakelijk is om die daden
te stellen. Welnu, het bestreden vonnis stelt vast dat de misdrijven die
de eiser ten laste werden gelegd op heterdaad ontdekt werden — met
name deels terwijl ze gepleegd werden, deels terstond daarna — dat ze
nog actueel waren, dat de tijd die verlopen is tussen het plegen van die
misdrijven en de daden van onderzoek beperkt was tot deze die materieel
noodzakelijk was om tot die daden over te gaan, alsook dat er diverse
gegevens werden vergaard waaruit de misdrijven objectief konden
worden afgeleid. Er moet worden aangenomen dat die motieven, die het
middel niet bekritiseert, de beslissing van het bestreden vonnis, dat de
strafvordering ontvankelijk is, dragen. Vanuit dit perspectief is de voormelde, door de eiser bekritiseerde overweging, dus te beschouwen als
een overtollig motief.
IV. Besluit
8. Samenvattend kunnen we besluiten als volgt :
In zoverre het middel ervan uitgaat dat, opdat er sprake zou kunnen
zijn van heterdaad in de zin van artikel 59 van de Grondwet juncto
artikel 41, lid 1, Wetboek van Strafvordering, de tijd die verstrijkt
tussen de laatste daad van onderzoek met betrekking tot de feiten die
het voorwerp van het misdrijf vormen en de rechtstreekse dagvaarding
van het betrokken parlementslid, zich moet beperken tot de tijd die
(materieel) noodzakelijk is om tot de rechtstreekse dagvaarding over te
gaan, faalt het naar recht ;
In zoverre het middel voor het overige aanvoert dat het bestreden
vonnis niet wettig beslist dat het openbaar ministerie onverwijld tot
dagvaarding is overgaan, is het gericht tegen een overtollig motief en,
bijgevolg, niet ontvankelijk.
V. Ambtshalve

middel

9. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de bewezen verklaarde
misdrijven tot in totaal 68 dagen vervangende vervallenverklaringen
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig, zonder die
straffen overeenkomstig artikel 60 Strafwetboek te herleiden tot het
dubbele van het in artikel 69bis Wegverkeerswet bepaalde maximum
van een maand. Aldus schendt het bestreden vonnis de voormelde wetsbepalingen.
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VI. Conclusie : cassatie zonder verwijzing in zoverre het bestreden vonnis
vervangende vervallenverklaringen van het recht tot het besturen van
een motorvoertuig oplegt die de duur van twee maanden overschrijden.
Verwerping voor het overige.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt van 13 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Op 24 mei 2013 heeft plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De
Swaef zijn schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 11 juni 2013 heeft raadsheer Erwin Francis
verslag uitgebracht en heeft de voormelde plaatsvervangend advocaatgeneraal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 59 Grondwet en
artikel 41 Wetboek van Strafvordering : het bestreden vonnis oordeelt
ten onrechte dat de strafvordering die is ingesteld tegen de eiser die
parlementaire onschendbaarheid geniet, zonder verlof van de Kamer
waarvan hij deel uitmaakt, ontvankelijk is wegens ontdekking op
heterdaad ; een misdrijf wordt op heterdaad ontdekt indien het ontdekt
wordt terwijl het gepleegd wordt of terstond nadat het gepleegd is ; dit
laatste is enkel het geval wanneer het misdrijf nog actueel is en de tijd
die verlopen is tussen het plegen ervan en de daden van onderzoek en
vervolging, beperkt is tot de tijd die materieel noodzakelijk is om tot
die daden over te gaan ; het bevel tot rechtstreekse dagvaarding werd
gegeven op 13 oktober 2011, terwijl het bestreden vonnis vaststelt dat de
laatste onderzoeksdaad werd verricht op 3 juli 2011 ; die vaststelling is
onverenigbaar met het oordeel van het bestreden vonnis dat het openbaar ministerie “onverwijld” is overgegaan tot dagvaarding.
2. Artikel 59 Grondwet bepaalt : “Behalve bij ontdekking op heterdaad
kan geen lid van een van beide Kamers, tijdens de zitting en in strafzaken, worden verwezen naar of rechtstreeks gedagvaard voor een hof
of een rechtbank, of worden aangehouden dan met verlof van de Kamer
waarvan een lid deel uitmaakt”.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat artikel 120 Grondwet van toepassing is op de eiser in zijn hoedanigheid van Vlaams parlementslid.
3. Krachtens de vermelde bepalingen kan het openbaar ministerie een
parlementslid alleen vervolgen op grond van ontdekking op heterdaad
wanneer het misdrijf nog actueel is. Dit houdt in dat de akte van vervolging enkel van het misdrijf en de eventueel terstond daarop uitgevoerde
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onderzoekshandelingen mag gescheiden zijn door de tijd die materieel
noodzakelijk is om tot de vervolging over te gaan. Een vervolging die
is ingesteld na een onderbreking die niet materieel noodzakelijk is om
tot haar uitvoering over te gaan, heeft geen betrekking op een actueel
misdrijf en is zonder het verlof van de parlementaire vergadering
waarvan het parlementslid deel uitmaakt, niet ontvankelijk.
4. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of op het ogenblik van
de vervolging, het misdrijf dat het voorwerp van de heterdaad uitmaakt,
nog actueel is in de zin zoals hiervoor bepaald. Het Hof gaat enkel na of
de rechter uit de door hem vastgestelde feiten en omstandigheden geen
gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden aangenomen.
5. Het bestreden vonnis oordeelt dat :
— een politieambtenaar op 3 juli 2011 omstreeks 2.45 uur heeft vastgesteld dat de eiser een verkeersbord en een verkeerskegel heeft aangereden en vervolgens is verder gereden ;
— de politie die vervolgens door die politieambtenaar werd verwittigd,
diezelfde nacht ononderbroken een aantal onderzoekshandelingen heeft
gesteld, waaronder verhoren van de eiser omstreeks 6.05 uur en 6.24 uur ;
— het openbaar ministerie onverwijld is overgegaan tot dagvaarding.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt verder
dat :
het bestreden vonnis na de vermelde verhoren op 3 juli 2011, omstreeks
6.05 uur en 6.24 uur, geen andere onderzoekshandelingen meer vermeldt ;
— het openbaar ministerie het bevel tot dagvaarding van de eiser heeft
gegeven op 13 oktober 2011, hetzij meer dan drie maanden na de vermelde
verhoren.
7. De aldus verstreken termijn van meer dan drie maanden tussen de
laatste door het bestreden vonnis vastgestelde onderzoekshandeling die
terstond na de ontdekking van het misdrijf werd verricht en de rechtstreekse dagvaarding is niet verenigbaar met het vereiste dat op het
moment van de vervolging, het misdrijf dat het voorwerp van de heterdaad uitmaakt, nog actueel moet zijn. Evenmin vermag het bestreden
vonnis uit de feiten die het vaststelt, af te leiden dat het openbaar ministerie onverwijld tot dagvaarding van de eiser is overgegaan.
8. Bijgevolg verantwoordt het bestreden vonnis dat zonder het verlof
van het Parlement waarvan de eiser deel uitmaakt, de strafvordering
lastens hem ontvankelijk verklaart wegens ontdekking op heterdaad
van het hem ten laste gelegde misdrijf, de 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Tongeren, zitting
houdend in hoger beroep.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Andersluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer De Zutter (bij de balie te Hasselt) en de heer Van Bavel (bij de balie
te Brussel).

N° 355
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0383.N)

kamer

1o JEUGDBESCHERMING. — Problematische opvoedingssituatie van een
minderjarige. — Beschermingsmaatregelen. — Bevoegdheid van de jeugdrechter.
2o JEUGDBESCHERMING. — Jeugdrechter. — Kabinetsbeschikking. —
Tussenkomst van het openbaar ministerie.
3o OPENBAAR MINISTERIE. — Jeugdbescherming. — Kabinetsbeschikking
van de jeugdrechter. — Tussenkomst van het openbaar ministerie.

1o Wanneer de problematische opvoedingssituatie van een minderjarige
overeenkomstig artikel 37 Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, aanhangig is
gemaakt en de jeugdrechter in dat kader reeds beschermingsmaatregelen
heeft genomen, blijft de zaak van de minderjarige bij de jeugdrechter regelmatig aanhangig ; de jeugdrechter is dan bevoegd om een in artikel 38,
§ 1, Decreet Bijzondere Jeugdbijstand genomen maatregel overeenkomstig
artikel 41, eerste lid, van datzelfde decreet te vervangen door een andere
maatregel.
2o en 3o Geen enkele wetsbepaling vereist dat voor een kabinetsbeschikking
van de jeugdrechter die geen uitspraak is als bedoeld in artikel 765 Gerechtelijk Wetboek, het openbaar ministerie voorafgaandelijk wordt gehoord of
advies uitbrengt  (1).

(P. e.a.,

in aanwezigheid van

S. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, jeugdkamer, van 24 januari 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

  (1) Zie J. Smets, “Jeugdbeschermingsrecht”, APR, nr. 1434.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het arrest de beslissing over de kosten aanhoudt is het
geen eindbeslissing, noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 780, 3o, Gerechtelijk Wetboek en artikel 52ter, derde lid, Jeugdbeschermingswet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van de motiveringsplicht : het arrest antwoordt niet op het middel dat
de procedure in eerste aanleg niet correct aanhangig werd gemaakt bij
dagvaarding namens het openbaar ministerie, dat elke tussenkomst van
het openbaar ministerie ontbreekt dat geen advies had verleend ; er werd
evenmin geantwoord op het argument betreffende de hechting van de
minderjarige aan de eisers ; door het bestaan van “twijfel” over de draagkracht van de eisers niet concreet te motiveren wordt plaats gemaakt
voor willekeur ; de appelrechter kiest bovendien voor een bepaalde maatregel, zonder die te rechtvaardigen.
3. De eisers hebben in appelconclusie aangevoerd dat de herziening van
de beslissing van de jeugdrechter enkel op verzoek van de minderjarige,
zijn wettelijk vertegenwoordiger, de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdbijstand of het openbaar ministerie mogelijk is, dat het openbaar
ministerie de minderjarige en zijn ouders moet dagvaarden en dat het
openbaar ministerie niet aanwezig was of gehoord werd voorafgaandelijk aan de beslissing van 3 december 2012, zodat er geen advies werd
verstrekt. Zij hebben hieruit evenwel geen gevolgen in rechte getrokken
met betrekking tot de te nemen beschermingsmaatregel noch met de
regelmatigheid van de beroepen beslissing. Bijgevolg diende het arrest
dat doelloos verweer niet te beantwoorden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Het arrest (p. 3) oordeelt : “Er blijven twijfels bestaan over de draagkracht van de oorspronkelijke pleegouders. In geval van pleegplaatsing mogen er evenwel geen twijfels bestaan. Het enige criterium bij de
beoordeling van deze zaak is het belang van G.
Uit de stukken waarover het hof [van beroep] beschikt blijkt dat zij
het ondertussen prima doet in het nieuw pleeggezin”.
5. Met die redenen beantwoordt het arrest het overige in het middel
vermeld verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
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Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 36, 45, 46 en 60 Jeugdbeschermingswet en de artikelen 37, 41 en 43 van het Vlaams Decreet van
7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand (hierna : Decreet Bijzondere
Jeugdbijstand) : de beslissing van de jeugdrechter is onwettig ambtshalve genomen en zonder dat de zaak is ingeleid met dagvaarding door
het openbaar ministerie ; de minderjarige en haar ouders werden niet
gedagvaard.
7. Krachtens artikel 41, eerste lid, Decreet Bijzondere Jeugdbijstand,
kunnen de maatregelen vermeld in artikel 38, § 1, zowel tijdens de voorbereidende rechtspleging als tijdens en na de rechtspleging over de
grond van de zaak worden genomen. Ze kunnen te allen tijde worden
ingetrokken of op verzoek van de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger, de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand of het
openbaar ministerie worden vervangen door een andere maatregel die in
dat artikel is bepaald.
8. Anders dan het middel ervan uitgaat, werd de zaak niet aanhangig
gemaakt op eigen initiatief van de jeugdrechtbank, maar ingevolge de
verzoeknota van de consulent van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank te Hasselt, neergelegd op 7 november 2002, waarbij wordt verzocht
om G. S. toe te vertrouwen aan een ander te bepalen pleeggezin, onder
begeleiding van een andere te bepalen pleeggezinnendienst.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
9. Wanneer, zoals hier, de problematische opvoedingssituatie van
een minderjarige overeenkomstig artikel 37 Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, aanhangig is gemaakt en de jeugdrechter in dat kader reeds
beschermingsmaatregelen heeft genomen, blijft de zaak van de minderjarige bij de jeugdrechter regelmatig aanhangig. De jeugdrechter is
dan bevoegd om een in artikel 38, § 1, Decreet Bijzondere Jeugdbijstand
genomen maatregel overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van datzelfde
decreet te vervangen door een andere maatregel.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van de artikelen 138, tweede (lees :
eerste) lid, 780, 1o en 4o, 764 en 765 Gerechtelijk Wetboek en artikel 8
Jeugdbeschermingswet : het openbaar ministerie was niet aanwezig
op de rechtszitting van de jeugdrechtbank en werd niet voorafgaandelijk gehoord over de herplaatsing van het kind, noch heeft het advies
verleend ; het arrest hecht hier geen gevolgen aan.
11. De beroepen beschikking is een kabinetsbeschikking van de jeugdrechter.
12. Geen enkele wetsbepaling vereist dat voor dergelijke beschikking,
die geen uitspraak is als bedoeld in artikel 765 Gerechtelijk Wetboek,
het openbaar ministerie voorafgaandelijk wordt gehoord of advies
uitbrengt.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
13. 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 eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Curtis (bij de balie te Hasselt).

N° 356
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0416.N)

kamer

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Douane en accijnzen.
— Accijnswet 1997. — Geldboete bepaald in artikel 39, eerste lid. — Vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof. — Gevolgen.
2o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnswet 1997. — Geldboete bepaald in
artikel 39, eerste lid. — Vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.

1o en 2o Ingevolge 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  (1).

(Belgische Staat, min. van Financiën t. L. e.a. ;
V. t. Belgische Staat, min. van Financiën)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 31 januari 2013.
  (1) Cass. 7 mei 2013, AR P.12.0275.N, AC 2013, nr. 283 met concl. O.M.
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De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, 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), zoals gewijzigd door artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale
en diverse bepalingen, de artikelen 26, 37 en 43 van de voormelde wet
van 21 december 2009, artikel 45 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (Accijnswet 2009) en de
artikelen 220 en 221 AWDA : het arrest oordeelt ten onrechte dat aan de
verweerders 1 en 2 geen geldboete kon worden opgelegd voor de bewezen
verklaarde misdrijven ; uit de gedeeltelijke vernietiging van artikel 39,
eerste lid, Accijnswet 1997 vloeit volgens het Grondwettelijk Hof met
het arrest nr. 26/2013 van 28 februari 2013 immers voort dat in afwachting
van het optreden van de wetgever, de rechter vermag voor op 27 februari
2009 gepleegde feiten een geldboete uit te spreken indien hij oordeelt dat
de feiten voldoende ernstig zijn om een dergelijke straf met zich mee
te brengen dan wel een minder zware geldboete uit te spreken, hetzij
wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden hetzij met toepassing van het in artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM vervatte
evenredigheidsbeginsel.
2. Artikel 39, eerste en tweede lid, Accijnswet 1997, zoals van toepassing vóór het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof nr. 140/2008
van 30 oktober 2008, bepaalde :
“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”.
3. Bij arrest nr. 140/2008 van 30 oktober 2008 heeft het Grondwettelijk
Hof het voormelde artikel 39, eerste lid, vernietigd “in zoverre het de
strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden
bestaan, de in die bepaling voorgeschreven geldboete te matigen en in
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zoverre het, door niet te voorzien in een maximum- en minimumgeldboete, (…) onevenredige gevolgen kan hebben”.
4. Artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997, na de vervanging door
artikel 43 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse
bepalingen, bepaalt vanaf 10 januari 2010 : “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”.
5. Artikel 39 Accijnswet 1997, zoals gewijzigd, werd met ingang van
1 april 2010 vervangen door artikel 45, eerste en tweede lid, Accijnswet
2009, 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”.
6. 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.
7. Om te bepalen wat de te dezen toepasselijke, minst zware wet is,
rijst de vraag naar de gevolgen van het arrest nr. 140/2008 van 30 oktober
2008 van het Grondwettelijk Hof dat artikel 39, eerste lid, Accijnswet
1997, 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”.
8. 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 :
“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 evenredig-
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heidsbeginsel 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”.
9. Aldus vermocht de rechter in afwachting van een optreden van de
wetgever, de geldboete waarin artikel 39, eerste lid, Accijnswet 1997,
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.
10.Het arrest dat anders oordeelt, verantwoordt die beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Omvang van de cassatie
12. De onwettigheid van de beslissing over het niet-opleggen van een
geldboete aan de verweerders I.1 en I.2 leidt tot de vernietiging van
de beslissing tot het opleggen van een hoofdgevangenisstraf en tot
hun veroordeling tot de kosten, evenals van de beslissing waarbij de
verweerster I.3 overeenkomstig artikel 265 AWDA burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk werd verklaard voor de betaling van de kosten uitgesproken lastens de verweerder I.2. Ze laat de beslissing over de schuld
van de verweerders I.1 en I.2 en het bevelen van de bijzondere verbeurdverklaring wat hen betreft onaangetast.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het oordeelt dat aan de verweerders
I.1 en I.2 geen geldboete kan worden opgelegd en hen veroordeelt tot een
hoofdgevangenisstraf en tot de kosten, evenals van de beslissing waarbij
de verweerster I.3 overeenkomstig artikel 265 AWDA burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk werd verklaard voor de betaling van de kosten
uitgesproken lastens de verweerder I.2.
Verwerpt voor het overige de cassatieberoepen.
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Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus de beperkte zaak naar het hof van beroep te
Antwerpen.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer De Bruyn en de heer Decaigny (bij de balie te Antwerpen).

N° 357
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0428.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Partijdige
ling door de rechter. — Redenen.

bewijsgaring.

2o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Partijdige
— Beoordeling door de rechter. — Redenen.

— Beoorde-

bewijsgaring.

3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafzaken. — Eerlijk proces. — Partijdige
bewijsgaring. — Beoordeling door de rechter. — Redenen.
4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Strafzaken. — Recht op een
eerlijk proces. — Partijdige bewijsgaring. — Beoordeling door de rechter.
— Redenen.

1o, 2o, 3o en 4o Het eerlijke karakter van het proces kan in het gedrang komen
wanneer de bewijsgaring in haar geheel is geschied in omstandigheden die
doen twijfelen aan de betrouwbaarheid van het verkregen bewijs omdat er
twijfel bestaat over de onpartijdigheid van de onderzoeker die het onderzoek
gevoerd of mede-gevoerd heeft ; de vrees voor een partijdige bewijsgaring
moet evenwel objectief gerechtvaardigd zijn ; daarvoor is niet vereist dat het
bewijs geleverd wordt dat de onderzoeker effectief partijdig heeft gehandeld en geen onderzoek à décharge gevoerd heeft, maar de rechter moet
vaststellen dat er objectieve redenen voorhanden zijn die bij de partijen de
gewettigde vrees doen ontstaan dat dit het geval geweest is  (1).

(Procureur-generaal

bij het
t.

Hof van Beroep
V. e.a.)

te

Antwerpen e.a.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 januari 2013.
De eiser I voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
  (1) Zie R. Declercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 2010, nrs. 2048 ev.
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De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiseres III voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc de Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De eisers II en III, die niet tot de kosten van de strafvordering zijn
veroordeeld, hebben geen hoedanigheid om de beslissing op de strafvordering aan te vechten.
In zoverre ook tegen die beslissing ingesteld, zijn hun cassatieberoepen
niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR,
— artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
— het algemene rechtsbeginsel houdende het recht op een eerlijk
proces.
2. Het eerlijke karakter van het proces kan in het gedrang komen
wanneer de bewijsgaring in haar geheel is geschied in omstandigheden
die doen twijfelen aan de betrouwbaarheid van het verkregen bewijs
omdat er twijfel bestaat over de onpartijdigheid van de onderzoeker die
het onderzoek gevoerd of mede-gevoerd heeft. De vrees voor een partijdige bewijsgaring moet evenwel objectief gerechtvaardigd zijn. Daarvoor is niet vereist dat het bewijs geleverd wordt dat de onderzoeker
effectief partijdig heeft gehandeld en geen onderzoek à décharge gevoerd
heeft, maar de rechter moet vaststellen dat er objectieve redenen voorhanden zijn die bij de partijen de gewettigde vrees doen ontstaan dat dit
het geval geweest is.
3. Het arrest oordeelt dat :
— de gedetacheerde fiscaal ambtenaar G.V. verscheidene onderzoekshandelingen die het arrest vermeldt, heeft uitgevoerd ;
— de gedetacheerde fiscaal ambtenaar G.V. gehuwd is en samenwoont
met D.W. die belast is met het fiscaal onderzoek betreffende de verweerders en overeenkomstig artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de ten laste gelegde feiten heeft kenbaar gemaakt aan de procureur
des Konings, ook al heeft hijzelf die kennisgeving niet ondertekend ;
— de fiscus zich burgerlijke partij kan stellen bij een vervolging voor
fiscale valsheid in geschrifte en niet-aangifte of onjuiste aangifte van
belastingen en derhalve ook belang heeft bij de resultaten van het strafonderzoek ;
— het dan ook van zeer groot belang is dat aan de gedetacheerde
ambtenaar niet kan verweten worden partijdig te zijn en dat de objec-
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tieve houding van de gedetacheerde ambtenaar verwacht wordt zowel
tijdens een opsporingsonderzoek als tijdens een gerechtelijk onderzoek ;
— alhoewel G.V. de in het koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot
vaststelling van de regels waarbij de ambtenaren van fiscale administraties ter beschikking worden gesteld van de procureur des Konings
of de arbeidsauditeur teneinde hen bij te staan in de uitoefening van
hun taken, bepaalde onverenigbaarheden niet heeft miskend, toch moet
worden vastgesteld dat het gegeven dat haar echtgenoot, met wie zij
samenwoont, wel kennis heeft van het voorgaand fiscaal onderzoek,
namelijk dit fiscaal onderzoek samen met een collega leidt, en hij de
kennisgeving aan het openbaar ministerie heeft gedaan, in hoofde van
de verweerders terecht de schijn van partijdigheid en afhankelijkheid
en de schijn van een onderzoek dat enkel à charge wordt gevoerd, doet
ontstaan ;
— men kan begrijpen dat de verweerders zich situaties voorstellen
waarbij de medewerker van het openbaar ministerie, die hun zaak mede
onderzoekt, tijdens het ontbijt over het dossier praat met de fiscale
ambtenaar die het fiscaal onderzoek doet in de zaak die de aanzet gaf
tot het strafonderzoek en dat het begrijpelijk is dat de verweerders dan
in de veronderstelling leven dat ze geen eerlijk proces hebben gehad, dat
het onderzoek niet à décharge werd gevoerd en dat de fiscus in feite — zij
het onrechtstreeks — het onderzoek heeft gedirigeerd.
4. Met die redenen oordeelt het arrest niet dat aannemelijk is dat
het onderzoek door de gedetacheerde ambtenaar uitsluitend à charge
is gevoerd noch dat er bewijsgegevens werden achtergehouden. Aldus
oordeelt het arrest niet dat er objectieve redenen voorhanden zijn die
rechtvaardigen dat er bij de verweerders de gewettigde vrees kan ontstaan
dat de gedetacheerde fiscale ambtenaar als onderzoeker partijdig is
kunnen optreden en is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Grieven van de eisers I en II
5. De grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en
behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie
6. De vernietiging van de beslissing over de strafvordering brengt de
vernietiging met zich mee van de beslissingen op de door de eiser II
tegen de verweerders II en de door de eiseres III tegen de verweerder III
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, welke beslissingen steunen op
dezelfde onwettigheid.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Verbist en de heer De Bruyn.

N° 358
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0436.N)

kamer

MISDRIJF. — POGING. — Begrip. — Beoordeling door de rechter. — Gevolg.

Er is strafbare poging wanneer de dader niet spontaan en uit eigen beweging een einde maakt aan de uitwendige daden die een begin van uitvoering van de misdaad of wanbedrijf uitmaken, maar ten gevolge van een
externe gebeurtenis, zoals de reactie van het slachtoffer of een psychologische beïnvloeding ; de rechter stelt onaantastbaar vast of het begin van
uitvoering wordt gestaakt door omstandigheden, onafhankelijk van de wil
van de dader en het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen
geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond
daarvan niet kunnen worden aangenomen  (1).

(E. t. E.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 51 Strafwetboek : het
arrest veroordeelt de eiser voor poging doodslag, terwijl het uit de vaststelling alleen dat het voornemen om te doden werd gestaakt door het
roepen en krijsen van de kinderen niet naar recht kon afleiden dat de
eiser niet spontaan en uit eigen beweging is opgehouden met de uitvoering van het voorgenomen misdrijf.

  (1) Zie A. De Nauw, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, 3e editie, nrs 133 ev.
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2. Er is strafbare poging wanneer de dader niet spontaan en uit eigen
beweging een einde maakt aan de uitwendige daden die een begin van
uitvoering van de misdaad of wanbedrijf uitmaken, maar ten gevolge
van een externe gebeurtenis, zoals de reactie van het slachtoffer of een
psychologische beïnvloeding.
3. De rechter stelt onaantastbaar vast of het begin van uitvoering
wordt gestaakt door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de
dader.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden aangenomen.
4. Het arrest (p. 6 en 7) oordeelt dat eisers intentie om te doden blijkt
uit zijn woorden, het gebruik van een hakmes, het feit dat hij naar de
hals sloeg en het volhouden ervan, met name door eerst te slaan, vervolgens te steken met een vleesmes en nadien het uithalen met het hakmes.
Het acht de verklaring van de verweerster geloofwaardig waarin zij
verklaarde dat :
— zij met een stoel naar de eiser sloeg waardoor het mes op de grond
viel ;
— zij de slag met het hakmes naar haar keel kon afweren met de
linkerarm, waardoor zij zwaar gekwetst werd ;
— haar kinderen in paniek begonnen te krijsen en te roepen ;
— de eiser wegvluchtte.
5. Met deze redenen hebben de appelrechters wettig kunnen besluiten
dat het voornemen om te doden alleen gestaakt werd “ten gevolge van
omstandigheden onafhankelijk van de wil van [de eiser], m.n. door het
roepen en krijsen van de kinderen” en is de beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Smets (bij de balie te Turnhout).
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N° 359
2o

— 11 juni 2013
(P.13.0780.N)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Overlevering
rige van zestien jaar of ouder. — Voorwaarde.
2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Europees
legging. — Gevolg.

van een minderja-

aanhoudingsbevel.

— Tenuitvoer-

1o Uit artikel 4.3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel en artikel 57bis, § 1,
tweede zin, Jeugdbeschermingswet volgt, eensdeels dat de overlevering van
de persoon die op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was voor
feiten gekwalificeerd als poging tot doodslag, niet afhankelijk is van een
beslissing tot uithandengeving, anderdeels dat deze persoon strafrechtelijk
aansprakelijk kan worden gesteld in de zin van artikel 4.3o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel  (1).
2o Nu het Hof over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
met de vereiste spoed dient uitspraak te doen teneinde de berechting van de
zaak door de rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende Staat toe te staan
binnen een redelijke termijn is het stellen van een prejudiciële vraag met dit
vereiste onverenigbaar (2).

(L.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef
1. De

voorafgaande procedure

De Officier van Justitie W. Wichern te ‘s Hertogenbosch (Nederland)
heeft op 23 januari 2013 een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd,
op grond van, onder meer, poging tot doodslag (te Eindhoven op 4 januari
2013), tegen de minderjarige B.L., Belg, (…), wonende te Turnhout, die
minderjarig was op het ogenblik van de feiten (17 jaar). Voornoemde
werd door de onderzoeksrechter, na vrijheidsberoving op 24 januari 2013,
op 25 januari 2013 onder voorwaarden in vrijheid gesteld.
Bij arrest van 25 april 2013 heeft het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, te Antwerpen de beschikking van de raadkamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, die de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel heeft bevolen, bevestigd.
Overeenkomstig artikel 8 Wet Europees aanhoudingsbevel wordt de
tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel afhankelijk
gesteld van de voorwaarde dat B.L., na te zijn berecht, naar België wordt
teruggezonden teneinde hier de straf of veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende staat is uitgesproken.
Namens B.L. werd op 25 april 2013 cassatieberoep ingesteld. Op 26 april
2013 werd een memorie met vijf middelen neergelegd.
  (1), (2) Zie concl. O.M.
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2. Probleemstelling
Te dezen spitst de problematiek zich in hoofdzaak toe op de gebeurlijke toepassing van de weigeringsgrond van artikel 4.3o, Wet Europees
aanhoudingsbevel.
Krachtens artikel 4.3o, Wet Europees aanhoudingsbevel wordt de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval
de persoon op wie het betrekking heeft gelet op zijn leeftijd krachtens
het Belgische recht nog niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden
gesteld voor de in het verzoek tot overlevering bedoelde feiten.
Kort samengevat neemt het bestreden arrest aan dat een persoon die op
het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was voor feiten gekwalificeerd als poging tot doodslag, strafrechtelijk aansprakelijk kan worden
gesteld in de zin van artikel 4.3o, Wet Europees aanhoudingsbevel, zodat
de weigeringsgrond van deze bepaling niet toepasselijk is.
3. Bespreking
De eiser voert in het eerste cassatiemiddel aan dat de weigeringsgrond
van artikel 4.3o, Wet Europees aanhoudingsbevel ook geldt voor minderjarigen die een feit hebben gepleegd, waarvoor krachtens artikel 57bis
Jeugdbeschermingswet een uithandengeving mogelijk is. Hij steunt zich
daarvoor op het arrest van de Franstalige tweede Kamer van het Hof van
6 februari 2013, P.13.0172.F, dat inderdaad in die zin heeft beslist.
Ik nodig het Hof evenwel uit om een wijziging van deze rechtspraak te
overwegen en wel om de volgende redenen.
a. Vooreerst een vaststelling : de strafrechtelijke meerderjarigheid
ligt in België, in vergelijking met andere landen, aanzienlijk hoger
(Engeland : 10 jaar ; Schotland : 8 jaar ; Frankrijk : 13 jaar ; Italië : vanaf
14 jaar ; Nederland : 12 jaar).
b. Overeenkomstig artikel 57bis Jeugdbeschermingswet kan een
persoon wegens een als misdrijf omschreven feit, indien hij op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was, vervolgd worden bij toepassing van het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure
indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden.
Dit is o.m. mogelijk bij ernstige misdrijven, zoals poging tot doodslag.
c. Bij overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel zal
uiteraard niet de procedure tot uithandengeving, bepaald in artikel 57bis
Jeugdbeschermingswet door de uitvaardigende staat worden toegepast,
maar wel diens eigen rechtspleging. Het is evenmin vereist dat voorafgaandelijk in België de procedure tot uithandengeving zou zijn gevolgd
nu alhier geen uitspraak ten gronde zal tussenkomen. Overigens doet de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel in generlei mate
afbreuk aan het vermoeden van onschuld, maar beoogt finaal een goede
rechtsbedeling te verzekeren.
d. Aangezien de Belgische wetgeving uitdrukkelijk in de gemeenrechtelijke vervolgbaarheid van personen van zestien jaar of ouder voorziet,
is m.i. niet overtuigend de zienswijze dat zulke personen, gelet op hun
leeftijd, krachtens het Belgische recht nog niet strafrechtelijk aanspra-
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kelijk kunnen worden gesteld zoals de wet op het Europees aanhoudingsbevel het voorschrijft.
e. Overigens ligt ten grondslag aan het Europees aanhoudingsbevel
de behoefte aan een zo ruim mogelijke gemeenschappelijke justitiële
samenwerking.
Waar in het gemene uitleveringsrecht volgens het Hof  (1) de vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer
dan zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten niet strijdig is met
de Belgische internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen
de uitvoerbaarverklaring door de onderzoeksgerechten van een door de
buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding tegen de inmiddels
meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die zich situeren
in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van
zestien jaar, zou het aanvaarden van zulke weigeringsgrond in het kader
van het Europees aanhoudingsbevel te dezen een moeilijk te rechtvaardigen achteruitgang in de justitiële samenwerking betekenen, want
lijnrecht ingaande tegen de doelstelling ervan.
f. Tenslotte zouden in diezelfde beperkende optiek van niet toelating van de overlevering, minderjarigen van zestien jaar of meer die
misdrijven in het buitenland plegen maar geen Belg zijn of hoofdverblijfplaats in het Rijk hebben, noch kunnen worden overgeleverd, noch
alhier kunnen worden vervolgd  (2). Het beginsel “aut dedere, aut judicare” (overleveren of vervolgen) zou aldus dode letter blijven en tot
volledige straffeloosheid leiden.
Om al die redenen lijkt mij de bestreden beslissing die de overlevering
van de eiser toestaat, cassatiebestendig.
4. De

overige cassatiemiddelen

a. Het tweede middel is volledig afgeleid uit het tevergeefs aangevoerde
eerste middel en is mitsdien niet ontvankelijk. Gezien de hoogdringendheid en het voorlopig karakter van de beslissing dient geen prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof worden gesteld  (3).
b. Anders dan middel drie aanvoert stellen de appelrechters vast dat in
hoofde van de eiser tot op heden geen strafvervolging is ingesteld voor
de feiten waarvoor de overlevering wordt verzocht.
De facultatieve uitleveringsgrond van artikel 6.1o, Wet Europees
aanhoudingsbevel komt dus niet ter sprake. Het middel treft geen doel.
c. Het vierde middel komt op tegen de onaantastbare beoordeling in
feite van de kamer van inbeschuldigingstelling die de loutere bewering van de eiser met opgave van redenen verwerpt. Het middel is niet
ontvankelijk.
d. Het vijfde middel dat betrekking heeft op de vrijheidsberoving van de
eiser faalt. Inderdaad, wanneer de persoon waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft in vrijheid is gesteld, dient de rechter de
wettigheid van de omstandigheden van de aanhouding niet meer na te
  (1) Cass. 23 aug. 2006, AR P.06.1119.N, AC 2006, nr. 383.
  (2) Artikel 6 e.v. Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
  (3) Artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.
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gaan. De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen
over de eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, dient bijgevolg, overeenkomstig artikel 17, § 4, wet 19 december
2003 alleen nog het toezicht bepaald in artikel 16, § 1, tweede lid, van
voormelde wet uit te oefenen  (1).
5. Besluit.
Bij afwezigheid van ambtshalve middelen is het cassatieberoep te
verwerpen.

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, vijf
middelen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft een schriftelijke conclusie neergelegd op 7 mei 2013.
Ingevolge de beschikking van 8 mei 2013 van eerste voorzitter Etienne
Goethals doet het Hof uitspraak in voltallige rechtszitting.
Op de rechtszitting van 28 mei 2013 heeft raadsheer Antoine Lievens
verslag uitgebracht en heeft plaatsvervangend advocaat-generaal Marc
De Swaef geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het beroepen vonnis bevestigend, beslist het arrest dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel wat betreft de telastlegging A, wordt geweigerd.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 4.3°, Wet Europees
Aanhoudingsbevel en artikel 57bis Jeugdbeschermingswet : het arrest
past de weigeringsgrond van artikel 4.3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel niet toe, alhoewel de eiser minderjarig was op het ogenblik van
de feiten en er geen beslissing of vordering tot uithandengeving voorligt ; de mogelijkheid tot uithandengeving naar Belgisch recht doet geen
afbreuk aan de weigeringsgrond die berust op de minderjarigheid van de
dader.
3. Krachtens artikel 4.3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval
  (1) Cass. 28 dec. 2004, AR P.04.1665.F, AC 2004, nr. 629.
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de persoon op wie het betrekking heeft, gelet op zijn leeftijd krachtens
het Belgische recht nog niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden
gesteld voor de in het verzoek tot overlevering bedoelde feiten.
Krachtens artikel 57bis, § 1, eerste zin, Jeugdbeschermingswet kan,
indien de persoon die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht, op het tijdstip van het feit zestien jaar of
ouder was en de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht, zij de zaak bij een met redenen
omklede beslissing uit handen geven en ze naar het openbaar ministerie
verwijzen, met het oog op vervolging voor ofwel, een bijzondere kamer
binnen de jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, ofwel een hof van assisen.
Krachtens artikel 57bis, § 1, tweede zin, Jeugdbeschermingswet kan de
jeugdrechtbank slechts beslissen tot uithandengeving onder meer, indien
het een feit betreft zoals bedoeld in de artikelen 373, 375, 393 tot 397, 400,
401, 417ter, 417quater, 471 tot 475 Strafwetboek of een poging tot het plegen
van een feit zoals bedoeld in de artikelen 393 tot 397 Strafwetboek.
4. Het beginsel van de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging
van elk Europees aanhoudingsbevel, zoals bepaald in artikel 1.2 Kaderbesluit Europees Aanhoudingsbevel, houdt in dat de Belgische rechter,
wanneer hij uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, zonder rechtsmacht is om uitspraak te doen over de
strafvordering.
Naast een beoordeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid sluit
dit eveneens elke voorafgaande beoordeling van de geschiktheid van een
maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding uit met betrekking
tot het al of niet nemen van een beslissing tot uithandengeving van de
minderjarige op grond van artikel 57bis Jeugdbeschermingswet.
5. Uit die bepalingen volgt, eensdeels, dat de overlevering van de
persoon die op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was voor
feiten gekwalificeerd als poging tot doodslag, niet afhankelijk is van
een beslissing tot uithandengeving, anderdeels dat deze persoon strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld in de zin van artikel 4.3°,
Wet Europees Aanhoudingsbevel.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 13 Grondwet, in samenhang met de artikelen 10, 11 en 12 Grondwet en met artikel 40, 2, b (iii)
en 4, Kinderrechtenverdrag, artikel 44 Jeugdbeschermingswet, artikel 7,
§ 1, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 4.3°, Wet
Europees Aanhoudingsbevel : het arrest neemt ten onrechte aan dat
de feiten gepleegd door de eiser onder Nederlandse jurisdictie vallen,
terwijl de verplichte weigeringsgrond dient te worden beoordeeld naar
Belgisch recht, zodat moet vastgesteld worden dat, krachtens artikel 44
Jeugdbeschermingswet, dat uitgaat van een territoriale bevoegdheid
van de verblijfplaats van de minderjarige en niet van de plaats van de
feiten, de Belgische jeugdrechter bevoegd is.
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Het middel verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof :
“Schendt art. 4.3°, van de Belgische Wet EAB, in de interpretatie
dat onderzoeksgerechten niet kunnen weigeren een EAB gericht tegen
een minderjarige uit te voeren als naar Belgisch recht theoretisch een
uithandengeving mogelijk zou kunnen zijn voor de feiten zodat ook
voor Belgische minderjarigen de toepassing van het Belgische materiële
en formele jeugdbeschermingsrecht wordt uitgesloten door een beslissing van de strafrechtelijke onderzoeksgerechten zonder beslissing van
de jeugdrechtbank, art. 13 van de Grondwet, in samenhang met artikelen 10, 11 en 12 van de Grondwet en met art. 40, 2, (iii) en 4 van het
Kinderrechtenverdrag ?”
7. Het middel is volledig afgeleid uit de vergeefs in het eerste middel
aangevoerde onwettigheid.
Het middel is niet ontvankelijk.
8. Het Hof dient over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel met de vereiste spoed uitspraak te doen teneinde de berechting van de zaak door de rechterlijke autoriteit van de uitvaardigende
Staat toe te staan binnen een redelijke termijn. Het stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag is met dit vereiste onverenigbaar. Het feit
dat de eiser inmiddels onder voorwaarden in vrijheid werd gesteld, doet
hieraan geen afbreuk.
Het Hof stelt de voorgestelde prejudiciële vraag niet.
Derde middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 44 Jeugdbeschermingswet, artikel 7, § 1, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 6.1°, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt
ten onrechte dat de Belgische jeugdrechter niet bevoegd is en houdt
geen rekening met de vordering die door het openbaar ministerie met
toepassing van de artikelen 36, 4°, en 45 Jeugdbeschermingswet werd
aangebracht bij de jeugdrechtbank.
10. Anders dan het middel aanvoert stellen de appelrechters vast dat in
hoofde van de eiser tot op heden geen strafvervolging is ingesteld voor
de feiten waarvoor de overlevering wordt verzocht zodat de facultatieve
uitleveringsgrond niet ter sprake komt.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 4.5°, Wet Europees
Aanhoudingsbevel : het arrest weerlegt het verweer dat de Nederlandse
magistratuur zou willen tegemoet komen aan de Nederlandse publieke
opinie en een onevenredig zware straf zou uitspreken niet wettig door
enkel de negatie ervan weer te geven.
12. Krachtens artikel 4.5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging
ervan afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken
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persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.
13. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of er ernstige
redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van
de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie.
14. Het middel komt op tegen dat onaantastbaar oordeel door het
arrest dat de bewering van de eiser met opgave van redenen verwerpt.
Het middel is niet ontvankelijk.
Vijfde middel
15. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, 131, 135, 223,
235bis en 606 Wetboek van Strafvordering, en artikel 57bis Jeugdbeschermingswet, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen
van het recht van verdediging en het recht op tegenspraak : het arrest
antwoordt niet op de door de eiser aangevoerde schending van artikel 606
Wetboek van Strafvordering en artikel 57bis Jeugdbeschermingswet.
16. De artikelen 127, 131, 135, 223 en 235bis Wetboek van Strafvordering
zijn niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over een Europees aanhoudingsbevel.
In zoverre het middel schending van die wetsbepalingen aanvoert,
faalt het naar recht.
17. Het arrest (p. 9) oordeelt : “De vrijheidsberoving geschiedde in
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel op grond van een signalering conform artikel 9 en 10 van de wet van 19 december 2003 en artikel 2
van de wet op de voorlopige hechtenis.
De wet sluit de arrestatie van een minderjarige in het kader van de
bovenvermelde procedure niet uit, zodat de overleveringsprocedure in
dit geval geenszins op een misdrijf is gestoeld.
De uithandengeving uitgesproken op grond van artikel 57bis van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming betreft de vervolging van minderjarigen door Belgische rechtbanken en niet de procedure van overlevering.
De procedure is aldus ontvankelijk”.
Met deze redenen beantwoordt het arrest eisers in het middel vermeld
verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Mols (bij de balie te Turnhout).

N° 360
2o

— 11 juni 2013
(P.12.1249.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Vormen. — Vorm en termijn van
betekening en/of neerlegging. — Eiser op derdenverzet. — Verplichting
tot betekening. — Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 Grondwet. —
Verplichting van het Hof.
2o GRONDWETTELIJK HOF. — Prejudicieel geschil. — Strafzaken. — Eiser
op derdenverzet. — Cassatieberoep. — Verplichting tot betekening. —
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 Grondwet. — Hof van Cassatie.
— Verplichting.
3o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof - Strafzaken. — Eiser
op derdenverzet. — Cassatieberoep. — Verplichting tot betekening. —
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 Grondwet. — Hof van Cassatie.
— Verplichting.
4o STEDENBOUW. — ALGEMEEN. — Herstelvordering. — Beslissing. —
Derdenverzet. — Arrest. — Cassatieberoep door eiser op derdenverzet.
—Verplichting tot betekening. — Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en
11 Grondwet. — Hof van Cassatie. — Verplichting.

1o, 2o, 3o en 4o Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 418,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 420bis
Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in de
interpretatie dat het aan de derdenverzet doende partij de verplichting oplegt,
binnen de termijn bedoeld in artikel 420bis, over te gaan tot de betekening
van het cassatieberoep aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe van niet
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de burgerlijke partij die
een cassatieberoep instelt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Artt. 418, eerste lid en 420bis, Wetboek van Strafvordering ;
Art. 26, § 1, 3o en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(United Western of the World vzw t. Gewestelijk
Stedenbouwkundig Inspecteur e.a., in aanwezigheid van V. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 4 juni 2012.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Op de openbare rechtszitting van 21 mei 2013 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Marc Timperman
geconcludeerd.
De eiseres heeft op 7 juni 2013 ter griffie een door artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot neergelegd.
II. Rechtspleging

voor het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder 1 werpt in de memorie van antwoord op dat het
cassatieberoep van de eiseres tegen het arrest waarbij haar derdenverzet ongegrond werd verklaard, niet ontvankelijk is omdat het niet
zoals nochtans vereist overeenkomstig de artikelen 417 en 418 Wetboek
van Strafvordering werd betekend aan het openbaar ministerie en alle
partijen waartegen het is gericht, waaronder de verweerder 1.
De advocaat-generaal concludeerde op de rechtszitting van 21 mei 2013
eveneens tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres
bij gebrek aan de betekening ervan aan de partijen tegen wie het is gericht.
2. In haar door artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot voert
de eiseres aan dat :
— zij op grond van artikel 418 Wetboek van Strafvordering niet
verplicht is haar cassatieberoep te betekenen aan de verweerders en het
openbaar ministerie, doch hoogstens aan de beklaagden ;
— het verzuim het cassatieberoep te betekenen op grond van artikel 867
Gerechtelijk Wetboek niet tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan leiden, indien blijkt dat het doel ervan is bereikt, wat te
dezen het geval is.
Indien het Hof op grond van artikel 418 Wetboek van Strafvordering
tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep zou besluiten,
vraagt de eiseres dat aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag zou worden gesteld : “Schendt artikel 418, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 420bis Wetboek
van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in de interpretatie
dat het aan de derdenverzetdoende partij de verplichting oplegt, binnen
de termijn bedoeld in artikel 420bis, over te gaan tot de betekening van
het cassatieberoep aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe
van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de
burgerlijke partij die een cassatieberoep instelt ?”
3. Artikel 417 Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De verklaring van beroep in cassatie wordt door de veroordeelde
partij gedaan op de griffie en door haar en door de griffier getekend ;
indien hij die de verklaring doet niet kan of wil tekenen, maakt de griffier daarvan melding.
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Deze verklaring kan in dezelfde vorm gedaan worden door een advocaat.
Deze verklaring wordt in een daartoe bestemd register ingeschreven ;
dat register is openbaar en een ieder heeft het recht zich uittreksels
daaruit te doen afgeven.”
Artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Wanneer
het beroep in cassatie tegen een arrest of een vonnis in laatste aanleg
gewezen in criminele, correctionele of politiezaken, ingesteld wordt,
hetzij door de burgerlijke partij, indien er een is, hetzij door het openbaar ministerie, wordt dit beroep niet alleen ingeschreven zoals bepaald
in het vorige artikel, maar tevens binnen een termijn van drie dagen
betekend aan de partij tegen wie het gericht is.”
Artikel 420bis, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De eiser in cassatie die de zaak wenst te bepleiten, geeft zijn middelen
aan in een memorie, welke ten minste acht dagen voor de terechtzitting
aan het openbaar ministerie wordt meegedeeld.
Na verloop van twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de
algemene rol is ingeschreven, mag hij echter geen memories of stukken
meer indienen, behalve akten van afstand of hervatting van het geding
of akten waaruit blijkt dat de voorziening doelloos is geworden of de
noten bedoeld in artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek.”
4. Uit artikel 418 Wetboek van Strafvordering volgt dat met uitzondering van de inverdenkinggestelde en de beklaagde, alle partijen hun
cassatieberoep moeten laten betekenen aan de partijen tegen wie het
gericht is.
De verplichting te betekenen strekt ertoe het cassatieberoep ter kennis
te brengen van de partij tegen wie het gericht is teneinde die partij de
gelegenheid te geven haar verdediging voor te bereiden en draagt aldus
bij tot het recht van verdediging van die partij.
5. Het Grondwettelijk Hof oordeelde met het arrest nr. 120/2004 van
30 juni 2004 dat artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in zoverre het aan de burgerlijke
partij de verplichting oplegt om op straffe van niet-ontvankelijkheid
over te gaan tot de betekening van de voorziening in cassatie aan de
partij tegen wie ze is gericht, terwijl voor de inverdenkinggestelde of de
beklaagde die een voorziening tegen de burgerlijke partij instelt geen
gelijkaardige verplichting bestaat.
Met het arrest nr. 139/2005 van 13 september 2005 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt in zoverre het openbaar ministerie verplicht is zijn cassatieberoep te betekenen aan de partijen tegen
wie het gericht is, terwijl die verplichting niet geldt voor die partijen,
gelet op de wezenlijk verschillende situatie waarin het openbaar ministerie zich bevindt.
6. Er is grond om overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, en § 2, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof het Grondwettelijk Hof te bevragen over de
door de eiseres voorgehouden discriminatie tussen enerzijds de eiseres
als eiseres op derdenverzet en anderzijds de burgerlijke partij, de inver-
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denkinggestelde of de beklaagde en de daaruit afgeleide schending door
artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering van de artikelen 10
en 11 Grondwet.
Dictum
Het Hof,
Schort elke verdere beslissing op tot het Grondwettelijk Hof bij wijze
van prejudiciële vraag uitspraak zal hebben gedaan over de volgende
vraag : “Schendt artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in
samenhang gelezen met artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 10 en 11 Grondwet, in de interpretatie dat het aan de derdenverzetdoende partij de verplichting oplegt, binnen de termijn bedoeld
in artikel 420bis, over te gaan tot de betekening van het cassatieberoep
aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de stukken
waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting
bestaat voor de inverdenkinggestelde noch voor de burgerlijke partij die
een cassatieberoep instelt ?”
Gelast de overzending aan het Grondwettelijk Hof van een door de
voorzitter en de griffier van het Hof ondertekende expeditie van deze
beslissing tot verwijzing.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Goris (bij
de balie te Leuven) en mevr. Geinger.

N° 361
2o

— 11 juni 2013
(P.12.1389.N)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke partij. — Rechtspersoon. — Vereniging die de bevordering van de milieubescherming tot
doel heeft. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde. — In het nationale recht
vastgelegde criteria. — Uitlegging. — Grenzen.
2o INTERNATIONALE VERDRAGEN. — Verdrag van Aarhus. — Burgerlijke
rechtsvordering. — Burgerlijke partij. — Rechtspersoon. — Vereniging
die de bevordering van de milieubescherming tot doel heeft. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde. — In het nationale recht vastgelegde criteria.
— Uitlegging. — Grenzen.
3o MILIEURECHT. — Burgerlijke rechtsvordering. — Burgerlijke partij. —
Rechtspersoon. — Vereniging die de bevordering van de milieubescherming
tot doel heeft. —Ontvankelijkheid. — Voorwaarde. — In het nationale
recht vastgelegde criteria. — Uitlegging. — Grenzen.
4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Rechtspersoon die de bevordering van de milieubescherming tot doel heeft. — Rechtstreeks en persoonlijk belang. — Begrip.
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— Rechtspersoon die
— Rechtstreeks

bevordering van de milieubescherming tot doel heeft.
persoonlijk belang.

de
en

— Begrip.

6o STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — Aan
werken. — Openluchtpiste voor paarden.

vergunning onderworpen

1o, 2o en 3o Uit de artikelen 2.4, 3.4 en 9.3 van het Verdrag van Aarhus van
25 juni 1998 volgt dat België op zich de verplichting heeft genomen om
verenigingen die de bevordering van de milieubescherming tot doel hebben
de toegang tot de rechter te verzekeren ingeval zij met de bepalingen van het
nationale milieurecht strijdig handelen en nalaten van privé-personen en
overheidsinstanties willen betwisten voor zover zij daartoe voldoen aan de
in het nationale recht vastgelegde criteria ; die criteria mogen niet zodanig
worden omschreven of uitgelegd dat zij de toegang van deze verenigingen
in dergelijk geval onmogelijk maken ; de rechter vermag de in het nationale
recht neergelegde criteria uit te leggen in overeenstemming met de doelstellingen van artikel 9.3 Verdrag van Aarhus. (Artt. 2.4, 3.4 en 9.3 Verdrag
van Aarhus)
4o en 5o Volgens artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
behoort de rechtsvordering tot herstel van schade aan hen die de schade
hebben geleden ; zij dienen te doen blijken van een rechtstreeks en persoonlijk belang ; indien een dergelijke rechtsvordering wordt ingesteld door een
rechtspersoon die zich krachtens zijn statuten tot doel heeft gesteld de
milieubescherming te bevorderen en ertoe strekt het met de bepalingen van
het nationale milieurecht strijdig geacht handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties te betwisten voldoet die rechtspersoon op
het vlak van belang aan de ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van
een rechtsvordering. (Art. 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
6o De werken voor de aanleg van een openluchtpiste voor paarden is, op
grond van artikel 44, § 1, 1o, eerste lid, Stedenbouwwet en artikel 42, § 1, 1o,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, vergunningsplichtig indien zij bestaan
in “het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen
van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond
is ingebouwd of aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt
ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven
staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden”  (1).
(Art. 44, § 1, 1o, eerste lid Stedenbouwwet ; Art. 42, § 1, 1o, eerste lid
Stedenbouwdecreet 1996)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 juni 2012.
  (1) Cass. 8 april 2003, AR P.020791.N, AC 2003, nr. 323.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
...............................................................
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 63
Wetboek van Strafvordering, artikel 1382 Burgerlijk Wetboek en
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek : het arrest oordeelt ten onrechte dat
de tweede verweerster belang heeft bij haar burgerlijkepartijstelling ;
zij heeft voor de appelrechters evenwel geen eigen belang laten gelden ;
het nastreven van haar statutair doel volstaat niet als persoonlijk en
rechtstreeks belang vereist voor het instellen van een rechtsvordering
en dat geldt ook in het domein van de ruimtelijke ordening.
3. Artikel 3.4 van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden (hierna Verdrag van Aarhus)
bepaalt dat elke partij bij het verdrag voorziet in een “passende erkenning van en steun aan verenigingen, organisaties of groepen die milieubescherming bevorderen en waarborgt dat haar nationale rechtsstelsel
strookt met deze verplichting”.
Artikel 9.3 Verdrag van Aarhus bepaalt : “Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste en tweede lid bedoelde herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat leden van het publiek, wanneer zij
voldoen aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria,
toegang hebben tot bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om
het handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te
betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht
betreffende het milieu.”
Artikel 2.4 Verdrag van Aarhus omschrijft “het publiek” als “één of meer
natuurlijke personen of rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen”.
4. Uit deze bepalingen volgt dat België op zich de verplichting heeft
genomen om verenigingen die de bevordering van de milieubescherming tot doel hebben, de toegang tot de rechter te verzekeren ingeval
zij met de bepalingen van het nationale milieurecht strijdig handelen
en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties willen betwisten,
voor zover zij daartoe voldoen aan de in het nationale recht neergelegde
criteria. Die criteria mogen niet zodanig worden omschreven of uitgelegd dat zij de toegang van deze verenigingen in dergelijk geval onmogelijk maken. De rechter vermag de in het nationale recht vastgelegde
criteria uit te leggen in overeenstemming met de doelstellingen van
artikel 9.3 Verdrag van Aarhus.
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5. Volgens artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
behoort de rechtsvordering tot herstel van schade aan hen die de schade
hebben geleden. Zij dienen te doen blijken van een rechtstreeks en
persoonlijk belang.
Indien een dergelijke rechtsvordering wordt ingesteld door een rechtspersoon die zich krachtens zijn statuten tot doel heeft gesteld de milieubescherming te bevorderen en ertoe strekt het met de bepalingen van
het nationale milieurecht strijdig geacht handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties te betwisten, voldoet die rechtspersoon op het vlak van belang aan de ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van een rechtsvordering.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. De appelrechters (arrest, p. 15) verklaren de vordering van de tweede
verweerster ontvankelijk op de volgende gronden :
— een goede ruimtelijke ordening raakt zowel het belang van de
gemeenschap als het individuele belang van de burgers ;
— de krenking van dit belang door een foutieve verstoring van het
leefmilieu voldoet aan de ontvankelijkheidsvereiste voor een rechtsvordering en meer in het bijzonder aan de vereiste van de schending van een
rechtmatig belang voor de aansprakelijkheidsvordering uit artikel 1382
Burgerlijk Wetboek ;
— door de bewezen misdrijven staat vast dat een aantasting van de
ruimtelijke ordening werd veroorzaakt ;
— het kan niet worden ontkend dat deze aantasting van de ruimtelijke
ordening de tweede verweerster enig moreel leed heeft toegebracht,
tevens rekening houdend met haar statutaire doelstelling, bijvoorbeeld
door de plaats die deze wederrechtelijke constructies innamen in de
ruimtelijke ordening zodat deze verstoring afbreuk doet aan de morele
goederen van deze rechtspersoon.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat aan de vereiste van belang in hoofde van de tweede verweerster
is voldaan.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
...............................................................
Derde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 44, § 1, Stedenbouwwet, artikel 42, § 1, Stedenbouwdecreet
1996, artikel 99, § 1, eerste lid, 1o, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1.1o, a) en b), en 6.1.1., eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest oordeelt ten onrechte dat de uitgevoerde
werken kwalificeren als het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat in de zin
van artikel 4.2.1.1o a) en b), Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
artikel 99, § 1, eerste lid, 1o, Stedenbouwdecreet 1999 ; de artikelen 44,
§ 1, Stedenbouwwet en artikel 42, § 1, Stedenbouwdecreet 1996 bevatten
geen bepaling omtrent het functioneel samenbrengen van materialen ;
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voor het functioneel samenbrengen van een verharding was er geen
vergunningsplicht.
13. Artikel 44, § 1, 1o, eerste lid, Stedenbouwwet en artikel 42, § 1, 1o,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996 bepalen dat niemand zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en
schepenen mag bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van een
of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een
bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd. Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen worden verstaan
het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van
een inrichting, zelfs niet uit duurzame materialen, die in de grond is
ingebouwd of aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan,
al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden.
14. De werken voor de aanleg van een openluchtpiste voor paarden is
op grond van deze bepalingen vergunningsplichtig indien zij bestaan in
“het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van
een inrichting, zelfs niet uit duurzame materialen, die in de grond is
ingebouwd of aan de grond is bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan,
al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden”.
15. De appelrechters (arrest, p. 11-12) oordelen onder meer dat :
— volgens het proces-verbaal van 5 december 1996 over een oppervlakte van ongeveer 70 op 30 meter de graszoden werden weggenomen
en een ondernemer bezig was met het aanleggen van een oefenpiste voor
paarden ;
— de aangevoerde materialen bestonden uit zand, gewassen steenpuin
en rivierzand gemengd met vezels ;
— deze materialen in achtereenvolgende lagen zouden worden aangebracht zonder het niveau van het terrein te wijzigen ;
— dit geen loutere verharding, aanaarding of verbetering van de bodem
betreft.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters naar recht hun
beslissing dat een constructie is ontstaan waarvoor een voorafgaande en
schriftelijke vergunning noodzakelijk is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
11 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Philippe
(bij de balie te Brussel) en de heer Boullart (bij de balie te Gent).
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N° 362
2o

— 12 juni 2013
(P.12.1426.F)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke

rechtsvordering

samen met de strafvordering voor de strafrechter gebracht.
ministerie.

— Openbaar

— Adviesbevoegdheid. — Wettigheid.

2o OPENBAAR MINISTERIE. — Opdracht. — Strafgerecht. — Burgerlijke rechtsvordering samen met de strafvordering voor de strafrechter
gebracht.

— Adviesbevoegdheid. — Wettigheid.

3  GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — Algemeen. — Veroordeling
tot de rechtsplegingsvergoeding. — In het ongelijk gestelde burgerlijke
partij. — Bepalingen van de wet van 21 april 2007. — Werking in de tijd.
o

4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Gerechtskosten Veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding. — In het ongelijk gestelde
burgerlijke partij. — Bepalingen van de wet van 21 april 2007. — Onmiddellijke toepassing.

1o en 2o Geen enkele bepaling verbiedt het openbaar ministerie een advies uit
te brengen voor die strafrechter die uitspraak moet doen over de burgerlijke
rechtsvordering die samen met de strafvordering is ingesteld.
3o en 4o Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, dat bepaalt dat alle overige artikelen van die wet van toepassing zijn
op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking treden,
waarvan de datum door artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober
2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld
in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek is vastgesteld op 1 januari 2008,
verleent die wet geen terugwerkende kracht maar bepaalt alleen dat ze
onmiddellijk moet worden toegepast.

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2012.
De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, drie
middelen aan.
Op de rechtszittingen van 8 mei en 12 juni 2013 heeft raadsheer Pierre
Cornelis verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
De eiser heeft op 29 mei 2013 overeenkomstig artikel 1107, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek een nota van antwoord neergelegd.
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van het hof

Eerste middel, gemeenschappelijk aan beide memories
In zoverre het middel gericht is tegen de vordering van het openbaar
ministerie, houdt het geen verband met de bestreden beslissing en is het
niet ontvankelijk.
Voor het overige verbiedt geen enkele bepaling het openbaar ministerie
advies uit te brengen voor de strafrechter die uitspraak moet doen over de
burgerlijke rechtsvordering die samen met de strafvordering is ingesteld.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel, gemeenschappelijk aan beide memories, en derde middel
De eiser voert aan dat dat er geen rechtsplegingsvergoeding bestond
op het ogenblik dat hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, wat hem
het recht heeft ontzegd om bewust in te schatten of het opportuun was
klacht in te dienen en de risico’s die daarmee samengaan.
Het arrest stelt vast dat de eiser zich op 13 september 2007 burgerlijke
partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter te Brussel, terwijl de wet
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de
kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat pas op 1 januari 2008
in werking is getreden.
Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat alle overige artikelen van toepassing zijn op de zaken die hangende zijn op het moment
dat ze in werking treden. Bij machtiging door artikel 14 van de wet,
werd die inwerkingtreding door artikel 10 Tarief Rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op 1 januari 2008.
In strijd met wat het middel aanvoert, verlenen die bepalingen de wet
geen terugwerkende kracht maar bepalen zij alleen dat de wet onmiddellijk moet worden toegepast.
De veroordeling van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij tot
het betalen van een rechtsplegingsvergoeding die nog niet bestond toen
zij zich burgerlijke partij heeft gesteld, heeft geen weerslag op diens
recht op een eerlijke behandeling van de zaak en op een daadwerkelijk rechtsmiddel als gewaarborgd bij de artikelen 6 en 13 EVRM, omdat
die bepalingen de klager geen onaantastbaarheid van het stelsel van de
kosten waarborgen, op grond waarvan hij zijn vordering heeft ingesteld.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kaisin
(bij de balie te Brussel), mevr. Wouters (bij de balie te Brussel) en de
heer Kahloun (bij de balie te Brussel).
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N° 363
2o

— 12 juni 2013
(P.13.0312.F)

kamer

1o HELING. — Witwassen. — Bestanddelen. — Vermogensvoordelen. —
Wederrechtelijke herkomst of oorsprong. — Kennis. — Basisdelict. —
Vaststelling.
2o HELING. — Witwassen. — Rechter bij wie een feit van witwassen aanhangig
is gemaakt. — Aan de gang zijnde vervolging wegens het basisdelict. —
Gevolg. — Opschorting van de berechting van de zaak.

1o Het bestaan van het in artikel 505, eerste lid, 3o, van het Strafwetboek
bedoelde misdrijf hangt niet af van de veroordeling van een andere beklaagde
wegens het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen zijn voortgekomen ;
het volstaat dat de wederrechtelijke oorsprong en de kennis die de dader
daarvan had bewezen zijn, wat niet vereist dat de misdaad of het wanbedrijf worden gepreciseerd met behulp waarvan de vermogensvoordelen zijn
verkregen, voor zover de rechter, op grond van de aan zijn beoordeling voorgelegde feitelijke gegevens, de wettelijke herkomst van die voordelen volledig
kan uitsluiten  (1). (Art. 505, eerste lid, 3o, Strafwetboek)
2o Een aan de gang zijnde vervolging van het basisdelict, verplicht de rechter
bij wie witwassing aanhangig is gemaakt niet om de berechting van de zaak
op te schorten. (Art. 505, Strafwetboek)

(V.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 16 januari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

De eiser, die vervolgd wordt wegens witwassen, voert aan dat het
hof van beroep niet naar recht heeft kunnen beslissen dat het misdrijf
bewezen was zolang de strafvordering die tegen een andere beklaagde
wegens het oorspronkelijk misdrijf is ingesteld, niet is beëindigd.
Het bestaan van het in artikel 505, § 1, 3o, Strafwetboek bedoelde
misdrijf hangt niet af van de veroordeling van een andere beklaagde
wegens het misdrijf waaruit de vermogensvoordelen zijn voortgekomen.
Het volstaat dat de wederrechtelijke oorsprong en de kennis die de
dader daarvan had bewezen zijn. De verlangde duidelijkheid vereist niet
  (1) Cass. 29 sept. 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010, nr. 559.
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dat de misdaad of het wanbedrijf met behulp waarvan de vermogensvoordelen zijn verkregen, worden gepreciseerd voor zover de rechter, op
grond van de aan zijn beoordeling voorgelegde feitelijke gegevens, de
wettelijke herkomst van die voordelen volledig kan uitsluiten.
Daaruit volgt dat een aan de gang zijnde vervolging van het basismisdrijf, de rechter bij wie een feit van witwassen aanhangig is gemaakt
niet verplicht om de berechting van de zaak op te schorten.
Het middel faalt naar recht.
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.
12 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Pierre
(bij de balie te Luik) en de heer Delacroix (bij de balie te Brussel).

N° 364
2o

— 12 juni 2013
(P.13.0994.F)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Voorwaarden. —
Bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld. — Betwisting. — Nietigheid
van een onderzoekshandeling. — Onderzoek prima facie.
2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEKSGERECHTEN. —
Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. — Voorlopige hechtenis. — Betwisting van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld.
— Nietigheid van een onderzoekshandeling. — Onderzoek prima facie.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging. — Voorlopige hechtenis. — Betwisting van het bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld. — Nietigheid van een onderzoekshandeling. — Toezicht prima facie.

1o, 2o en 3o Wanneer een inverdenkinggestelde de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de daaropvolgende rechtspleging opwerpt, om het
bestaan te betwisten van ernstige aanwijzingen van schuld die de voorlopige
hechtenis verantwoorden, dient het onderzoeksgerecht, dat hier niet met
toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering handelt,
alleen een onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid te
verrichten  (1). (Art. 21, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis)

(M.)
  (1) Cass. 11 feb. 2004, AR P.04.0203.F, AC 2004, nr. 74.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Middel
Eerste twee onderdelen samen
De eiser, die vervolgd wordt wegens heling en deelneming aan een
criminele organisatie, voert in de eerste plaats aan dat de appelrechters
niet op zijn conclusie hebben geantwoord waarin hij de regelmatigheid
betwist van de beschikkingen waarbij de telefoontap wordt bevolen,
voorafgaand aan het bevel tot aanhouding. Vervolgens verwijt hij de
kamer van inbeschuldigingstelling dat zij de telefoontap niet onwettig
heeft verklaard.
Wanneer een inverdenkinggestelde de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de daaropvolgende rechtspleging opwerpt om het
bestaan te betwisten van ernstige aanwijzingen van schuld die de voorlopige hechtenis verantwoorden, dient het onderzoeksgerecht, dat hier niet
met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering handelt,
alleen een onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid te
verrichten.
Met overneming van de redenen van de eerste rechter wijst het arrest
erop dat de voormelde beschikkingen op afdoende wijze met redenen zijn
omkleed betreffende het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld
met betrekking tot feiten waarvoor de telefoontap kan worden bevolen
en betreffende het subsidiariteitsbeginsel. Het stelt dienaangaande vast
dat daarin wordt verwezen naar het specifieke karakter van de feiten,
naar de criminele organisatie alsook naar mogelijke deelneming van
arbeiders op de luchthaven, om te verantwoorden dat de andere onderzoeksmiddelen niet volstaan om de waarheid te achterhalen.
Met deze overwegingen antwoordt het arrest op het aangevoerde
verweermiddel en verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Martins
(bij de balie te Brussel), mevr. Boutuil (bij de balie te Brussel) en de heer
Delfosse (bij de balie te Brussel).

N° 365
— 13 juni 2013
(C.10.0064.F)

verenigde kamers

1o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid. —
Beroep tot nietigverklaring. — Handeling van een administratieve overheid.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Vrederechter. —
Ruilverkaveling van landeigendommen. — Omvang.
3o RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOM. — Volstrekte
(Materiele. Persoonlijke). — Vrederechter. — Omvang.

bevoegdheid

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Ruilverkaveling
van landeigendommen. — Geschil over de ruilverkavelingsbeslissing zelf.
5o RUILVERKAVELING VAN LANDEIGENDOM. — Volstrekte bevoegdheid
(Materiele. Persoonlijke). — Geschil over de ruilverkavelingsbeslissing
zelf.
6o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Hof van Cassatie.
— Verplichting voor het Hof. — Grenzen. — Vraag reeds beantwoord door
het Grondwettelijk Hof.
7o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Hof van Cassatie.
— Verplichting voor het Hof. — Grenzen. — Vraag zonder belang voor de
beslechting van het geschil.

1o De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het
beroep tot nietigverklaring  (1). (Art. 144 Grondwet ; art. 14, § 1, Wet Raad
van State)
2o en 3o Hoewel de vrederechter luidens artikel 591, 11o, van het Gerechtelijk
Wetboek kennisneemt van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen, ongeacht het bedrag van de vordering, is die bepaling enkel van
toepassing op de geschillen die uitdrukkelijk worden opgesomd in de wet van
22 juli 1970  (2). (Art. 591, 11o, Gerechtelijk Wetboek)
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 365.
  (2) Zie (1).
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4o en 5o Noch artikel 43 van de wet van 22 juli 1970, noch enige andere bepaling bepalen dat de rechterlijke macht bevoegd is om kennis te nemen van
geschillen die betrekking hebben op de ruilverkavelingsbeslissing zelf, of
sluiten uit dat de administratieve akte die deze beslissing bevat met een
beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kan worden bestreden  (1).
6o Er bestaat geen grond om een nieuwe vraag aan het Grondwettelijk Hof te
stellen wanneer uit een eerder arrest van dat Hof volgt dat het het bestaan
van een beroep tot nietigverklaring van de eindbeslissingen van het ruilverkavelingscomité voor de Raad van State niet strijdig met de Grondwet is  (2).
(Art. 26, § 2, tweede lid, 2o, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
7o De bepaling van artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, krachtens welke het Hof gehouden is het Grondwettelijk Hof te verzoeken uitspraak
te doen over een voor hem opgeworpen vraag, zelfs wanneer het oordeelt dat
het antwoord op de vraag niet vereist is om zijn beslissing te wijzen, moet
binnen de grenzen van het bij het Hof aanhangig gemaakte middel worden
uitgelegd  (3). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(Comité

de remembrement de

Bleid t. B.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 22 december 2009.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 13, 144 en 145 van de Grondwet ;
— de artikelen 591, 11o, en 609, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 14, 28, 33 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
het koninklijk besluit van 12 januari 1973 ;
— artikel 33 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van
de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ;
— de artikelen 26, § 2, en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof ;
— de artikelen 1, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, inzonderheid derde, vijfde
en zesde lid, 34, 36, 39, 40, 41, 43 en 53, eerste lid, van de wet van 22 juli 1970 op de
ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de exceptie van onbevoegdheid die de eiser tegen
verweerders beroep tot nietigverklaring had opgeworpen, verklaart dat beroep
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 365.
  (2) Zie (1).
  (3) Zie (1).
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ontvankelijk en gegrond en vernietigt bijgevolg de “beslissing op grond waarvan
(de eiser) in augustus 2006 het herverkavelingsplan en de lijsten, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 26 en 34, eerste, tweede en derde lid, van de wet van
22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet,
heeft vastgesteld”, en veroordeelt de eiser in de kosten, om de volgende redenen :
“Artikel 1 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bepaalt wat volgt […]. Luidens de artikelen 4 en
volgende van die wet bepaalt de procedure voor het opmaken van een wettelijk
ruilverkavelingsplan dat een ad hoc ruilverkavelingscomité een kavelplan met
de vroegere kavels en een ruilverkavelingsplan met de nieuwe kavels opmaakt,
alsook verschillende lijsten waarop vermeld wordt wat de gevolgen zijn van de
ruilverkaveling voor de eigenaars en de gebruikers ; […] wat betreft de opmaak
van die plannen wordt bepaald dat de personen die bij een ruilverkavelingsplan
betrokken zijn, hun opmerkingen hierover kenbaar kunnen maken, dat een ad
hoc adviescommissie een advies zal uitbrengen over het ontwerp van ruilverkaveling en over de opmerkingen die in het kader van het openbaar onderzoek zijn
gemaakt en dat het ad hoc ruilverkavelingscomité bevoegd is om hierover een
beslissing te nemen.
[…] Krachtens artikel 591, 11o, van het Gerechtelijk Wetboek ‘neemt de vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen’ ; […] artikel 43 van de wet van 22 juli 1970 […]
bepaalt de bevoegdheid van de vrederechter in deze bewoordingen […].
[…] De Raad van State heeft bij arrest nr. 28.925 van 27 november 1987 als volgt
geoordeeld : “l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970, interprété à la lumière du
rapprochement des lois successives et des travaux préparatoires d’où il ressort
qu’une illégalité ou une injustice, si elles peuvent être sanctionnées, ne peuvent
plus l’être par une remise en cause du lotissement établi par le comité, exclut
formellement la compétence du Conseil d’État pour connaître du recours en
annulation dirigé contre la décision finale du comité de remembrement ou, à
plus forte raison, contre l’acte de remembrement par lequel cette décision est
exécutée” ; […] de Raad van State heeft in zijn arrest 30.549 van 30 juni 1988 daarenboven als volgt geoordeeld : “la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal
de biens ruraux, qui remplace la loi du 25 juin 1956, a supprimé la possibilité, pour
les intéressés, de contester l’attribution des lots devant le juge de paix en cas
d’illégalité ou d’injustice évidente ; qu’elle a instauré une procédure spéciale de
rectification qui exclut la compétence du Conseil d’État”’”.
Op basis van het arrest van 11 juni 2003 van het Grondwettelijk Hof, en meer
bepaald van een overweging in zijn redenen, beslist het bestreden arrest vervolgens evenwel “dat het Arbitragehof in dat arrest (B.9.4 ‘de eindbeslissingen van
het ruilverkavelingscomité, in zoverre het administratieve rechtshandelingen
betreft, kunnen met een beroep voor de Raad van State worden bestreden’),
heeft geoordeeld dat artikel 43 van de wet van 22 juli 1970 bestaanbaar is met
de Grondwet, met name omdat de belanghebbenden voor de Raad van State een
beroep kunnen instellen tegen de beslissing op grond waarvan het ruilverkavelingscomité een ruilverkavelingsplan opmaakt ; […] de beslissing van het ruilverkavelingscomité is een grievende administratieve akte waarvan de Raad van
State in beginsel kan kennisnemen overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; […] het werkelijke voorwerp van het geschil
blijkt geen betwisting te zijn die, luidens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet,
tot de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken zou behoren”,
en vooral dat “de bevoegdheid van de Raad van State alleen maar zou kunnen
worden uitgesloten indien de belanghebbenden een rechtsvordering voor een
gewone rechtbank [konden] instellen die hetzelfde resultaat kon opleveren als
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dat welk zij met een beroep wegens bevoegdheidsoverschrijding konden bereiken ;
[…] wat dat betreft moet erop gewezen worden dat de wet van 25 juni 1956 weliswaar de mogelijkheid bood om de toewijzing zelf van de percelen te betwisten
voor de gewone rechter, maar dat de wet van 22 juli 1970 die mogelijkheid heeft
geschrapt. De belanghebbende kan het bedrag van de opleg of van de vergoeding
niet meer betwisten, […] de rechter [kan] de ruilverkaveling zelf niet meer in
vraag stellen”,
en voorts dat “het [Grondwettelijk Hof] dus terecht […] heeft geoordeeld dat
die rechterlijke bescherming niet volledig was, omdat de Raad van State bevoegd
was om in voorkomend geval de beslissingen van het ruilverkavelingscomité
te vernietigen ; […] het standpunt van het [Grondwettelijk] Hof volgens welke
‘de eindbeslissingen van het ruilverkavelingscomité administratieve akten zijn
waartegen beroep kan worden ingesteld voor de Raad van State, is een noodzakelijke toevoeging waaruit kan worden besloten dat de in artikel 43, § 1, bepaalde
jurisdictionele waarborgen volstaan ; […] er moet immers worden herhaald dat
de voorgestelde prejudiciële vragen kritiek uitoefenden op het feit dat de vrederechter geen wijzigingen kon aanbrengen in de door het comité opgemaakte ruilverkaveling en dat er geen waarborg voor een extern of intern wettigheidstoezicht werd geboden”,
en, ten slotte, dat “artikel 26, § 2, van de wet op het Arbitragehof […] bepaalt
[…] ; te dezen volgt uit de verwoording van de twee prejudiciële vragen van [de
eiser] dat die vragen hetzelfde voorwerp hebben als dat van, enerzijds, de tweede
prejudiciële vraag en, anderzijds, de derde prejudiciële vraag, met dien verstande
dat het Grondwettelijk Hof zou worden gevraagd om ervan uit te gaan dat de
Raad van State niet bevoegd zou zijn ; […] zoals hierboven is uiteengezet, heeft
het Hof die vragen reeds beantwoord in het voormelde arrest 83/2003 ; […] de redengeving van het arrest van het Grondwettelijk Hof […] is in dat opzicht voldoende
duidelijk en ondubbelzinnig, zodat er geen grond bestaat om de door [de eiser]
voorgestelde prejudiciële vragen te stellen […].”
Grieven
Krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet kan de Raad van State
niet kennisnemen van vorderingen waarvan het werkelijke voorwerp strekt tot
erkenning van een burgerlijk recht of, meer algemeen, van een subjectief recht.
De geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken. Hetzelfde geldt voor geschillen over politieke
rechten, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen.
Luidens artikel 7 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de
afdeling bestuursrechtspraak uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen
voorzien bij die wetten en de bijzondere wetten. Krachtens artikel 14, § 1, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak
daarenboven uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen
de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Volgens artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, bevestigd bij artikel 609, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen bij het Hof van
Cassatie aanhangig worden gemaakt, de arresten waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist van de eis niet te kunnen kennisnemen, op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de rechterlijke
overheden valt, alsmede de arresten waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een
declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die
overheden behoort.
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Krachtens de artikelen 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
en 33 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 moeten de arresten
van de afdeling bestuursrechtspraak bovendien regelmatig met redenen omkleed
zijn, op de middelen van de partijen antwoorden en het Hof van Cassatie in staat
stellen zijn wettigheidstoezicht te houden.
Hoewel de bevoegdheid van de Raad van State bepaald wordt door het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het bij hem aanhangig gemaakte beroep,
zodat de vorderingen tot nietigverklaring van administratieve akten in de regel
tot die bevoegdheid behoren, kan de wet de mogelijkheid om de nietigverklaring
te vorderen van een administratieve akte of van een categorie van akten van de
overheid impliciet of expliciet opheffen, de bevoegdheid van de Raad van State
uitsluiten en bepalen dat enkel de gewone gerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van alle mogelijke geschillen over die akte(n).
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bepaalt wat volgt :
“Teneinde in het algemeen belang tot een betere economische exploitatie van
de landeigendommen te komen, kan, overeenkomstig de bepalingen van deze wet,
overgegaan worden tot ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende
gronden.
Ruilverkaveling beoogt het vormen van aaneensluitende en regelmatige kavels
die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen en een eigen uitweg hebben.
Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen en
afwateringen en met grondverbeteringswerken, zoals drooglegging, bevloeiing,
effening en ontginning, evenals met werken van landschapszorg en met werken
voor water- en elektriciteitsvoorziening.
Met de instemming van de belanghebbende eigenaars, vruchtgebruikers en
pachters kan de ruilverkaveling ook gepaard gaan met andere verbeteringen
noodzakelijk gemaakt door de wijzigingen in de landinrichting of door de heroriëntering van de produktie, zoals sloping, optrekking, vergroting, verbetering en
aansluiting op het elektriciteits- en waterleidingsnet van hoevegebouwen, woonvertrekken inbegrepen, alsmede water- en elektriciteitsvoorziening in weiden en
graslanden”.
Uit de samenhang van artikel 4 en de volgende, in de aanhef van het middel
vermelde artikelen van die wet, kan worden afgeleid dat de verschillende handelingen die in de loop van de procedure tot opmaak van een wettelijke ruilverkaveling van landeigendommen zijn verricht, niet met een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kunnen worden bestreden. Krachtens artikel 591,
11o, van het Gerechtelijk Wetboek behoren alle geschillen inzake ruilverkaveling
immers bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken en, meer
bepaald, van de vrederechter. Artikel 43 van de wet van 22 juli 1970 begrenst die
bevoegdheid overigens als volgt :
“§ 1. Ieder belanghebbende kan de oppervlakten betwisten van de nieuwe kavels
die hem in elke waardezone worden toegewezen, de berekening van de globale
waarden en van de opleg die er uit voortspruit, het bedrag van de vergoedingen
wegens meer- of minderwaarden evenals de vergoeding voor gebruiksverlies.
Kan eveneens door ieder belanghebbende worden betwist het aandeel in de
kosten dat hem overeenkomstig de bepalingen van artikel 40, eerste en tweede
lid, ten laste wordt gelegd.
Op straffe van verval richt de betrokkene of zijn advocaat aan de rechter een
verzoekschrift tot benoeming van een deskundige, binnen dertig dagen na de
verzending van de bij artikel 35, vijfde lid, bepaalde kennisgeving, indien het gaat
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om een beroep dat steunt op het eerste lid van deze paragraaf, of binnen dertig
dagen na de verzending van de bij artikel 42, vijfde lid, bepaalde kennisgeving,
indien het gaat om een beroep dat steunt op het tweede lid van deze paragraaf.
De door de post afgestempelde lijst van de aangetekende brieven of afgiftebewijzen die getuigen van de onderscheidenlijk in artikel 35, vijfde lid, en in
artikel 42, vijfde lid, bedoelde kennisgevingen, worden door het comité ter griffie
neergelegd uiterlijk de dag waarop de termijn voor de indiening van de verzoekschriften verstrijkt.
De bepalingen van artikel 23, leden drie, vier en zes tot twaalf, zijn van toepassing op de hiervoren bedoelde rechtsvorderingen.
Oordeelt de rechter de bezwaren gegrond, dan verbetert hij, naargelang van
het geval, de opleg, de vergoeding wegens meer- of minderwaarde, de vergoeding wegens gebruiksverlies of het bedrag van de ten laste van de betrokkene
gelegde kosten ; het verschil maakt deel uit van de uitvoeringskosten van de
ruilverkaveling.
Wanneer het vonnis meer dan dertig dagen vóór de dag vastgesteld voor het
verlijden van de ruilverkavelingsakte, is uitgesproken, brengt het comité aan de
lijsten bepaald in artikel 34, 1o, 2o en 3o, de verbeteringen aan die uit het vonnis
voortvloeien. In het tegenovergestelde geval brengt hij die verbeteringen aan,
aan de lijsten bepaald in artikel 41, 1o en 2o, evenals aan de dokumenten opgemaakt op grond van artikel 44.
§ 2. Ieder belanghebbende kan de overdracht van de zakelijke rechten, zoals die
werden bepaald overeenkomstig artikel 36, vierde lid, betwisten.
Om de rechtsvordering in te stellen, moet een dagvaarding om voor de rechter
te verschijnen, op straffe van verval aan het comité worden betekend binnen
dertig dagen na verzending van het in artikel 36, vijfde lid, bepaalde bericht. De
dagvaarding, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vermeldt het onderwerp van
de rechtsvordering en bevat een bondige uiteenzetting van de middelen.
Op straffe van verval wordt die dagvaarding ten minste vijftien dagen vooraf
betekend.
De bepalingen van artikel 23, leden elf en twaalf, evenals die van hetzelfde
artikel, leden zeven tot tien, ingeval de rechter één of meer deskundigen aanstelt,
zijn toepasselijk op die rechtsvorderingen.
De rechter bepaalt, in voorkomend geval, de nieuwe kavels of delen hiervan,
waarop de zakelijke rechten worden overgedragen ; hij kan aan de eisende partij
bevelen ieder belanghebbende persoon die hij aanduidt, bij de zaak te roepen.
Wanneer het vonnis ten minste dertig dagen vóór de dag vastgesteld voor het
verlijden van de ruilverkavelingsakte, is uitgesproken, brengt het comité op de
plannen en lijsten bepaald in artikel 34, 4o en 5o, de verbeteringen aan die uit het
vonnis voortvloeien. In het tegenovergestelde geval wordt het vonnis op verzoek
van de meest gerede partij op de hypotheekbewaring overgeschreven of ingeschreven”.
De ruilverkaveling en de herverkaveling kunnen dus op zich niet betwist
worden ; wijzigingen kunnen enkel worden aangebracht aan de toegekende
vergoedingen of aan de kosten die de belanghebbenden ten laste worden gelegd ;
het staat vast dat de wetgever alle mogelijke geschillen over de wettelijke ruilverkaveling van landeigendommen een strikt burgerlijk karakter heeft willen
verlenen, waarbij de eindbeslissing van het ruilverkavelingscomité niet met
een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kan worden bestreden,
aangezien laatstgenoemde niet van een dergelijk beroep kan kennisnemen, en
kan evenmin, in het licht van artikel 159 van de Grondwet, voor de gewone
rechter worden betwist.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat het tegengestelde beslist, de exceptie
van onbevoegdheid verwerpt en de betwiste beslissing vernietigt, niet naar recht
verantwoord is en alle in het middel bedoelde bepalingen schendt, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 26 en 28 van de bijzondere wet op
het Grondwettelijk Hof.
Tweede onderdeel
De arresten die het Grondwettelijk Hof op prejudiciële vragen wijst, hebben
slechts een relatief gezag van gewijsde, waarbij de oplossing van het Hof enkel
geldt voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen en voor de rechtscolleges
die in dezelfde zaak uitspraak doen.
Uit de samenhang van artikel 26, § 2, tweede lid, 2o, en 28 van de wet van
6 januari 1989 volgt weliswaar dat elk gerecht dat uitspraak moet doen over
hetzelfde onderwerp als dat waarop het antwoord over de ongrondwettelijkheid
betrekking heeft, de prejudiciële vraag niet hoeft te herhalen en die niet opnieuw
aan het Hof hoeft voor te leggen, voor zover het gerecht zich naar dat antwoord
voegt ; het is dus vereist dat de regel waarvan de grondwettelijkheid in vraag
wordt gesteld, dezelfde is als die waarop het voorgaande toezicht heeft plaatsgevonden en, vooral, dat tegen de rechtsnorm en tegen de regel precies dezelfde
verwijten worden gericht.
De wijziging van artikel 26, § 2, tweede lid, 2o, door de wet van 9 maart 2003,
volgens welke het onderwerp identiek moet zijn en niet louter gelijkaardig, heeft
tot gevolg dat elke uitlegging bij analogie verboden is ; indien het onderwerp niet
volkomen identiek is, moet een nieuwe prejudiciële vraag aan het Hof worden
gesteld.
Dat was ook hier het geval. De tweede en de derde prejudiciële vraag die aan
het Grondwettelijk Hof zijn gesteld in de zaak die geleid heeft tot het arrest
83/2003 van 11 juni 2003, luidden als volgt :
“Schendt artikel 43, § 1, van de Ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 artikel 16
van de gecoördineerde Grondwet, nu er een vorm van onteigening plaatsvindt
buiten de gevallen door de wet bepaald en op een door de wet niet toegelaten
wijze, gezien de onmogelijkheid van controle van de externe en interne wettelijkheid van de gevraagde onteigening ?
Schenden de artikelen 20 en 43 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet de artikelen 10 en 11 van
de gecoördineerde Grondwet samengelezen met artikel 1 van het Aanvullend
Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 20 maart 1952, ondertekend te Parijs en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 doordat de minwaarde die het gevolg is van de
toewijzing van gronden in het kader van de ruilverkaveling, niet zou worden
vergoed omdat deze gronden geen cultuur- of bedrijfswaarde zouden hebben,
in zoverre het aldus een discriminatie in het leven roept ten aanzien van de
billijke en voorafgaande schadeloosstelling die, in het gemeen recht, aan de
andere onteigenden wordt toegekend ?”
Die twee vragen verwijten de bepalingen van de wet van 22 juli 1970, en met
name artikel 43, niet dat ze ongrondwettelijk zijn, omdat de ruilverkavelingsakte en de eindbeslissing al dan niet met een eventueel beroep voor de Raad van
State kunnen worden bestreden.
Het maakt niet uit dat het prejudicieel arrest, dat enkel voor recht heeft
gezegd dat “artikel 20 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en dat de
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artikelen 23, 29, tweede lid, en 43, § 1, van dezelfde wet, al dan niet in samenhang
gelezen met artikel 16, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden”, in
zijn redenen incidenteel erop gewezen heeft dat “de eindbeslissingen van het ruilverkavelingscomité, in zoverre het administratieve rechtshandelingen betreft,
met een beroep voor de Raad van State kunnen worden bestreden”.
Het bestreden arrest, dat enkel om die reden beslist dat de Raad van State
bevoegd is om kennis te nemen van verweerders beroep tot nietigverklaring, dat
de door de eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid moet worden verworpen
en dat er aan het Grondwettelijk Hof geen vraag hoeft te worden gesteld over de
grondwettelijkheid van artikel 43 van de wet van 22 juli 1970, omdat voornoemd
artikel uitsluit dat er voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring
van de ruilverkavelingsakte kan worden ingesteld, schendt bijgevolg alle in de
aanhef van het middel vermelde bepalingen.
Het arrest is op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed en antwoordt
niet op de memorie van antwoord waarin de eiser inzonderheid aanvoerde dat
de prejudiciële vragen die geleid hebben tot het arrest van het Grondwettelijk
Hof, niet hetzelfde onderwerp hadden als de vraag of de bepalingen van de wet
van 22 juli 1970, en inzonderheid artikel 43 van die wet, conform waren met de
Grondwet, in zoverre zij uitsloten dat de door de eiser opgemaakte ruilverkavelingsakte met een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kon worden
bestreden (schending van artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State en van artikel 33 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak, bij wijze
van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse
voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.
Het bestreden arrest stelt vast dat het beroep van de verweerder strekt
tot “vernietiging van de ongedagtekende beslissing van het ruilverkavelingscomité Bleid tot vaststelling van het herverkavelingsplan en van
de lijsten die zijn opgemaakt overeenkomstig de artikelen 26 en 34, 1o,
2o en 3o, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet”.
Hoewel de vrederechter luidens artikel 591, 11o, van het Gerechtelijk
Wetboek kennisneemt van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen, ongeacht het bedrag van de vordering, is die bepaling enkel
van toepassing op de geschillen die uitdrukkelijk worden opgesomd in
de wet van 22 juli 1970.
Noch artikel 43 van die wet, die de voormelde opsomming bevat, noch
enige andere bepaling bepaalt dat de rechterlijke macht bevoegd is om
kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op de ruilverkavelingsakte zelf, of sluit uit dat de administratieve akte die deze beslis-
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sing bevat met een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State
kan worden bestreden.
2. De eiser, die deze uitlegging betwist, verzoekt aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen te stellen.
De eerste prejudiciële vraag luidt als volgt : “schendt artikel 43, § 1,
van de Ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet, nu er een vorm van onteigening plaatsvindt buiten de
gevallen door de wet bepaald en op een door de wet niet toegelaten wijze,
gezien de onmogelijkheid van controle van de externe en interne wettelijkheid van de gevraagde onteigening, in de uitlegging volgens welke de
ruilverkavelingsakte niet met een beroep tot nietigverklaring voor de
Raad van State kan worden bestreden en in de uitlegging volgens welke
de ruilverkavelingsakte wel met een beroep tot nietigverklaring voor de
Raad van State kan worden bestreden” ?.
Het onderdeel kan enkel tot cassatie leiden als het Grondwettelijk Hof
zou beslissen dat het bestaan van een beroep tot nietigverklaring voor
de Raad van State de Grondwet zou schenden.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest 83/2003 van 11 juni 2003
beslist dat artikel 43, § 1, van de wet van 22 juli 1970 de artikelen 10 en 11,
al dan niet gelezen in samenhang met artikel 16, van de Grondwet niet
schendt, op grond dat “[die] wet […] — inzonderheid in de artikelen 23 en
43 — in een aantal waarborgen voorziet die de belanghebbenden toestaan
bepaalde beslissingen inzake de vaststelling van bepaalde waarden en
vergoedingen te betwisten” en dat “de eindbeslissingen van het ruilverkavelingscomité bovendien met een beroep voor de Raad van State
kunnen worden bestreden”.
Aangezien de tweede vraag van de vrederechter van het kanton Dendermonde-Hamme, waarover dat arrest uitspraak doet, het Grondwettelijk Hof had gevraagd of “het [voormelde] artikel 43, § 1, artikel 16 van
de gecoördineerde Grondwet schendt, nu er een vorm van onteigening
plaatsvindt buiten de gevallen door de wet bepaald en op een door de
wet niet-toegelaten wijze, gezien de onmogelijkheid van controle van de
externe en interne wettelijkheid van de gevraagde onteigening”, bestaat
er overeenkomstig artikel 26, § 2, tweede lid, 2o, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof geen grond om een nieuwe
vraag te stellen, maar moet ervan worden uitgegaan dat het Grondwettelijk Hof het bestaan van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad
van State niet als strijdig met de Grondwet zou kunnen beschouwen.
De tweede prejudiciële vraag van de eiser luidt als volgt : “schenden de
artikelen 20 en 43 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van
landeigendommen uit kracht van de wet de artikelen 10 en 11 van de
gecoördineerde Grondwet, samen gelezen met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden van 20 maart 1952, ondertekend te
Parijs en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, doordat de minwaarde die
het gevolg is van de toewijzing van gronden in het kader van de ruilverkaveling, niet zou worden vergoed omdat deze gronden geen cultuur- of
bedrijfswaarde zouden hebben, in zoverre het aldus een discriminatie
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in het leven roept ten aanzien van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling die, in het gemeen recht, aan de andere onteigenden wordt
toegekend, in de uitlegging volgens welke de ruilverkavelingsakte niet
met een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kan worden
bestreden en in de uitlegging volgens welke de ruilverkavelingsakte wel
met een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kan worden
bestreden ?”.
De bepaling van artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari
1989, krachtens welke het Hof gehouden is het Grondwettelijk Hof te
verzoeken uitspraak te doen over een voor hem opgeworpen vraag, zelfs
wanneer het oordeelt dat het antwoord op de vraag niet vereist is om
zijn beslissing te wijzen, moet binnen de grenzen van het bij het Hof
aanhangig gemaakte middel worden uitgelegd.
De prejudiciële vraag houdt geen verband met het onderdeel.
3. Het bestreden arrest, dat herinnert aan het onderwerp van het beroep
tot nietigverklaring, oordeelt vervolgens “dat de beslissing van het ruilverkavelingscomité een grievende administratieve akte is waarvan de
Raad van State in beginsel kan kennisnemen overeenkomstig artikel 14
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; dat het werkelijke
voorwerp van het geschil, gelet op de middelen van het verzoekschrift
[tot nietigverklaring], geen betwisting blijkt te zijn die, luidens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, tot de bevoegdheid van de gewone hoven
en rechtbanken zou behoren”, en “dat de bevoegdheid van de Raad van
State alleen maar zou kunnen worden uitgesloten indien de belanghebbenden een rechtsvordering voor een gewone rechtbank konden instellen
die hetzelfde resultaat kon opleveren als dat welk zij met een beroep
wegens bevoegdheidsoverschrijding konden bereiken”, wat het arrest
uitsluit door te herhalen “dat de vrederechter […] de ruilverkaveling zelf
niet in vraag kan stellen”, en verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing
om de door de eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid te verwerpen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat “uit de verwoording van de
twee prejudiciële vragen van [de eiser] volgt dat die vragen hetzelfde
voorwerp hebben als dat van, enerzijds, de tweede prejudiciële vraag en,
anderzijds, de derde prejudiciële vraag, met dit verschil dat het Grondwettelijk Hof zou worden gevraagd om ervan uit te gaan dat de Raad
van State niet bevoegd zou zijn ; dat […] het Hof die vragen reeds heeft
beantwoord in het voormelde arrest 83/2003 en dat de redengeving van
[dat] arrest […] in dat opzicht voldoende duidelijk en ondubbelzinnig
is, zodat er geen grond bestaat om de door [de eiser] voorgestelde prejudiciële vragen te stellen”, antwoordt op eisers memorie van antwoord,
waarin hij van het tegengestelde uitging, en verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt voor het overige dat het
onderdeel, dat het bestreden arrest enkel verwijt het Grondwettelijk Hof
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niet te willen verzoeken uitspraak te doen over de prejudiciële vragen
die voor de Raad van State zijn opgeworpen en die voor het Hof worden
herhaald, in zoverre zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is
Dictum
Het Hof,
uitspraak doende in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 juni 2013 — Ver. kamers. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste
voorzitter. — Verslaggever : de heer Storck, voorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 366
— 13 juni 2013
(C.12.0458.F)

verenigde kamers

1o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid.
— Beroep tot nietigverklaring. — Privaatrechtelijke rechtspersoon. —
Administratieve overheid. — Voorwaarde.
2o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid.
— Beroep tot nietigverklaring. — Privaatrechtelijke rechtspersoon. —
Administratieve overheid. — Voorwaarde. — Gevolg.

1o Een rechtspersoon van privaatrechtelijke aard, ook al is hij opgericht door
een administratieve overheid en onderworpen aan de controle van de overheid, verkrijgt de hoedanigheid van een administratieve overheid enkel in de
mate dat hij beslissingen kan nemen die derden kunnen binden ; het feit dat
hem een taak van algemeen belang is toevertrouwd doet in dat opzicht niet
ter zake  (1). (Art. 14, § 1, Wet Raad van State)
2o Daaruit volgt dat een handeling van die rechtspersoon slechts vatbaar is
voor een beroep tot nietigverklaring, en bijgevolg, voor een beroep tot schorsing van de uitvoering ervan voor de Raad van State, voor zover zij onder
zijn imperium ressorteert. (Art. 14, § 1, Wet Raad van State)

(Brussels South Charleroi Airport n.v.
t. Aviapartner Holding n.v. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 6 juli 2012.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
  (1) Verenigde Kamers, 30 mei 2011, AR C.10.0508.N, AC 2011, nr. 363 met concl. O.M.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat als volgt is gesteld :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 7, 14, 17 en 18 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
op 12 januari 1973 ;
— de artikelen 47, 48, 53, 59 tot 61, 65/14 ; 65/15 en 65/24 van de wet van 24 december
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten ;
— artikel 2, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen ;
— de artikelen 144, 145 en 160 van de Grondwet ;
— artikel 609, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 1, 2 en 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en
vliegvelden ;
— de artikelen 1, 1bis en 2 tot 6 van het Besluit van de Waalse regering houdende
uitvoering van voormeld artikel 5bis ;
— de artikelen 1, 2, 3, 6 en 7 van de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest doet uitspraak over het verzoekschrift van de verweersters
tot schorsing met hoogdringende noodzakelijkheid van de beslissing van de eiseres
van 4 juni 2012 die hen de gunning van de betwiste overheidsopdracht weigert, en
beslist, nadat het de argumenten van de eiseres afgeleid uit de arresten van het
Hof van 14 februari 1997 (AC, nr. 88) en 10 september 1999 (AC, nr. 452) afwijst, dat
“de hoedanigheid van administratieve overheid van de [eiseres] bijgevolg, prima
facie, voldoende is aangetoond” en wijst bijgevolg de exceptie van onbevoegdheid
af die de eiseres in haar observatienota had opgeworpen.
Het steunt zijn beslissing op de overwegingen dat : “uit de statuten van [de
eiseres] blijkt duidelijk dat zij concessiehouder is in de zin van artikel 1, 2o, van
het decreet van 23 juni 1994 [betreffende de oprichting en de uitbating van de
onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden]” ; dat “uit
dezelfde statuten tevens blijkt dat het Waalse Gewest onrechtstreeks maar zeker
die vennootschap bestuurt” ; dat uit die statuten blijkt dat de eiseres “nauw
verbonden is met het Waalse Gewest dat, rechtstreeks of via een tussenvennootschap die het Gewest heeft opgericht en controleert, de meerderheid van haar
representatieve aandelen bezit en de meerderheid van haar beheerders aanstelt” ;
dat de eiseres, die een privaatrechtelijke naamloze vennootschap is, “bijgevolg,
prima facie, alle kenmerken vertoont van een administratieve overheid in de
organieke betekenis ervan” ; dat “aan de hand van de stukken van het administratief dossier evenwel niet kan worden nagegaan of zij op initiatief van de overheid is opgericht” en dat de eiseres “niet aantoont dat de gewestelijke openbare
overheid niet bij haar oprichting was betrokken”.
Het voegt daaraan toe dat “ook al wordt [ de eiseres] als een privé-entiteit
beschouwd, toch moet worden vastgesteld dat zij onder controle staat van het Waalse
Gewest, dat zij noch onder de wetgevende noch onder de rechterlijke macht valt,
dat zij een openbare dienst uitoefent en dat zij bindende beslissingen ten aanzien
van derden kan nemen” dat “wat dat laatste punt betreft, inderdaad blijkt dat zij
eenzijdig het bedrag van de luchthavengelden kan bepalen en innen op grond van
artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating
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van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden en van
de artikelen 2 en 3 van het Besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011
houdende uitvoering van artikel 5bis van voornoemd decreet van 23 juni 1994”.
Grieven
1. Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken (artikel 144 van de Grondwet). Hetzelfde geldt voor
geschillen over politieke rechten, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen (artikel 145 van de Grondwet).
2. De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak doet uitspraak bij wijze
van arresten in de gevallen voorzien bij de wet (de artikelen 160 van de Grondwet
en 7 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973).
Hij doet aldus uitspraak bij wijze van arresten over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld
tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden
(artikel 14, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).
Uit artikel 17, § 1, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State
volgt overigens dat “wanneer een akte of een reglement van een administratieve
overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, § 1 en 3, de Raad van
State als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen”.
Artikel 65/24 van de wet van 24 december 1963 betreffende de overheidsopdrachten past die regels op bijzondere wijze toe en bepaalt dat voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 65/14 en 65/15 – respectievelijk tot nietigverklaring of schorsing van de beslissingen van de aanbestedende instanties — de
verhaalinstantie de Raad van State is, wanneer de aanbestedende instantie een
administratieve overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State (artikel 65/24 ; eerste lid, 1o, van de wet), terwijl
het de hoven en rechtbanken zijn die bevoegd zijn om kennis te nemen van die
verhalen wanneer de aanbestedende instantie geen dergelijke hoedanigheid heeft
(art. 65/24, eerste lid, 2o, van de wet).
3. Het staat aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, waarbij
een vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid aanhangig is
gemaakt, om te beoordelen, desnoods prima facie, of het rechtscollege bevoegd is
om daarvan kennis te nemen (artt. 7, 17, inzonderheid § 1, eerste lid, en 18 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en 144, 145 en 160 van de Grondwet).
De Raad mag daarbij niet steunen op rechtsregels die zijn beslissing niet redelijkerwijze kunnen gronden.

...............................................................
Tweede onderdeel
8. De instellingen die opgericht of erkend zijn door de federale overheid, door de
gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een
openbare dienst en die niet tot de rechterlijke of wetgevende macht behoren, zijn
weliswaar in beginsel administratieve overheden waarvan de handelingen bij de
Raad van State kunnen worden betwist, in zoverre hun werking bepaald en gecontroleerd wordt door de overheid en zij beslissingen kunnen nemen die bindend
zijn voor derden, maar zulks geldt niet voor privaatrechtelijke rechtspersonen,
zoals naamloze vennootschappen (artikel 2, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen) — zelfs niet als die opgericht of erkend zijn door de federale overheid
of de overheden van gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten.
Zij vormen immers maar administratieve overheden als hun werking bepaald
en gecontroleerd wordt door de overheid en enkel in zoverre zij beslissingen
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kunnen nemen die bindend zijn voor derden, inzonderheid door eenzijdig hun
eigen verplichtingen ten aanzien van derden vast te leggen of de verplichtingen
van die derden eenzijdig vast te leggen. De handelingen van die instellingen
kunnen dus enkel vernietigd worden wanneer die privaatrechtelijke entiteiten
een gedeelte van het openbaar gezag uitoefenen (artikelen 14, § 1, en 17, § 1, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State en 160 van de Grondwet).
9. Aldus wanneer de voor de Raad van State bestreden handeling uitgaat
van een privaatrechtelijke entiteit, zoals hier, een naamloze vennootschap die
concessiehouder is van een luchthaven die ressorteert onder het Waalse Gewest
en die, na een overlegde procedure, luchthavengelden kan innen (artikelen 1, 2
en 5bis van het decreet van 23 juni 1994 en 1, 1bis, en 2 tot 6 van het voormelde
besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011), dient zij tot het imperium
van haar steller te vallen opdat de Raad van State over de vernietiging of de
schorsing ervan zou kunnen oordelen. De Raad van State heeft immers geen rechterlijke bevoegdheid om te oordelen over de vernietiging of schorsing van louter
burgerrechtelijke handelingen aangezien zulks tot de bevoegdheid van de gewone
rechtbanken behoort (Artikelen 144, 145 en 160 van de Grondwet en 7, 14 en 17 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State).
De omstandigheid dat een privaatrechtelijke entiteit — ook al is zij concessiehouder van een luchthaven van het Waalse Gewest — een aanbestedende
macht is, overheidsopdrachten uitschrijft en beslissingen neemt met toepassing
van de reglementering inzake overheidsopdrachten volstaat niet om haar het
karakter van een administratieve overheid te verlenen wat haar handelingen
betreft, aangezien de beslissingen die zij in dat verband neemt niet bindend zijn
voor derden ( artikelen 47, 48, 53 en 59 tot 61 van de wet van 24 december 1063
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten).
10. Uit het voorgaande volgt dat, aangezien de eiseres een naamloze vennootschap is en bijgevolg een privaatrechtelijke rechtspersoon, het arrest niet wettig
kon beslissen dat de Raad van State rechtsmacht had om kennis te nemen van
de vordering tot schorsing van de beslissing van 4 juni 2012 van de eiseres die
weigert de litigieuze overheidsopdracht aan de verweersters te gunnen, aangezien
een dergelijke beslissing geen beslissing is die verbindend is voor derden en door
de eiseres niet is genomen in haar hoedanigheid van administratieve overheid.
Het arrest dat de exceptie van onbevoegdheid, die de eiseres opwerpt, na een
beoordeling prima facie afwijst, schendt bijgevolg alle in de aanhef van het
middel aangewezen bepalingen en inzonderheid de artikelen 144, 145 en 160 van
de Grondwet, de artikelen 7, 14 en 17 van de wetten op de Raad van State en
artikel 65/24 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Aldus steunt het inderdaad op beginselen die zijn beslissing niet redelijkerwijze
kunnen gronden (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen en
inzonderheid van de artikelen 7, 17, inzonderheid § 1, eerste lid en 18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

III. Beslissing

van het hof

Tweede onderdeel
Luidens artikel 17, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State is, wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, § 1
en 3, de Raad van State de enige die de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen.
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Artikel 14, § 1, eerste lid, van dezelfde wetten bepaalt dat de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet bij wijze
van arresten over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Een rechtspersoon van privaatrechtelijke aard, ook al is hij opgericht
of erkend door een administratieve overheid en onderworpen aan de
controle van de overheid, verkrijgt de hoedanigheid van een administratieve overheid enkel in de mate dat hij beslissingen kan nemen die
derden kunnen binden. Het feit dat hem een taak van algemeen belang
is toevertrouwd doet niet ter zake.
Daaruit volgt dat een handeling van die rechtspersoon slechts vatbaar
is voor een beroep tot nietigverklaring, en bijgevolg, voor een beroep tot
schorsing van de uitvoering ervan voor de Raad van State, voor zover zij
onder de macht valt waarmee ze is bekleed.
Het arrest stelt vast dat de verweersters een beroep hebben ingesteld
tot schorsing van de beslissing van de eiseres “om hun kandidatuur af te
wijzen in de fase van kwalitatieve selectie voor een openbare aanbesteding van diensten, genaamd ‘exploitatie, de installatie en het onderhoud
van het systeem voor bagagesortering en de speciale technieken voor
het gebouw van de luchthaven Brussels South Charleroi Airport’”.
Het arrest dat niet uitsluit dat de eiseres, een naamloze vennootschap
“moet beschouwd worden als een privé-entiteit”, oordeelt “dat zij onder
controle staat van het Waalse Gewest, dat zij noch onder de wetgevende
noch onder de rechterlijke macht valt, dat zij een openbare dienst uitoefent en dat zij bindende beslissingen ten aanzien van derden kan nemen”.
Dienaangaande baseert het zijn beslissing hierop “dat zij eenzijdig
het bedrag van de luchthavengelden kan bepalen en innen op grond van
artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en
de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens
en vliegvelden en van de artikelen 2 en 3 van het Besluit van de Waalse
Regering van 8 september 2011 houdende uitvoering van artikel 5bis van
voornoemd decreet van 23 juni 1994”.
Het arrest dat op die gronden de exceptie van onbevoegdheid afwijst
die de eiseres heeft opgeworpen, terwijl de bestreden handeling, volgens
de vermeldingen ervan, niet valt onder de haar toegekende bevoegdheid
om ten aanzien van derden bindende beslissingen te nemen, schendt de
artikelen 14, § 1, eerste lid, en 17, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat dit arrest overgeschreven wordt in de registers van de
Raad van State en op de kant van het vernietigd arrest wordt vermeld.
Veroordeelt de verweersters in de kosten.
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Verwijst de zaak naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, anders samengesteld, die zal beslissen overeenkomstig de beslissing van het Hof over dat rechtspunt.
13 juni 2013 — Ver. kamers. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 367
1o

— 13 juni 2013
(C.11.0634.F)

kamer

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum. — Raming. — Aanbesteding van een
overheidsopdracht. — Beslissing de overheidsopdracht niet te gunnen maar
hem opnieuw aan te besteden. — Fout. — Laagste offerte ingediend door de
getroffene. — Schade. — Vordering tot vergoeding van de winstderving en
van het verlies op de afschrijving van de vaste kosten. — Toekenning van
een forfaitaire vergoeding met verwijzing naar artikel 15, eerste lid, van
de wet van 24 december 1993.

Wanneer een fout iemand anders schade heeft toegebracht, dient de rechter
de schade te ramen met betrekking tot de toestand waarin de getroffene zich
zou hebben bevonden, indien de schadeveroorzaker de tegen hem in aanmerking genomen fout niet had begaan, en niet met betrekking tot een andere
fout. (Artt. 1382 en 1383 BW)

(Établissements Karl Bouve n.v. t. Le Val D’Heure b.v.b.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 19 november 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 4, inzonderheid § 2, en 15, inzonderheid, eerste lid, van de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals die wet van toepassing
was na de wijziging ervan door de wet van 22 december 2003 en vóór de (nog steeds
niet-vastgelegde) inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 waardoor zij zal
worden opgeheven ;
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— artikel 130 van de Waalse Huisvestingcode van 29 oktober 1998, zoals die
bepaling gold na de wijziging ervan bij de Waalse decreten van 15 mei 2003 en
20 juli 2005.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eerst de verweerster tot betaling aan de eiseres van
16.679 euro, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf
3 september 2008, tot algehele betaling en “wijst het overige gedeelte van de
vordering van [de eiseres] af”.
Die beslissing steunt op de onderstaande redenen :
“[De verweerster] [...] is een publiekrechtelijke rechtspersoon wiens vorm en
activiteiten geregeld worden door de artikelen 130 en volgende van de Huisvestingscode [...]. De beslissing om de opdracht voorlopig niet te gunnen en een
tweede aanbesteding uit te schrijven, berustte op materieel onjuiste feiten [...].
Artikel 15, eerste lid, van de wet van 24 december 1993 bepaalt dat, indien de
bevoegde overheid beslist de opdracht toe te wijzen, deze bij openbare of beperkte
aanbesteding toegewezen dient te worden aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende, op straffe van een forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde van
die offerte [...]. Die bepaling wordt niet rechtstreeks toegepast wanneer, zoals
hier, de bevoegde overheid, namelijk [de verweerster], uitgerekend beslist heeft
de opdracht niet te gunnen [...]. Nochtans heeft [de verweerster], die haar beslissing om de opdracht voorlopig niet te gunnen en een nieuwe aanbesteding uit
te schrijven, steunt op materieel onjuiste feiten, een fout begaan [...]. Zonder
die fout zou de schade van [de eiseres] zich niet hebben voorgedaan zoals zij is
ontstaan [...]. Bij de eerste aanbestedingsprocedure had [de eiseres] immers de
laagste regelmatige offerte ingediend [...]. Zij legt dus terecht een culpa in contrahendo ten laste van [de verweerster] [...]. De aquiliaanse aansprakelijkheid van
laatstgenoemde is bijgevolg in het gedrang [...].
Het bedrag van de aan de [de eiseres] toekomende schadevergoeding mag niet
hoger zijn dan de vergoeding bedoeld in voornoemd artikel 15, tweede [lees :
eerste] lid [...]. [De eiseres] heeft immers recht op de volledige vergoeding van
haar schade, maar meer niet [...]. Zonder de fout van [de verweerster] en wanneer
[de eiseres] de opdracht niet krijgt, zou zij niet meer kunnen krijgen dan de in de
voornoemde bepaling bedoelde vergoeding [...].
De bewijsstukken die de beide partijen overleggen, tonen aan dat de inschrijving [van de eiseres] bij de aanbesteding, 166.790 euro bedroeg, exclusief btw [...].
De schade [van de eiseres] ten gevolge van haar winstderving moet noodzakelijkerwijs worden berekend op grond van een bepaald percentage van het voornoemde bedrag [...]. Het gaat hier niet om een raming naar billijkheid die gebeurt
wanneer er geen bewijsstukken voorhanden zijn [...]. De schade [van de eiseres]
zal bijgevolg geraamd worden met verwijzing naar het criterium dat vervat is in
voornoemd artikel 15, en niet met toepassing van die bepaling [...]. [De verweerster] vermeldt immers niets waaruit zou kunnen worden verondersteld, en voert
trouwens niet aan, dat de werkelijke schade van [de eiseres] die bestaat in de
winstderving en het verlies op de afschrijving van de vaste kosten, lager zou
kunnen zijn dan de forfaitaire vergoeding van 10 pct. waarin de voornoemde bepaling voorziet [...]. Het bedrag in hoofdsom van de vergoeding die [aan de eiseres]
toekomt, zal bijgevolg geraamd worden op 16.679 euro”.
Grieven
I. Het hof van beroep had kennisgenomen van de conclusie van de eiseres
waarin zij het volgende aanvoerde 1. “betreffende de wettelijke grondslag van
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de vordering : [...] de verweerster betwijfelde of de verwijzing naar artikel 15 van
de wet van 24 december 1993 gegrond is en voerde daartoe in substantie aan dat
genoemd artikel niet doelt op het geval van een onrechtmatige heraanbesteding
maar precies op het geval waar de opdracht wordt gegund zonder heraanbesteding
[...]. Elke andere wettelijke grondslag [zou] gunstiger zijn voor [de eiseres], die
niet langer gebonden zou zijn door het keurslijf van de forfaitaire vergoeding van
artikel 15 (10 pct. van het bedrag van de inschrijving). De derving van het omzetcijfer impliceert immers niet alleen een winstderving (redelijkerwijs geraamd op
6,5 pct.) maar ook een verlies op de afschrijving van zijn vaste kosten (d.w.z. de
kosten die hij sowieso moet dragen, ongeacht of hij werk heeft of niet : tewerkgesteld personeel, leasing, verwarming, verzekering, belastingen … ; die vaste kosten
vormen minimum 17 pct. van de jaarlijkse omzet, zodat een werkelijke en volledige vergoeding niet lager mag zijn dan 23,5 pct., exclusief btw, van de inschrijving
[...]. [De eiseres] [...] stelde, heel subsidiair, een vergoedingsvordering in op grond
van de culpa in contrahendo van [de verweerster] en zal niet 10 pct. maar 23,5 pct.
vorderen van de prijs van haar onterecht afgewezen inschrijving”, en 2. “betreffende het gevorderde bedrag [...] : de [eiseres] vordert 50.037 euro, zijnde 10 pct. van
haar eerste offerte (166.790 euro te vermenigvuldigen met de volledige duur van de
opdracht, namelijk drie jaar). De [verweerster] voerde aan dat de overeenkomst
weliswaar drie jaar kan duren, maar dat er slechts één jaar wordt gegarandeerd.
De aankondiging van de opdracht [...] preciseert : ‘In geval van voldoening zal de
overeenkomst elk jaar worden verlengd gedurende maximaal drie jaar’. Het gaat
wel degelijk om een duidelijke verbintenis van de aanbestedende overheid waardoor noch [de eiseres] noch enige andere persoon zal kunnen inschrijven voor die
onderhoudswerkzaamheden voor de jaren 2010 en 2011. De kans dat de aannemer
van de werken van 2009 geen voldoening geeft is bijzonder klein, zoals blijkt uit het
feit dat minder dan 5 pct. van de overheidsopdrachten aanleiding geven tot beëindiging of tot ambtshalve maatregelen. Hoewel de onderhoudswerken 2010 en 2011
formeel dus niet met 100 pct. zekerheid aan de aannemer van 2009 zullen worden
toegekend, bedraagt de werkelijke kans daartoe ten minste 95 pct. [...]. In dat
opzicht kan [de eiseres], op grond van de jurisprudentiële theorie van het verlies
van een kans, op zijn minst [...] 48.369,10 euro vorderen”. De eiseres vorderde in het
beschikkend gedeelte van de voornoemde conclusie, in hoofdzaak de veroordeling
van de verweerster tot betaling van een vergoeding van 50.037 euro, en subsidiair,
de veroordeling van de verweerster tot betaling van 48.369,10 euro en, heel subsidiair, dat haar akte ervan wordt verleend “dat zij zich, op grond van de theorie
van de culpa in contrahendo, voorbehoudt haar vordering op te trekken tot 23,5 pct.
van de gederfde omzet, zijnde een vergoeding van 117.586,95 euro ; in dat geval de
heropening van het debat te bevelen zodat de partijen conclusie kunnen nemen en
pleiten over de omvang van de schade”.
II. Uit de bovenstaande redenen van het arrest blijkt dat de appelrechters de
appelconclusie van de eiseres in die zin hebben uitgelegd dat, indien noch haar
hoofdvordering volgens welke zij aanspraak kon maken op een forfaitaire vergoeding van 50.037 euro, noch haar subsidiaire vordering volgens welke zij recht had
op een vergoeding van 48.369,10 euro wegens verlies van een kans werden ingewilligd, zij, nog meer subsidiair, op grond van de theorie van de aansprakelijkheid
wegens precontractuele fout, een vergoeding vorderde gelijk aan de daadwerkelijk door haar geleden schade, die volgens haar overeenstemde met de winstderving die zij raamde op 6,5 pct. van het bedrag van haar oorspronkelijke inschrijving, vermeerderd met de afschrijving van de vaste kosten, zijnde in totaal 23,5
pct. van het bedrag van die inschrijving
Het arrest doet uitspraak over die “heel subsidiaire” vordering, maar verwerpt
ze ten dele om de hierboven weergegeven redenen.

...............................................................
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Vierde onderdeel
I. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt,
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Om het bedrag te bepalen van de schade van degene die door de fout is
getroffen, moet zijn toestand worden vergeleken, niet met die waarin hij zou
verkeren indien de schadeveroorzaker een andere fout had begaan dan die
welke hij concreet heeft begaan, maar met die toestand waarin hij zich zou
bevinden indien de schadeveroorzaker geen enkele fout had begaan, d.w.z. met
de toestand van eerstgenoemde indien de schadeveroorzaker zich als een goede
huisvader had gedragen en alle op hem rustende wettelijke en reglementaire
verplichtingen in acht had genomen.
Wanneer de aan de wet onderworpen openbare overheid verkeerdelijk beslist
een opdracht niet te gunnen, maar opnieuw aan te besteden, verplicht de aldus
begane fout die overheid ertoe, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, de schade te herstellen van de inschrijver die de laagste
regelmatige offerte had ingediend na de eerste bekendmaking van de opdracht.
Die schade wordt bepaald door de toestand van de inschrijver te vergelijken,
niet met die zoals hij zich zou voordoen indien de openbare overheid een andere
fout had begaan, met name indien zij verkeerdelijk de opdracht aan een andere
inschrijver had gegund, in welk geval de inschrijver die de laagste regelmatige
offerte had ingediend, een forfaitaire vergoeding van 10 pct. van het bedrag van
zijn offerte zou hebben ontvangen, maar wel met de toestand waarin die getroffene zich zou hebben bevonden indien de openbare overheid geen enkele fout had
begaan, en dus de opdracht had gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte had ingediend, in welk geval die inschrijver het volledige voordeel
zou hebben genoten als gevolg van de gunning van de opdracht, (d.w.z., zoals het
arrest het aanneemt, zijn winstmarge vermeerderd met de afschrijving van zijn
vaste kosten).
II. Het arrest steunt te dezen zijn beslissing om de aan de de eiseres toegekende vergoeding in hoofdzaak te beperken tot 16.679 euro (zijnde 10 pct. van het
bedrag van haar offerte) op de reeds aangehaalde redenen “dat het bedrag van
de aan de [de eiseres] toekomende schadevergoeding niet hoger mag zijn dan de
vergoeding bedoeld in voornoemd artikel 15, tweede [lees : eerste] lid [...] ; dat [de
eiseres] immers recht heeft op de volledige vergoeding van haar schade, maar
meer niet ; dat zonder de fout van [de verweerster] en wanneer [de eiseres] de
opdracht niet krijgt, zij niet meer zou kunnen krijgen dan de in de voornoemde
bepaling bedoelde vergoeding”.
Uit die redenen blijkt dat het arrest, om de vergoedbare schade van de eiseres
te bepalen, haar huidige toestand vergelijkt met die waarin zij zich zou bevinden,
niet indien de verweerster geen enkele fout had gemaakt en haar dus de opdracht
had gegund (omdat zij de laagste regelmatige inschrijving had ingediend), maar
wel met haar toestand indien de verweerster een andere fout had gemaakt dan die
welke concreet was vastgesteld, namelijk indien zij de opdracht aan een andere
inschrijver had toegekend, in welk geval de eiseres inderdaad “niet meer had
kunnen krijgen dan de vergoeding bepaald” in artikel 15, eerste lid, van de wet
van 24 december 1993.
Het arrest dat aldus het bedrag van de vergoedbare schade beperkt met verwijzing naar de toestand waarin de eiseres zich zou hebben bevonden indien de
verweerster de wet niet had nageleefd maar een andere fout had begaan dan die
welke haar daadwerkelijk ten laste is gelegd, miskent het begrip vergoedbare
schade in het kader van de gemeenrechtelijke aquiliaanse aansprakelijkheid
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
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van het hof

Beoordeling
Vierde onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die
door zijn schuld aan een ander schade heeft veroorzaakt, verplicht deze
te vergoeden, wat impliceert dat de schadelijder opnieuw in de toestand
moet worden gebracht waarin hij zou zijn gebleven indien die fout niet
was begaan.
Het arrest oordeelt dat de verweerster, die een openbare aanbesteding
had uitgeschreven een fout heeft begaan door die overheidsopdracht niet
te gunnen maar hem opnieuw aan te besteden, en dat die fout aan de
eiseres, die de laagste offerte had ingediend, schade heeft veroorzaakt
“die bestaat in de winstderving en in het verlies op de afschrijving van
de vaste kosten”.
Het arrest dat beslist de schade te ramen met verwijzing naar het criterium van artikel 15, eerste lid, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, dat de forfaitaire schadevergoeding
waarop de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend
recht heeft, beperkt tot 10 % van het bedrag van zijn offerte, raamt de
schade niet met betrekking tot de toestand waarin de eiseres zich zou
hebben bevonden indien de verweerster de tegen haar in aanmerking
genomen fout niet had begaan, maar wel met betrekking tot een andere
fout, en schendt bijgevolg de voornoemde artikelen 1382 en 1383.
Het onderdeel is gegrond.
De overige onderdelen hoeven niet nader te worden onderzocht. Ze
kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger
beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
13 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Bastelé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.
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N° 368
1o

— 13 juni 2013
(C.12.0091.F)

kamer

1o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Bescherming van roerende goederen in een als
monument beschermd gebouw. — Overeenkomst van Granada van 3 oktober
1985 inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa. —
Artikel 1. — Toepassing.
2o INTERNATIONALE VERDRAGEN. — Overeenkomst van Granada
3 oktober 1985 inzake het behoud van het architectonische erfgoed
Europa. — Artikel 1. — Toepassing.

van
van

3o STEDENBOUW. — ALGEMEEN. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. —
Bescherming van roerende goederen in een als monument beschermd gebouw.
— Overeenkomst van Granada van 3 oktober 1985 inzake het behoud van het
architectonische erfgoed van Europa. — Artikel 1. — Toepassing.
4o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Beschermingsprocedure van het onroerende erfgoed.
— Voorwerp. — Uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van het als monument beschermde werk. — Begrip.
5o STEDENBOUW. — ALGEMEEN. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
— Beschermingsprocedure van het onroerende erfgoed. — Voorwerp. —
Uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel uitmaken van
het als monument beschermde werk. — Begrip.
6o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 16. — Toepassingsgebied.
7o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN). — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Beschermingsmaatregel van een goed. — Uitwerking.
8o STEDENBOUW. — ALGEMEEN. — Brussels Hoofdstedelijk Gewest. —
Beschermingsmaatregel van een goed. — Uitwerking.
9o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — nieuw middel. —
Middel niet voor de appelrechter aangevoerd. — Ontvankelijkheid.
10o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Hof van Cassatie.
— Prejudiciële vraag gesteund op een onjuiste premisse. — Verplichting
voor het Hof. — Grenzen.
11o GRONDWETTELIJK HOF. — Hof van Cassatie. — Prejudiciële vraag
gesteund op een onjuiste premisse. — Verplichting voor het Hof. — Grenzen.

1o, 2o en 3o Artikel 1 van de Overeenkomst van Granada van 3 oktober 1985,
dat uitsluitend begripsomschrijvingen bevat, strekt niet ertoe verplichtingen
of rechten vast te leggen waarop de rechtzoekenden zich zouden kunnen
beroepen en heeft bijgevolg geen directe werking in het interne recht  (1).
(Art. 1 Overeenkomst van Granada van 3 oktober 1985)
  (1) Zie AR RvS nr. 97.477 van 5 juli 2001.
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4o en 5o Onder uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van het als monument beschermde werk moet worden verstaan
elk voorwerp dat, wegens de historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige band die het
met dat werk verbindt, bijdraagt tot de socio-culturele, artistieke of historische waarde ervan ; die voorwerpen hoeven bovendien de hoedanigheid van
onroerend goed uit hun aard of door bestemming niet te hebben. (Art. 206,
1o, BWRO)
6o Artikel 16 van de Grondwet is van toepassing in geval van onteigening
ten algemenen nutte, die een gedwongen eigendomsoverdracht onderstelt
waaruit een eigendomsverlies, en bijgevolg een daadwerkelijke beroving van
een goed voortvloeit  (1). (Art 16 Grondwet)
7o en 8o Hoewel een beschermingsmaatregel van een goed een beperking kan
vormen op het uitoefenen van het eigendomsrecht van de eigenaar ervan,
levert zij geen daadwerkelijke beroving van dat goed op. (Artt. 206, 1o, 222
tot 226, en 232 BWRO)
9o Doordat de eiser voor de appelrechter slechts betoogde dat de litigieuze
beschermingsmaatregel, zonder de betaling van een bedrag dat redelijkerwijs
in verhouding staat tot de waarde van het goed, die neerkomt op een definitieve beroving van de eigenaar van het goed, strijdig is met artikel 1 van het
eerste aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, is het middel dat de schending
van dat artikel aanvoert door voor het eerst voor het Hof te betogen dat het
een vergoeding impliceert wanneer de aangenomen beschermingsmaatregel
geen billijk evenwicht tot stand brengt tussen de vereisten van het algemeen
belang van de gemeenschap en de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten van het individu, nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
10o en 11o Een prejudiciële vraag die steunt op een onjuiste premisse hoeft niet
te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof  (2).

(C. e.a. t. Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 14 september 2011.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan.
...............................................................

  (1) Cass. 4 dec. 2008, AR C.04.0582.F-C.05.0129.F-C.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.FC.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.F-C.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F, AC 2008, nr. 696.
  (2) Cass. 17 maart 2009, AR P.08.1749.F, AC 2009, nr. 202 ; Cass. 11 sept. 2009, AR
D.08.0022.F, AC 2009, nr. 495 ; Cass. 21 okt. 2010, AR F.08.0035.F, AC 2010, nr. 623.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1 van de Overeenkomst van Granada van 3 oktober 1985 inzake het
behoud van het architectonische erfgoed van Europa, goedgekeurd bij de wet van
8 juni 1992 en voor zoveel als nodig, die goedkeuringswet ;
— de artikelen 149 en 159 van de Grondwet ;
— de artikelen 206, 1o, a), 222 en 226 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, gecoördineerd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004, hierna BWRO genoemd ;
— de artikelen 516, 517, 524 en 525 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de oorspronkelijke en nieuwe vorderingen van de eisers
niet-gegrond, bevestigt het beroepen vonnis met betrekking tot de kosten en
veroordeelt de eisers tot de kosten van het hoger beroep.
Die beslissingen steunen op de onderstaande redenen :
“23. Uit die leer, die het hof [van beroep] overneemt, volgt dat de [eerste
verweerder] bij decreet zijn regering kan opdragen om als monument, niet alleen
een onroerend goed te beschermen, maar ook de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, en met name de complementaire uitrusting en de decoratieve elementen ;
24. Dat heeft de Brusselse wetgever precies gedaan toen hij, bij zijn ordonnantie
van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, artikel 206, 1o,
a), invoegde in titel V van het BWRO onder het opschrift ‘Bescherming van het
onroerend erfgoed’ dat als volgt luidt :
‘Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder :
1o onroerend erfgoed : het geheel van de onroerende goederen met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, te weten :
a) als monument : elk merkwaardig werk, met inbegrip van de uitrusting of
decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken’ ;
Zoals het Grondwettelijk Hof in het arrest [nr. 25/2010] betreffende een decretale bepaling die erg lijkt op artikel 206 van het BWRO en de Raad van State in
zijn arrest van 2 februari 2011, erop wezen, beperkt artikel 206, 1o, a), wanneer
het gewag maakt van ‘de uitrusting of decoratieve elementen die […] integrerend deel van [dat werk] uitmaken’, dat begrip immers niet uitdrukkelijk tot
de goederen, die hoewel ze integrerend deel uitmaken van dat werk ‘bovendien’
zouden voldoen aan alle voorwaarden om te worden gekwalificeerd als onroerende goederen uit hun aard of door bestemming, maar doelt het integendeel,
volgens de gebruikelijke betekenis van die woorden, op elk, zelfs roerend, ‘decoratief element’, dat integrerend deel uitmaakt van dat werk ;
De [eisers] beroepen zich tevergeefs op de parlementaire voorbereiding van
de voornoemde ordonnantie van 4 maart 1993 en inzonderheid op een verklaring
volgens welke de staatssecretaris ‘erop wijst dat de Executieve haar bevoegdheid wil laten gelden voor alle uit hun aard of door hun bestemming onroerende goederen’, want de tekst die toen werd besproken werd uiteindelijk niet
in aanmerking genomen, daar de executieve een amendement had ingediend
om hem te doen vervangen door een begripsomschrijving in artikel 1, 1o, van de
Overeenkomst inzake het behoud van het architectonische erfgoed van Europa,
gedaan te Grenada op 3 oktober 1985 en goedgekeurd bij de wet van 8 juni 1992,
omdat, zoals ook de Raad van State erop wees, die formulering vollediger was.
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‘De u
 itdrukking ‘elk bouwkundig of beeldhouwwerk zou het monument inderdaad
kunnen beperken tot deze beide artistieke uitdrukkingen. De nieuwe formulering
laat toe ook de schilderkunst, de mozaïekkunst en andere verwezenlijkingen te
overwegen’ (Doc. Raad. Br. H. Gew, zitt. 1992-1993, A-165/2, p. 30) ;
Het begrip ‘decoratieve elementen’ doelt dus zonder enige twijfel op roerende
goederen en niet uitsluitend op onroerende goederen door bestemming ;
25. In zijn arrest van 2 februari 2011 wijst de Raad van State erop dat voor
de uitlegging van de begrippen ‘decoratief’ en ‘integrerend deel’, verwezen moet
worden naar de Overeenkomst van Granada, en meer bepaald naar het verklarend verslag bij die overeenkomst. Artikel 206 van het BWRO beoogde immers die
overeenkomst te integreren in het recht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Welnu, zoals het arrest van de Raad van State terecht vermeldt ‘il y est
exposé que les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante des
édifices s’entendent “des réalisations artistiques ou techniques s’intégrant à
l’architecture et conçues en fonction même de cette architecture”, waarbij het
verslag voorts vermeldt : la Convention se rapporte aux bâtiments et aux sites.
Toutefois, compte tenu de l’importance des objets mobiliers qui ont un lien particulier avec les édifices protégés où ils s’insèrent, une attention supplémentaire
devrait être portée à la possibilité de leur étendre la protection de l’ensemble’ ;
De uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel uitmaken van een
architecturaal werk in de zin van artikel 206 van het BWRO zijn dus geen esthetische maar juridische begrippen die slaan op de elementen die zo nauw met het
monument verbonden zijn dat ze ertoe bijdragen de historische, archeologische,
artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige
waarde ervan te bepalen, zodat, zoals de Raad van State erop wees, de bescherming van het monument, als zij geheel en volledig wil zijn, noodzakelijkerwijs
moet uitgebreid worden tot die voorwerpen, ‘indépendamment de la valeur intrinsèque qu’ils pourraient avoir de manière isolée par rapport à l’ensemble dans
lequel ils s’insèrent, et que s’avèrent indifférentes leur qualification en droit
civil et l’identité de leurs propriétaires, ces considérations étant dépourvues de
pertinence pour délimiter la partie de l’ensemble qui mérite la protection au
titre de monument’ ;
De thesaurus die is opgesteld door het Europees erfgoednetwerk – die ook
thans nog het monument zou beschermen met hantering van burgerrechtelijke begrippen – heeft geen enkele weerslag op de juridische omschrijving van
artikel 206 van het BWRO ;
26. Artikel 206 van het BWRO heeft dus een begrip van internationaal verdragsrecht, specifiek voor de bescherming van monumenten en landschappen, ingevoerd in het nationale recht en het wordt uitgelegd zonder verwijzing naar het
door het Burgerlijk Wetboek gemaakte onderscheid tussen roerende goederen,
onroerende goederen uit hun aard en onroerende goederen door bestemming of
door incorporatie. In deze zaak dient dus niet te worden onderzocht of de door
de litigieuze beschermingsbesluiten bedoelde goederen, al dan niet onroerende
goederen door bestemming zijn, noch of de inschrijving van het Stocletpaleis een
invloed heeft gehad op de roerende of onroerende aard van de in bijlage II van
de litigieuze beschermingsbesluiten vermelde zaken, maar enkel te controleren
of het gaat om de uitrusting of om decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van de gebouwen van het Stocletpaleis of van zijn tuin in de voornoemde betekenis”.
Het arrest past die beginselen toe en beslist dat het beschermingsbesluit van
9 november 2006 net als dat van 13 oktober 2005 naar recht konden bepalen dat de
beschermde goederen een uitrusting zijn of integrerend deel uitmaken van het
Stocletpaleis.
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Inzonderheid vermeldt het arrest onder punt 28 het volgende met betrekking
tot het beschermingsbesluit van 9 november 2006 :
“De [eerste verweerder] die meende dat alle in de bijlage II van dat besluit
vermelde goederen beschermd moeten worden als een uitrusting of decoratieve
elementen die voortkomen uit een totaal kunstwerk, heeft geen kennelijke beoordelingsfout gemaakt die gecensureerd moet worden. Zoals de Raad van State
erop heeft gewezen, ‘cette motivation du classement est largement étayée par les
pièces versées au dossier administratif’’ en ‘elle est corroborée par l’abondante
documentation scientifique’ die de [eerste verweerder] overlegt, zoals het advies
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en vooral
het verslag van de directie monumenten en landschappen volgens hetwelk de
meubels en voorwerpen ten volle verbonden zijn met het gehele werk en daarmee
een onlosmakelijke collectie vormen, onder voorbehoud van een minderheid die
niet werd opgenomen in het besluit van 9 november 2006, waarbij het hof [van
beroep] verwees naar nr. 8 [van zijn] arrest alsook naar de passage uit dat arrest
die werd vermeld op bladzijde 31 van het arrest van de Raad van State ;
Het hof [van beroep] sluit zich aan bij de zienswijze van de Raad van State
volgens welke, ‘sur la base de ces éléments, la [première défenderesse] a pu, sans
méconnaître l’article 206, 1o, a), du CoBAT, estimer que les objets classés par le
second acte attaqué présentent un ‘lien indissociable’ avec le palais Stoclet, lien
qui est de nature historique, artistique et esthétique, et qu’ils en font partie
intégrante, en sorte qu’ils contribuent à déterminer la valeur du monument et
du jardin classés antérieurement et qu’ils doivent donc être protégés in situ avec
ceux-ci, leur déplacement étant de nature à porter atteinte à l’intégrité de la
réalisation remarquable à protéger’. Aangezien het Stocletpaleis beschouwd kan
worden als een totaal kunstwerk ‘le lien existant entre celui-ci et sa décoration
ainsi que son ameublement est particulièrement fort, en sorte que l’ensemble
peut englober de manière certaine tous les objets, mêmes les plus usuels, qui ont
été spécialement conçus pour faire partie de la réalisation’ ;
De [eisers] proberen dus ten onrechte die band voor een aantal voorwerpen te
betwisten”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 1 van de Overeenkomst van Granada van 3 oktober 1985 inzake het
behoud van het architectonische erfgoed van Europa, goedgekeurd bij de wet van
8 juni 1992, luidt als volgt : “Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt
het begrip ‘architectonisch erfgoed’ geacht de volgende onroerende goederen te
omvatten : 1. Monumenten : alle bouwwerken van opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch belang, met inbegrip
van de bijbehorende uitrusting”.
Uit de tekst van de bepaling alsook uit het verklarend verslag volgt dat de
bijbehorende uitrusting de hoedanigheid van een onroerend goed moet hebben om
onder de toepassing van de Overeenkomst te vallen.
2. Uit de artikelen 222 en 226 van het BWRO volgt dat, op het grondgebied van
het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, enkel de goederen die behoren tot het onroerende erfgoed onder de in die bepalingen bedoelde beschermingsprocedure kunnen
vallen.
Artikel 206 van het BWRO geeft de volgende begripsomschrijving van het
onroerende erfgoed in de zin van de voornoemde bepalingen :
“Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 1o onroerend
erfgoed : het geheel van de onroerende goederen met een historische, archeologi-
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sche, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, te weten : a) als monument : elk merkwaardig werk, met inbegrip van
de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken”.
Uit de tekst van die bepaling alsook uit de parlementaire voorbereiding ervan
volgt dat er voor de uitrusting of de decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van een monument slechts een beschermingsprocedure in de zin van de
artikelen 222 en 226 van het BWRO kan worden ingesteld indien ze de hoedanigheid hebben van onroerende goederen uit hun aard of door bestemming, in de zin
van de artikelen 516, 517, 524 en 525 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Om de in de aanhef van het middel vermelde redenen beslist het arrest dat
artikel 206, 1o, a), in die zin moet worden uitgelegd dat het in het nationale
recht een autonoom begrip van internationaal verdragsrecht heeft ingevoerd in
vergelijking met het door het Burgerlijk Wetboek gemaakte onderscheid tussen
roerende goederen en onroerende goederen, zodat de uitrusting en decoratieve
elementen die integrerend deel uitmaken van een monument behoren tot het
onroerende erfgoed in de zin van die bepaling en dus onder de in de artikelen 222
en 226 van het BWRO bedoelde beschermingsprocedure kunnen vallen, ook al
hebben ze niet de hoedanigheid van onroerende goederen uit hun aard of door
bestemming in de zin van het burgerlijk recht.
Aldus miskent het arrest zowel de draagwijdte van het internationaal verdragsrecht waarnaar het verwijst (schending van artikel 1 van de Overeenkomst van
Granada van 3 oktober 1985 en, voor zoveel als nodig, van de goedkeuringswet
ervan) als het begrip goederen behorend tot het onroerende erfgoed (schending
van de artikelen 206, 1o, a), 222 en 226 van het BWRO alsook, voor zoveel als nodig,
516, 517, 524 en 525 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
1. Uit de artikelen 222 en 226 van het BWRO volgt dat op het grondgebied van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enkel de goederen die behoren tot het onroerende erfgoed onder de in die bepalingen bedoelde beschermingsprocedure kunnen
vallen.
Artikel 206 van het BWRO geeft de volgende begripsomschrijving van het
onroerende erfgoed in de zin van de voornoemde bepalingen :
“Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 1o onroerend
erfgoed : het geheel van de onroerende goederen met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, te weten : a) als monument : elk merkwaardig werk, met inbegrip van
de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken”.
Het onroerende erfgoed is dus een wettelijk omschreven begrip. Wanneer de
eerste verweerder een beschermingsprocedure instelt of een definitief beschermingsbesluit goedkeurt, is zijn bevoegdheid dus gebonden in zoverre moet worden
bepaald of de goederen die hij wil beschermen al dan niet tot het onroerende
erfgoed behoren. Die vraag impliceert dat geen enkele discretionaire beoordelingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend.
2. Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in
zoverre ze met de wetten overeenstemmen.
Krachtens die bepaling hebben de met de eigenlijke rechtspraak belaste organen
de bevoegdheid en de plicht om de interne wettigheid en de externe wettigheid
van elke administratieve handeling te toetsen waarop een vordering, een verweer
of een exceptie gegrond is.
Die wettigheidstoetsing is niet beperkt tot de eventuele kennelijke onregelmatigheden van die handeling.
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Meer bepaald kan de rechter, wanneer hij een administratieve handeling toetst
die slechts onder bepaalde voorwaarden kan worden aangenomen en daarvan een
wettelijke begripsomschrijving bestaat, zich niet ertoe beperken de kennelijke
beoordelingsfouten van de administratie bij de toepassing van de wettelijke
begripsomschrijving te censureren, maar dient hij ook elke miskenning van die
begripsomschrijving te censureren.
3. Uit punt 28 van het arrest, dat in de aanhef van het middel wordt weergegeven, blijkt dat arrest, bij zijn beslissing dat het door de eerste verweerder
goedgekeurde beschermingsbesluit van 9 november 2006 artikel 206, 1o, a), van het
BWRO niet schendt, enkel heeft nagegaan of de eerste verweerder geen “kennelijke beoordelingsfout die gecensureerd zou moeten worden” had begaan, maar
niet heeft nagegaan of dat beschermingsbesluit het wettelijk begrip onroerend
erfgoed miskende, al was het maar marginaal.
4. Aldus :
1o miskent het arrest het wettelijk begrip onroerend erfgoed (schending van de
artikelen 206, 1o, a), 222 en 226 van het BWRO) ;
2o miskent het de grenzen van het toezicht dat het moet uitoefenen op de
wettigheid van de administratieve handelingen dat niet beperkt is tot de kennelijke onregelmatigheden (schending van artikel 159 van de Grondwet) ;
3o stelt het op zijn minst, doordat het in zijn redenen niet nagaat en vaststelt
of het beschermingsbesluit van 9 november 2006 het begrip onroerend erfgoed
miskende, al was het maar marginaal, het Hof in de onmogelijkheid om de
wettigheid van zijn beslissing te toetsen en is het, bijgevolg, niet regelmatig met
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Parijs
op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 en, voor zoveel als
nodig, die goedkeuringswet ;
— artikel 16 van de Grondwet ;
— de artikelen 206, 1o, a), 222, 226 en 232 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 9 april 2004, hierna BWRO ;
— artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 510 van het Wetboek van vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de oorspronkelijke en nieuwe vorderingen van de eisers
niet-gegrond, bevestigt het beroepen vonnis met betrekking tot de kosten en
veroordeelt de eisers in de kosten van het hoger beroep.
Die beslissingen steunen op de onderstaande redenen :
“30. De [eisers] voeren ook de schending aan van artikel 16 van de Grondwet
en van artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in zoverre de
bescherming van de litigieuze goederen hen de mogelijkheid tot het genot en
de beschikking ervan zou ontzeggen. [Zij] betogen dat [zij] feitelijk onteigend
worden aangezien [zij] geen toegang tot die roerende goederen hebben zonder
de instemming van de eigenaar van de panden en dat [zij], doordat [zij] die niet
kunnen verplaatsen, ze slechts kunnen verkopen aan de eigenaar of aan derden
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die het pand en de beschermde meubels die samen een geheel vormen, zouden
aankopen. [Zij] wijzen erop dat die feitelijke onteigening echter helemaal niet
wordt vergoed.
31. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat niemand van zijn eigendom kan
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet
bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Artikel 1 van het
eerste aanvullende Protocol bepaalt :
‘Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van
hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom 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.
De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten
dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt
om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met
het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en
boeten te verzekeren’ ;
Artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol vermeldt aldus dat het eigendomsrecht geëerbiedigd moet worden, onderwerpt de (volledige) ontzetting uit de
eigendom aan bepaalde voorwaarden en staat toe dat het gebruik van de goederen
wordt geregeld ;
De eigendomsberovende maatregelen in de zin van de voornoemde bepalingen, bestaan niet alleen in de overdrachten van de rechtstitel in de strikte
zin als gevolg van een onteigening, een nationalisatie of een verbeurdverklaring, maar ook in de feitelijke onteigeningen, d.w.z. die welke de volledige
verlamming van de eigendomsprerogatieven beogen. Uit de combinatie van
beide voornoemde bepalingen volgt dat dergelijke maatregelen een wettelijke
grondslag in het interne recht moeten vinden, d.w.z. een juridische grondslag
in een geldende norm die zelf moet stroken met de hogere normen van het
interne recht. Die wettelijke grondslag moet toegankelijk, voldoende duidelijk en voorzienbaar zijn. Ze moeten dus een openbaar nut nastreven, in het
raam van een billijk evenwicht tussen de voorhanden zijnde belangen, waarbij
het openbaar nut discretionair wordt beoordeeld door de bevoegde overheden
wier beoordelingsfout marginaal wordt getoetst, hetgeen erin bestaat na te
gaan of de aangevoerde grond kennelijk geen verband houdt met het aangevoerde openbaar nut ;
Tot slot moeten ze, in de regel, gepaard gaan met een billijke en voorafgaande
vergoeding die redelijkerwijs overeenstemt met de waarde van het goed ;
32. De litigieuze bescherming ontzet de [eisers] niet uit hun eigendom ten voordele van de eigenaar van het pand waar zij zich bevinden, aangezien zij op zichzelf niet ertoe leidt dat die elementen veranderen in onroerende goederen door
bestemming waarvan de eigendom zou toekomen aan de eigenaar van het pand,
de naamloze vennootschap Compagnie immobilière S.A.S. ;
Overigens verbiedt geen enkele bepaling van het BWRO dat de [eisers], in hun
hoedanigheid van onverdeelde eigenaars van de litigieuze goederen, de eigendom
ervan overdragen aan een derde of ze met de andere mede-eigenaars delen. De
eigendomsoverdracht blijft theoretisch en praktisch mogelijk, ofwel tussen medeeigenaars, ofwel aan de naamloze vennootschap die eigenaar is van de gebouwen,
of nog aan een derde die het geheel aankoopt (roerende en onroerende goederen),
ofwel ten slotte aan een derde koper van de beschermde roerende goederen die van
de eigenaar een bewoningsrecht heeft verkregen om het genot van zijn aankoop
te hebben, welke mogelijkheid volstrekt uitvoerbaar is aangezien de [eisers] de
meerderheid bezitten van de aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap en drie van de vier zetels in het directiecomité hebben ;
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De eigendomsoverdracht van de roerende goederen aan een derde door een
van de mede-eigenaars vereiste overigens, nog vóór de beschermingsbesluiten,
voorafgaande verdelingsverrichtingen, terwijl de eigendomsoverdracht van het
geheel van de goederen de instemming vereiste van alle mede-eigenaars, waarbij
die verplichtingen voortvloeien uit de onverdeeldheid waarin de [eisers] en de
tweede en de derde [verweerder] zich bevinden. De verdeling van de beschermde
goederen blijft ook mogelijk door ze in loten onder te verdelen ;
Ten slotte zouden de eventuele moeilijkheden die deze of gene van de mede-eigenaars zouden hebben ondervonden om de beschermde goederen te gebruiken, in de
onderstelling dat ze bewezen zijn, (zij hadden immers een overeenkomst kunnen
sluiten om de litigieuze goederen niet te gebruiken), niet voortvloeien uit de
beschermingsbesluiten, aangezien ze het gebruik van beschermde zaken toestaan
op voorwaarde ze niet te gebruiken of het gebruik ervan zodanig te wijzigen dat
ze hun waarde verliezen volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1o, van het
BWRO, maar wel uit de voornoemde onverdeeldheid en uit de onroerende rechten
van de Compagnie immobilière S.A.S. Zodoende kon deze of gene van de medeeigenaars, nog vóór de beschermingsbesluiten, slechts met toestemming van de
overige mede-eigenaars en van de eigenaar van het pand, aanspraak maken op
het genot van de beschermde goederen ;
De bewuste bescherming kan dus niet worden opgevat als een onteigening
aangezien zij niet elke draagwijdte aan het eigendomsrecht van de [eisers]
ontneemt, zelfs als de overdrachtswaarde van de litigieuze goederen gedaald zou
zijn als gevolg van de bescherming ervan ;
33. De bescherming beperkt ongetwijfeld het eigendomsrecht van de [eisers]
aangezien zij, volgens artikel 232 van het BWRO het verbod inhoudt de beschermde
roerende goederen gedeeltelijk of volledig te vernietigen, ze te beschadigen of te
verplaatsen, tenzij de vrijwaring ervan dit absoluut vereist en op voorwaarde dat
de nodige garanties voor de afbraak, het overbrengen en de wederopbouw ervan
op een geschikte plaats genomen zijn ;
In deze zaak zijn die beperkingen niet voor kritiek vatbaar. Immers :
— ze vloeien voort uit een uitdrukkelijke wetsbepaling, die strookt met de
hogere normen, en die voorzienbaar en bekend is ;
— de bescherming heeft een gewettigd doel in het kader van de behoud van het
culturele erfgoed dat de [eerste verweerder] nastreeft conform de Overeenkomst
van Granada van 3 oktober 1985 die uitdrukkelijk gewag maakt van de roerende
voorwerpen die een bijzondere band hebben met het beschermde gebouw ;
— dat gewettigde doel beantwoordt aan een bezorgdheid van algemeen belang ;
de Raad van State heeft immers in zijn arrest van 2 februari 2011 erop gewezen
dat de hoven en rechtbanken de beoordeling van die waarde door de [eerste
verweerder] slechts marginaal kunnen toetsen. Het is niet kennelijk verkeerd te
stellen dat de bescherming van de litigieuze goederen beantwoordt aan de algemene, historische, esthetische en artistieke waarde en dit, hoewel de binnenkant
van het Stocletpaleis thans nog niet toegankelijk is voor het publiek en niet
bezocht kan worden ; de zichtbaarheid voor het publiek is immers geen door het
BWRO vastgelegde voorwaarde voor de bescherming van dergelijke goederen en
is niet opgenomen in de litigieuze besluiten ;
— de beschermingsmaatregel staat in verhouding tot de bescherming van een
erfgoed van uitzonderlijke waarde, die met name wordt bevestigd door het feit
dat de Commissie voor het Werelderfgoed het heeft ingeschreven op de werelderfgoedlijst van de Unesco en heeft uitsluitend betrekking op de meubels, decoratievoorwerpen en –elementen die konden worden aangemerkt als integrerend deel
van het gehele kunstwerk ;
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— tot slot valt de wettigheid van die beslissing niet te betwisten (zie de bovenstaande uiteenzettingen van het hof [van beroep] betreffende artikel 206 van het
BWRO) ;
De schending van artikel 16 van de Grondwet en van artikel 1 van het eerste
aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden is dus niet bewezen.”
In punt 4 vermeldt het arrest overigens het volgende :
“De [eisers] zijn, ten gevolge van opeenvolgende erfopvolgingen […] tevens,
met de tweede en de derde [verweerder], de onverdeelde eigenaars van de meubels
en de decoratieve voorwerpen […] die nog in het Stocletpaleis staan”.
Grieven
1. De artikelen 16 van de Grondwet en 1 van het eerste aanvullende Protocol
bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, gedaan te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955, bekrachtigen het recht op eerbiediging van de eigendom.
Een aantasting van het recht van een persoon op de eerbiediging van zijn
goederen kan enkel verenigbaar zijn met die bepalingen als zij het legaliteitsbeginsel naleeft en geen arbitrair karakter vertoont. Zij moet tevens een billijk
evenwicht tot stand brengen tussen het algemeen belang van de gemeenschap en
de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten van het individu. Dat
evenwicht wordt verbroken als de betrokken persoon een bijzondere en buitensporige last moet dragen.
In geval van eigendomsberoving vereist het billijke evenwicht dat een bedrag
wordt betaald dat redelijkerwijs in verhouding staat tot de waarde van het goed,
zo niet gaat het om een buitensporige aantasting van de rechten van de privépersonen.
Overigens is het ontbreken van een vergoeding, zelfs zonder eigendomsberoving, een van de factoren die in aanmerking moeten worden genomen om te
bepalen of een billijk evenwicht werd nageleefd.
2. Uit de artikelen 222 en 226 van het BWRO volgt dat de goederen die behoren
tot het onroerende erfgoed, op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, onder de beschermingsprocedure in de zin van die bepalingen kunnen
vallen.
Artikel 206 van het BWRO geeft de volgende begripsomschrijving van het
onroerende erfgoed in de zin van de voornoemde bepalingen :
“Voor de toepassing van deze titel moet worden verstaan onder : 1o onroerend
erfgoed : het geheel van de onroerende goederen met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, te weten : a) als monument : elk merkwaardig werk, met inbegrip van
de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken”.
3. Volgens artikel 232 van het BWRO is het verboden :
1o een goed dat behoort tot het beschermde onroerende erfgoed gedeeltelijk of
volledig af te breken ;
2o een dergelijk goed te gebruiken of het gebruik ervan zodanig te wijzigen dat
het zijn waarde verliest volgens de maatstaven bepaald in artikel 206, 1o ;
3o in een dergelijk goed werkzaamheden uit te voeren zonder rekening te houden
met bijzondere behoudsvoorwaarden ;
4o een goed dat behoort tot het beschermd onroerend erfgoed gedeeltelijk of
volledig te verplaatsen, tenzij de materiële vrijwaring van het goed dit absoluut vereist en op voorwaarde dat de nodige garanties voor de afbraak, het overbrengen en de wederopbouw ervan op een geschikte plaats genomen zijn.
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4. Wanneer een beschermingsmaatregel betrekking heeft op de uitrusting en
de decoratieve elementen die integrerend deel uitmaken van een monument,
vloeit uit artikel 232, 4o, van het BWRO het verbod voort om die voorwerpen te
verplaatsen, ook al vertonen ze niet het kenmerk van onroerend goed uit hun
aard of door bestemming.
Bijgevolg heeft de beschermingsmaatregel, wanneer de eigenaar van die voorwerpen niet de eigenaar is van het monument waarvan ze integrerend deel
uitmaken, de volgende gevolgen :
1o de eigenaar van de beschermde voorwerpen kan ze niet langer gebruiken
wanneer de eigenaar van het monument hem de toegang ertoe weigert ;
2o hoewel de eigenaar van de beschermde voorwerpen in theorie nog vrijelijk
over de eigendom ervan kan beschikken, wordt de mogelijkheid om ze over te
dragen in de praktijk heel erg beperkt, aangezien elke potentiële koper voor
dezelfde beperking van het gebruiksrecht zou staan en die voorwerpen pas zou
kunnen aankopen mits ook hij met de eigenaar van het monument tot een vergelijk is kunnen komen over de aankoop van dat monument of, op zijn minst, over
het recht op toegang ertoe.
Die beperkingen van het recht op gebruik van en beschikking over de beschermde
voorwerpen vormen een aantasting van het wezen zelf van het eigendomsrecht.
5. Uit het bovenstaande volgt dat, bij ontstentenis van enige vergoeding, een
beschermingsmaatregel voor roerende voorwerpen die integrerend deel uitmaken
van een monument, wanneer die voorwerpen niet aan dezelfde persoon toebehoren
als de eigenaar van het gebouw, een aantasting opleveren die gelijkstaat met
een eigendomsberoving, of, althans, een aantasting die een bijzondere en buitensporige last vormt die het billijk evenwicht tussen het algemeen belang van de
gemeenschap en de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten van
het individu verbreekt.
Dienaangaande kunnen de omstandigheden dat de beschermde voorwerpen
thans in onverdeeldheid zijn, en dat het monument thans toebehoort aan een
naamloze vennootschap die gecontroleerd wordt door de eigenaars van de
beschermde voorwerpen niet in aanmerking worden genomen, aangezien het om
hoofdzakelijk tijdelijke en bijkomstige omstandigheden gaat.
Enerzijds is, krachtens artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek, immers niemand
verplicht in onverdeeldheid te blijven, zodat de verdeling van de beschermde voorwerpen op elk ogenblik gevraagd kan worden. Anderzijds zijn de aandelen van een
naamloze vennootschap in beginsel overdraagbaar overeenkomstig artikel 510
van het Wetboek van vennootschappen, zodat de controle van de vennootschap
die eigenaar is van de monumenten nooit definitief verworven is.
6. Om de in de aanhef van het middel vermelde redenen stelt het arrest vast dat
de goederen die onder de beschermingsmaatregel vallen op grond dat ze integrerend deel uitmaken van het Stocletpaleis in onverdeeldheid toebehoren aan de
eisers en aan de tweede en de derde verweerder, terwijl het Stocletpaleis toebehoort aan de naamloze vennootschap Compagnie immobilière S.A.S.
Het beslist vervolgens, in essentie, dat de beschermingsmaatregel van die voorwerpen geen eigendomsberoving oplevert op grond dat de eigendomsoverdracht
ervan theoretisch en praktisch mogelijk blijft, aangezien de eisers de meerderheid bezitten van de aandelen van de voornoemde naamloze vennootschap en
drie van de vier zetels in het directiecomité hebben. Het beslist voorts dat de
beperkingen van het recht van de eisers op gebruik van en beschikking over de
beschermde voorwerpen voortvloeien uit de toestand van onverdeeldheid waarin
zij zich bevinden en uit de rechten van de Compagnie immobilière S.A.S. veeleer
dan uit de beschermingsmaatregel.
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Ten slotte beslist het in essentie dat de beperkingen van het eigendomsrecht
van de eisers op de beschermde voorwerpen niet voor kritiek vatbaar zijn aangezien ze in de wet zijn vastgelegd, beantwoorden aan een gewettigd doel van algemeen belang en in verhouding staan tot de bescherming van een erfgoed van
uitzonderlijke waarde.
7. Zodoende leidt het arrest uit zijn vaststellingen niet naar recht af dat de
beschermingsmaatregel van de eerste verweerder, zonder enige vergoeding van
de eisers, een billijk evenwicht tot stand brengt tussen het algemeen belang van
de gemeenschap en de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten
van het individu (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).
8. Subsidiair verzoeken de eisers dat het Hof, alvorens uitspraak over het
middel te doen, aan het Grondwettelijk Hof de onderstaande prejudiciële vraag
stelt :
Schenden de artikelen 206, 1o, a), 222, 226 en 234 van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004, artikel 16 van de Grondwet, in combinatie met
artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Parijs op
20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, gelet op de beperkingen
die ze aanbrengen in het recht op gebruik van en beschikking over de betrokken
goederen, indien ze in die zin worden uitgelegd dat ze de bescherming zonder
vergoeding toestaan van roerende voorwerpen die integrerend deel uitmaken van
een monument in het geval waarin die voorwerpen niet toebehoren aan dezelfde
persoon als de eigenaar van het monument ?”.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Enerzijds bepaalt artikel 1 van de Overeenkomst van Granada van
3 oktober 1985 inzake het behoud van het architectonische erfgoed van
Europa dat het begrip “architectonisch erfgoed”, voor de toepassing
van die overeenkomst, geacht wordt de volgende onroerende goederen
te omvatten : 1. monumenten : alle bouwwerken van opmerkelijk historisch, archeologisch, artistiek, wetenschappelijk, sociaal of technisch
belang, met inbegrip van de bijbehorende uitrusting.
Die bepaling die uitsluitend begripsomschrijvingen bevat, strekt niet
ertoe verplichtingen of rechten vast te leggen waarop de rechtzoekenden
zich zouden kunnen beroepen en zij heeft bijgevolg geen directe werking
in het interne recht.
Anderzijds wordt het onroerende erfgoed dat het voorwerp kan
uitmaken van de beschermingsprocedure als bedoeld in de artikelen 222
en 226 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
9 april 2004, in artikel 206, 1o, a), van dat wetboek omschreven als het
geheel van de onroerende goederen met een historische, archeologische,
artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, te weten : als monument : elk merkwaardig werk, met
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inbegrip van de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend
deel van uitmaken.
Onder uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van het als monument beschermde werk moet worden verstaan
elk voorwerp dat, wegens de historische, archeologische, artistieke,
esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige
band die het met dat werk verbindt, bijdraagt tot de socio-culturele,
artistieke of historische waarde ervan.
Anders dan het onderdeel voorhoudt, legt voornoemd artikel 206, 1o,
a), niet op dat die voorwerpen bovendien de hoedanigheid van onroerend
goed uit zijn aard of door bestemming moeten hebben.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest overweegt, met zijn eigen redenen en met overname van
de redenen van het arrest van de Raad van State van 2 februari 2011,
dat “en estimant que tous les biens inventoriés dans l’annexe II de [het
beschermingsbesluit van 9 november 2006] doivent être classés au titre
d’installations ou d’éléments décoratifs participant d’une œuvre d’art
totale, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest n’a pas commis une erreur
manifeste d’appréciation qu’il conviendrait de censurer” en dat “die
motivering van de bescherming ruimschoots gestaafd wordt door de
stukken in het administratief dossier en bevestigd door de overvloedige wetenschappelijke documentatie die de [eerste verweerder] overlegt, zoals het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen en vooral het verslag van de directie monumenten
en landschappen volgens hetwelk de meubels en voorwerpen ten volle
verbonden zijn met het gehele werk en daarmee een onlosmakelijke
collectie vormen”.
Met overname van de redenen van het voornoemde arrest van de Raad
van State overweegt het arrest dat, “sur la base de ces éléments, la
[première défenderesse] a pu, sans méconnaître l’article 206, 1o, a), du
Code bruxellois de l’aménagement du territoire, estimer que les objets
classés par le second acte attaqué présentent un ‘lien indissociable’ avec
le palais Stoclet, lien qui est de nature historique, artistique et esthétique, et qu’ils en font partie intégrante, en sorte qu’ils contribuent à
déterminer la valeur du monument et du jardin classés antérieurement
et qu’ils doivent donc être protégés in situ avec ceux-ci, leur déplacement étant de nature à porter atteinte à l’intégrité de la réalisation
remarquable à protéger” en dat, “aangezien het Stocletpaleis beschouwd
kan worden als een totaal kunstwerk, ‘le lien existant entre celui-ci et
sa décoration ainsi que son ameublement est particulièrement fort, en
sorte que l’ensemble peut englober de manière certaine tous les objets,
même les plus usuels, qui ont été spécialement conçus pour faire partie
de la réalisation’”.
Met die overwegingen beperkt het arrest zijn wettigheidstoetsing
van het beschermingsbesluit van 9 november 2006 niet tot de eventuele kennelijke onregelmatigheden van die akte, maar onderzoekt het
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of dat besluit het begrip onroerend erfgoed, zoals het is vastgelegd in
artikel 206, 1o, a), van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
niet miskent.
Voor het overige miskent het arrest, door de voornoemde overwegingen, dat wettelijk begrip onroerend erfgoed niet en biedt het Hof de
mogelijkheid zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Hoewel een beschermingsmaatregel van een goed een beperking kan
vormen op het uitoefenen van het eigendomsrecht van de eigenaar ervan,
levert zij geen daadwerkelijke beroving van dat goed op.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 16 van de
Grondwet, dat van toepassing is in geval van onteigening ten algemenen
nutte, die een gedwongen eigendomsoverdracht onderstelt waaruit een
eigendomsverlies, en bijgevolg een daadwerkelijke beroving van een
goed voortvloeit, faalt het naar recht.
In strijd met hetgeen het middel voorhoudt, verantwoordt het arrest
zijn beslissing dat “de litigieuze bescherming de [eisers] niet uit hun
eigendom ontzet” niet uitsluitend met de overweging dat de eisers de
meerderheid bezitten van de aandelen van de voornoemde naamloze
vennootschap en drie van de vier zetels in het directiecomité hebben en
dat de beperkingen van het recht op gebruik van en beschikking over
de beschermde voorwerpen voortvloeien uit de toestand van onverdeeldheid waarin zij zich bevinden en uit de rechten van de Compagnie immobilière S.A.S. veeleer dan uit de beschermingsmaatregel.
Het arrest steunt die beslissing ook op de overweging, die los staat van
de bovenstaande dat de litigieuze bescherming “op zichzelf niet ertoe
leidt dat [de beschermde] elementen veranderen in onroerende goederen
door bestemming waarvan de eigendom zou toekomen aan de eigenaar
van het pand, de [vennootschap] Compagnie immobilière S.A.S.” en dat
“de eigendomsoverdracht [van de beschermde goederen] […] theoretisch
en praktisch mogelijk [blijft], ofwel tussen mede-eigenaars, ofwel aan de
naamloze vennootschap die eigenaar is van de gebouwen, of nog aan een
derde die het geheel aankoopt (roerende en onroerende goederen), ofwel
ten slotte aan een derde koper van de beschermde roerende goederen die
van de eigenaar een bewoningsrecht heeft verkregen om het genot van
zijn aankoop te hebben”.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Voor het overige voerden de eisers in hun derde aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep, met betrekking tot artikel 1 van het eerste
aanvullende Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, aan dat “het Europees Hof
voor de rechten van de mens […] beslist dat een eigendomsberoving,
zonder de betaling van een bedrag dat redelijkerwijs in verhouding
staat tot de waarde van het goed, normaal gezien een uitzonderlijke
aantasting is en dat het totale ontbreken van een vergoeding slechts
in uitzonderlijke omstandigheden kan worden verantwoord”, dat “de
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litigieuze beschermingsmaatregel neerkomt op een definitieve beroving van de [eisers] van de roerende goederen in het Stocletpaleis”, dat
“een dergelijke feitelijke onteigening van de [eisers] gebeurd is zonder
billijke en voorafgaande vergoeding” en dat “zij dus in strijd is [met
artikel] 1van het eerste Protocol”, en vorderden, in hoofdorde, met
name, dat “voor recht zou worden gezegd dat [de] twee besluiten een
fout opleveren die het eigendomsrecht van de [eisers] hebben aangetast
door hen de essentie van hun recht op de litigieuze roerende goederen
te ontnemen”.
Voor het hof van beroep hebben de eisers niet betoogd dat, bij ontstentenis van elke vergoeding, de door de eerste verweerder aangenomen
beschermingsmaatregel van roerende voorwerpen die integrerend deel
uitmaken van een monument, een bijzondere en buitensporige last vormt
die het billijk evenwicht tussen het algemeen belang van de gemeenschap en de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten
van het individu verbreekt.
In zoverre het onderdeel voor het eerst voor het Hof de schending
van artikel 1 van het eerste aanvullende Protocol bij het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
aanvoert en daartoe betoogt dat het arrest niet naar recht uit die vaststelling afleidt dat de beschermingsmaatregel van de eerste verweerder,
zonder enige vergoeding, een billijk evenwicht tot stand brengt tussen
het algemeen belang van de gemeenschap en de vereisten van de vrijwaring van de fundamentele rechten van het individu, is het nieuw en
bijgevolg niet ontvankelijk.
Het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof berust op de onjuiste premisse dat de de artikelen 206, 1o, a),
222, 226 en 234 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening een
gedwongen eigendomsoverdracht inhouden.
Er is geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aangezien de
aangevoerde schending niet mogelijk is.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers, de heer Mahieu en
mevr. Geinger.
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N° 369
1o

— 14 juni 2013
(C.11.0750.N)

kamer

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Gewestelijke aangelegenheden. — Onteigeningsmachtiging. — Vlaamse regering. — Voorwaarde. —
Bevoegde minister.
2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Economische expansie. —
Onteigeningsmachtiging. — Vlaamse regering. — Bevoegde minister.

1o De Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte
inzake gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende
wetgeving ; krachtens de besluiten van de Vlaamse regering is het lid van
de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden,
behoudens in de gevallen bepaald in de wet of het decreet, bevoegd om de
onteigeningsmachtiging af te leveren met instemming van het functioneel
bevoegd lid van de Vlaamse Regering  (1). (Art. 16 Grondwet ; Art. 79, § 1,
Bijzondere Wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen ; Artt. 2, 3 en
4 Decr.Vl. 13 april 1988 ; Art. 1 B.Vl.Ex. 19 dec. 1991 ; Art. 15, § 4, 1o, B.Vl.
Reg. 13 juli 2001)
2o Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling waardoor, bij
onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging dient te worden
verleend door het lid van de Vlaamse regering dat openbare werken onder
zijn bevoegdheid heeft  (2). (Art. 30, § 1, Wet 30 dec. 1970)

(B. t. Intercommunale Leiedal b.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de
huidige procedure betrekking op een onteigeningsprocedure.
2. Bij besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid van 4 april 2002 werd
verweerster gemachtigd om over te gaan tot onteigening van een aantal
gronden te Zwevegem en werd de toepassing van de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden bedoeld bij artikel 5 van de Onteigeningswet 1962 toegelaten.
Verweerster ging vervolgens over tot de onteigening van een eigendom
van eiser.
3. Ingevolge het provisioneel vonnis van de vrederechter van het tweede
kanton Kortrijk ging de eigendom van de grond over op verweerster en
werd onder meer de provisionele vergoeding bepaald op 69.100 EUR.
  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Id.
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Bij vonnis van de Vrederechter van het tweede Kanton Kortrijk van
7 maart 2006 werd de voorlopige onteigeningsvergoeding bepaald op
291.163,41 EUR, bestaande uit 251.002,94 EUR vergoeding voor de grond en
40.160,47 EUR wederbeleggingsvergoeding.
4. Ten gevolge een procedure tot herziening bepaalde de rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk in het vonnis van 21 juni 2007 de definitieve
onteigeningsvergoeding op 291.163,41 EUR.
5. Op het hoger beroep van verweerster hervormde het hof van beroep
te Gent, bij het bestreden arrest van 8 maart 2011, het beroepen vonnis
en bepaalde het de definitieve onteigeningsvergoeding op 36.715,10 EUR.
6. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp
uit van huidige procedure.
Het

eerste cassatiemiddel

7. In het eerste cassatiemiddel voert eiser schending aan van de artikelen 16 en 159 van de Grondwet, de artikelen 6, § 1, VI en 79, § 1 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, zoals van kracht voor de vervanging ervan bij artikel 73
van bet decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 en de opheffing ervan door artikel 8, 1o van
het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2006, de artikelen 2 tot 4 van het decreet van 13 april 1988 tot
bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de
gewestelijke aangelegenheden, artikel 1 van het besluit van de Vlaamse
regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte
ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, en de artikelen
4 en 15, § 4, 1o van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001
tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.
8. Eiser verwijt het bestreden arrest te hebben beslist dat het onteigeningsbesluit en de onteigening zelf wettig zijn en het middel van eiser te
hebben verworpen volgens hetwelk het onteigeningsbesluit en de onteigening zelf onwettig zijn omdat het onteigeningsbesluit werd ondertekend door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Buitenlands beleid, terwijl de ondertekening
diende te gebeuren door de Vlaamse Minister van Openbare Werken.
Eiser voert aan dat uit de voormelde wettelijke en decretale bepalingen volgt dat de machtiging aan onder meer intercommunale verenigingen om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte in beginsel
wordt verleend door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor
de binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het functioneel
bevoegde lid, maar dat deze regel evenwel enkel geldt voor zover de wet,
daarin begrepen de wet op grond waarvan tot onteigening wordt overgegaan, niet anders bepaalt.
9. Nu ter zake blijkt dat tot de onteigening werd overgegaan op grond
van artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de econo-
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mische expansie, uit dit wetsartikel voortvloeit dat de bevoegdheid tot
het nemen van de onteigeningsbeslissing en het verlenen van de machtiging tot onteigening in het kader van deze wet toekomt aan de minister
die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, en de onteigeningsbeslissing werd genomen door de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands beleid, met instemming van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlandse Handel en
Huisvesting, konden de appelrechters volgens eiser niet zonder schending van de voormelde wettelijke en decretale bepalingen beslissen dat
het onteigeningsbesluit en de onteigening zelf wettig waren.
10. Minstens moest volgens eiser de onteigeningsbeslissing worden
genomen met instemming van de functioneel bevoegde Vlaamse Minister
die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft.
Bespreking

van het eerste cassatiemiddel

11. Krachtens artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn
eigendom ontzet worden dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op
de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
12. Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde bij zijn
arrest van 30 juni 2004  (1) dat de Grondwetgever door het gebruik van
de woorden “bij wet bepaald” alleen de bevoegdheid van de uitvoerende
macht heeft willen uitsluiten door de bevoegdheid om de gevallen en
de nadere regels van onteigening voor te behouden aan democratisch
verkozen beraadslagende vergaderingen.
13. Krachtens artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen werd aan de Vlaamse regering de bevoegdheid verleend om over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte in
de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures en van het
principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij
artikel 11 van de Grondwet (thans artikel 16 van de Grondwet 1994).
14. Bij decreet van 13 april 1988 werden de gevallen en de modaliteiten
bepaald waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen
ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden. Artikel 2
van dit decreet bepaalt dat de Executieve wordt gemachtigd over te gaan
tot onteigeningen ten algemenen nutte van de onroerende goederen in
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk
is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
15. Tevens werd in artikel 3 van voormeld decreet bepaald dat de
Executieve andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende
goederen ten algemene nutte te onteigenen, kan machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake
de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet
  (1) Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 115/2004, AA 2004 (1317) 1326, ro B.3.2.
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van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Artikel 4 tenslotte
bepaalt dat deze machtigingen zullen verleend worden met overeenkomstige toepassing van de regels en procedures voorgeschreven bij de
inzake onteigeningen geldende wetgeving.
16. Dit decreet bevestigt aldus dat de onteigeningsmachtiging slechts
kan uitgaan van de (Vlaamse) regering, en niet van andere rechtspersonen.
17. In het advies van de Raad van State bij het ontwerp van bovenvermeld decreet werd erop gewezen dat de machtiging tot onteigening
een maatregel is die tot het specifiek toezicht behoort, wat in geregionaliseerde aangelegenheden zaak is van de Executieve en dat dit standpunt aansluit bij de algemene opzet van de staatshervorming, waarbij
Gemeenschappen en Gewesten autonoom exclusieve bevoegdheden
uitoefenen. De Executieven moeten over middelen en instrumenten
beschikken om in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn een
coherent en sluitend beleid te voeren  (1).
18. Krachtens artikel 1 van het te dezen toepasselijke besluit van
de Vlaamse Executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de Gemeenschapsminister, bevoegd voor de binnenlandse
aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd om
de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot
onteigeningen te algemenen nutte, met instemming van de functioneel
bevoegde Gemeenschapsminister.
19. Artikel 15, § 4, 1o 6, van het besluit van de Vlaamse regering van
13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
regering (hierna te noemen het “Delegatiebesluit 2001”), bepaalt dat
de machtiging om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte,
behoudens in de gevallen bepaald in de wet of het decreet, wordt verleend,
wanneer deze verleend wordt ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd
is voor de binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het functioneel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten
behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.
20. Het woord “wet” in de voormelde bepalingen heeft naar mijn
mening een algemene draagwijdte en is aldus niet beperkt tot federale
wetten. Het lijkt mij niet aangewezen om een onderscheid tussen “wet”
en “decreet” te gaan invoeren, daar waar beide begrippen, gelet op de
evolutie in de tijd, noodzakelijkerwijze inhoudelijk synoniemen van
elkaar zijn geworden. Het is duidelijk dat de term “wet” in het besluit
van 19 december 1991 en in het Delegatiebesluit 2001 in generieke zin

  (1) Concl. van AG R. Mortier bij Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0113.N, AC 2010, nr. 442.
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wordt gebruikt en staat voor “elke akte uitgaande van een beraadslagende vergadering”.
21. Anders dan door verweerster in haar memorie van antwoord aangevoerd, meen ik niet dat met de woorden “behoudens in de gevallen bij
de wet bepaald” enkel die gevallen worden bedoeld waar de federale
wet bepaalt dat, wanneer een onteigeningsmachtiging bij koninklijk
besluit dient verleend te worden, dit op voordracht van een welbepaalde
minister gebeurt. De ministeriële bevoegdheidsregeling vervat in de wet
van 30 december 1970 betreffende de economische expansie lijkt mij aldus
niet beperkt te zijn tot de gevallen waarin een onteigeningmachtiging
op federaal niveau, bij koninklijk besluit, vereist is, maar zich ook uit
te strekken tot de onteigeningsmachtigingen die tot de bevoegdheden
van de Gewesten behoren.
22. In dit verband kan overigens verwezen worden naar het oordeel van
het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 juni
1988  (1), met betrekking tot de impliciete wijziging van de wetten met
betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de
Gewesten zijn overgedragen en de gevolgen hiervan voor een aantal
begrippen.
Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde in dit arrest dat
de wetten met betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de Gewesten zijn overgedragen en die van voor de Staatshervorming dateren bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 impliciet
gewijzigd zijn. Die impliciete wijziging betreft niet alleen de wetgeving
van voor de Staatshervorming waarbij aangelegenheden werden geregeld die nu onder de Gemeenschappen en de Gewesten ressorteren ; zij
geldt eveneens voor de wetgeving betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte, zodra die onteigening tussenkomt in het kader van een
aan de Gemeenschappen of de Gewesten overgedragen aangelegenheid.
Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, preciseerde in dit arrest
onder rechtsoverweging 2.B.3 :
“In het geval van de wet van 26 juli 1962 ‘betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte’ kan de vaststelling dat de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is ten algemenen nutte, alleen toekomen aan de beoordeling
van de Executieve die bevoegd is voor het beheer van de aangelegenheid
naar aanleiding waarvan die onteigening geschiedt.
Een wet, zoals die van 1962, aangenomen in een eenheidsstaat, moet
thans in het licht van de Staatshervorming worden gelezen. Telkens
een onteigening een gewestelijke of een gemeenschapsaangelegenheid
betreft, is het dan ook vereist de bewoordingen ‘de Koning’ en ‘koninklijk besluit’ door ‘de Executieve’ en ‘besluit van de Executieve’ te
vervangen”.
Dezelfde redenering dient naar mijn oordeel gevolgd te worden voor de
wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, die aldus
eveneens in het licht van de Staatshervorming dient te worden gelezen.
  (1) Arbitragehof 15 juni 1988, AA 1988, 771, inzonderheid ro 2.B.3.
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23. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dan ook dat de Vlaamse
regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen
geldende wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse regering het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet of
het decreet, bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te verlenen met
instemming van het functioneel bevoegde lid van de Vlaamse regering.
24. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepassing,
kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied overgaan
tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van de onroerende
goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden, voor de industrie,
het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun toegangswegen
of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het onteigeningsbesluit
en de aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel van de Minister die
openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, door de Koning besloten.
Dit wetsartikel voorziet dus in een bijzondere procedureregeling waardoor, bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging
dient te worden verleend door het lid van de regering (thans, ingevolge
artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, te lezen als : “de Vlaamse regering”  (1)) dat openbare
werken onder zijn bevoegdheid heeft. Het houdt aldus een expliciete
uitzondering in op de bevoegdheid van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden ter zake.
25. De appelrechters die oordelen dar het lid van de Vlaamse regering
dat bevoegd is voor binnenlandse aangelegenheden te dezen bevoegd was
om de machtiging tot onteigening op grond van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie te verlenen met instemming
van het functioneel bevoegd lid, hebben naar mijn mening hun beslissing
niet naar recht verantwoord.
De

overige grieven

26. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.
Conclusie : vernietiging

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 8 maart 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 11 maart 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
  (1) Id.
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Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 16 Grondwet kan niemand van zijn eigendom
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze
bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
2. Krachtens artikel 79, § 1, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen kunnen de regeringen overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten
bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde
procedures en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij artikel 11, thans 16, van de Grondwet.
3. Krachtens artikel 2 van het decreet van de Vlaamse Raad van
13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij
de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, wordt de Executieve
gemachtigd over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte van de
onroerende goederen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor
het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
4. Krachtens artikel 3 van voormeld decreet kan de Executieve andere
rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen ten algemenen
nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin
zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw
van de infrastructuur of voor het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen.
Krachtens artikel 4 van dit decreet zullen de in de artikelen 2 en 3
voorziene onteigeningsmachtigingen verleend worden met overeenkomstige toepassing van de regels en procedures voorgeschreven bij de
inzake onteigeningen geldende wetgeving.
5. Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve van
19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve
van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en
de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de Gemeenschapsminister, bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, behoudens in de
gevallen bepaald in de wet, bevoegd om de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte,
met instemming van de functioneel bevoegde Gemeenschapsminister.
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6. Krachtens artikel 15, § 4, 1°, van het besluit van de Vlaamse regering
van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse regering, wordt de machtiging om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte, behoudens in de gevallen bepaald in de wet of
het decreet, verleend, wanneer deze verleend wordt ten behoeve van de
gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het functioneel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van
de Vlaamse regering van 19 december 1991.
7. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepassing, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare
rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied overgaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut
van de onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden
voor de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van
hun toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel
van de minister die Openbare Werken onder zijn bevoegdheid heeft,
door de Koning besloten.
8. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de Vlaamse regering
kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van de regels
en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende
wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse regering het
lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet of het decreet,
bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te verlenen met instemming
van het functioneel bevoegde lid van de Vlaamse regering.
9. Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling waardoor,
bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging dient
te worden verleend door het lid van de Vlaamse regering dat openbare
werken onder zijn bevoegdheid heeft.
10. De appelrechters die oordelen dat het lid van de Vlaamse regering
dat bevoegd is voor binnenlandse aangelegenheden te dezen bevoegd was
om de machtiging tot onteigening op grond van de wet van 30 december
1970 te verlenen met instemming van het functioneel bevoegd lid, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
11. Het middel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer Maes.

N° 370
1o

— 14 juni 2013
(C.12.0097.N)

kamer

1o MILIEURECHT. — Drinkwater. — Exploitant
tributienetwerk. — Saneringsplicht. — Wijze.
2o WATERS. — Drinkwater. — Exploitant
tienetwerk. — Saneringsplicht. — Wijze.

van een openbaar waterdis-

van een openbaar waterdistribu-

1o en 2o Er kan aan de verplichting opgelegd aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk tot sanering van het door de exploitant aan
zijn abonnees geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water, en waarvoor een bijdrage in de kostprijs kan
worden aangerekend, worden voldaan door het afsluiten van een overeenkomst als voorzien in artikel 6bis, §§ 3 en 4, van het Decreet van 24 mei 2002
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. (Art. 6bis, §§ 1, 2,
3 en 4, en 16bis, §§ 1, 2 en 3, eerste en zevende lid, Drinkwaterdecreet)

(Vlaamse

maatschappij voor watervoorziening c.v.b.a. t.

R.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter te Maaseik van 29 juli 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 6bis, § 1, van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, hierna Drinkwaterde-
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creet, wordt elke exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk
belast met de sanering van het door de exploitant aan haar abonnees
geleverde water met het oog op het behoud van de kwaliteit van het
geleverde water.
Krachtens artikel 6bis, § 2, Drinkwaterdecreet kan de exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk om aan zijn saneringsverplichting te voldoen, deze sanering hetzij zelf organiseren, hetzij hiervoor
beroep doen op een derde.
Krachtens § 3 van voormeld artikel wordt aan de uitvoering van de
gemeentelijke saneringsverplichting in hoofde van de exploitant van
een openbaar waterdistributienetwerk voldaan door een overeenkomst
af te sluiten met de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of
intergemeentelijke samenwerkingsverband of een door de gemeente na
een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
Krachtens § 4 van voormeld artikel wordt aan de uitvoering van de
bovengemeentelijke saneringsverplichting in hoofde van de exploitant
van een openbaar waterdistributienetwerk voldaan door een overeenkomst af te sluiten met de in § 1 van artikel 32septies van de wet van
26 maart 1971 bedoelde vennootschap.
2. Krachtens artikel 16bis, § 1, Drinkwaterdecreet kunnen de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk een bijdrage in de
kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen lastens
hun abonnees.
Krachtens artikel 16bis, § 2, van voormeld decreet worden de bijdragen
in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk
en bovengemeentelijk vlak als onderdeel van de integrale prijs voor het
leveren van water via het openbaar waterdistributienetwerk opgenomen
in de waterfactuur.
Krachtens artikel 16bis, § 3, eerste en zevende lid, bepaalt de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk onder toezicht van de
economische toezichthouder, het tarief van de bijdrage in functie van
de kosten die hij moet dragen om zijn saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak na te komen. De bijdrage voor de
sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de
gemeentelijke saneringsverplichting.
3. Uit deze bepalingen volgt dat aan de saneringsplicht zoals opgelegd in
artikel 6bis, § 1, Drinkwaterdecreet en waarvoor een bijdrage in de kostprijs kan worden aangerekend lastens de abonnee kan worden voldaan door
het afsluiten van een overeenkomst als voorzien in artikel 6bis, § 3 en § 4.
4. Het bestreden vonnis dat, zonder na te gaan of de overeenkomsten bedoeld in artikel 6bis, § 3 en § 4, Drinkwaterdecreet werden afgesloten, oordeelt dat de eiseres zich niet van haar saneringsplicht heeft
gekweten en zodoende geen aanspraak kan maken op saneringskosten,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Genk.
14 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 371
1o

— 14 juni 2013
(C.12.0504.N)

kamer

VERDELING. — Betwisting. — Verdeelbaarheid in natura. — Tussentijds
proces-verbaal van beweringen en zwarigheden. — Neerlegging ter griffie.
— Gevolg.

Door de neerlegging ter griffie van het tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden waarin de betwisting over de al dan niet verdeelbaarheid in natura van de onroerende goederen en het standpunt van de
boedelnotaris was uiteengezet, is de betwisting aanhangig bij de rechtbank
en kunnen partijen hun middelen en argumenten dienaangaande laten
gelden  (1). (Artt. 1209 tot 1224 Gerechtelijk Wetboek)

(R. t. S.)
Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :
Situering
1. Deze procedure kadert in een gerechtelijke vereffening-verdeling
van de huwgemeenschap tussen partijen na echtscheiding, onderworpen
aan de regels van de (oude) artikelen 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de vervanging ervan bij de wet van 13 augustus 2011
houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffeningverdeling.
Het

enig cassatiemiddel

2. Eiser verwijt het bestreden arrest ten onrechte zijn zwarigheden
zoals geformuleerd in de bladzijden 12 en volgende van zijn syntheseconclusie niet meer toelaatbaar te hebben verklaard.
3. In zijn enig middel voert eiser aan dat de betwisting tussen partijen
gaat over de vraag of een verdeling in natura mogelijk is zonder verkoop
van de onroerende goederen enerzijds en over een eventuele juridische
splitsing van een bepaald onroerend goed anderzijds. Volgens eiser zijn
  (1) Zie strijdige concl. O.M.
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deze betwistingen uitgedrukt in het tussentijds proces-verbaal van
beweringen en zwarigheden van 13 maart 2009, dat door de notaris werd
neergelegd ter griffie op 22 april 2009, of vloeien zij minstens voort uit de
in dit proces-verbaal opgenomen beweringen en zwarigheden. De appelrechters konden volgens eiser deze actuele zwarigheden niet ontoelaatbaar verklaren zonder de artikelen 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk
Wetboek, in hun alsdan toepasselijke versie, te schenden.
Bespreking

van het enig cassatiemiddel

4. Artikel 1219, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in zijn
versie te dezen toepasselijk, bepaalt dat ingeval partijen het niet eens
zijn, de notaris een proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden in
minuut opmaakt. Binnen een maand legt hij ter griffie een uitgifte van
dit proces-verbaal en van de staat van vereffening neer.
Luidens het tweede lid van dit wetsartikel wordt door die neerlegging
de zaak aanhangig bij de rechtbank, die binnen een maand ambtshalve
de dag en het uur van de zitting bepaalt. De griffier roept de partijen op
bij gerechtsbrief.
Artikel 14, eerste lid, van de Organieke wet Notariaat bepaalt dat de
akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris
en dat van de ondertekening melding wordt gemaakt in het slot van de
akte.
5. Uw Hof preciseerde de te volgen procedure in zijn arrest van 24 juni
2010  (1) als volgt :
“Uit deze bepalingen volgt dat de notaris de partijen moet oproepen
om aanwezig te zijn bij het opstellen van het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden en dat hij de partijen moet uitnodigen dit procesverbaal te ondertekenen.
Bij afwezigheid van de partijen dient het proces-verbaal te worden
ondertekend door de notaris die is aangesteld om de afwezige of onwillige partijen te vertegenwoordigen”.
6. Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 6 april 1990  (2) dat “uit de artikelen 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk Wetboek en uit de toelichting
daarbij in het verslag van de koninklijke commissaris volgt dat die
wetsbepalingen aldus moeten worden gelezen dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden
opgenomen overeenkomstig artikel 1218 in het proces-verbaal van de
boedelnotaris, door de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit
proces-verhaal hij de rechtbank aanhangig worden gemaakt”.
Deze regel werd nogmaals herhaald in het arrest van Uw Hof van 9 mei
1997  (3).
7. Naar mijn mening kan een partij die geen zwarigheden heeft laten
acteren voor de notaris in het afsluitend proces-verbaal van zwarigheden
later voor de rechtbank geen bezwaren meer laten gelden en verklaart
zij zich dus ten definitieve titel akkoord met de vereffeningstaat. Elke
  (1) Cass. 24 juni 2010, AR C.09.0438.N, AC 2010, nr. 459.
  (2) Cass. 6 april 1990, AR 6958, AC 1989-90, nr. 474, met concl. van AG D’Hoore.
  (3) Cass. 9 mei 1997, AR C.94.0369.N, AC 1997, nr. 223.
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opmerking die nog voor de rechtbank zal geformuleerd worden zal
derhalve dienen afgewezen te worden, nu de procedure zoals voorzien in
het Gerechtelijk Wetboek de partijen alle mogelijkheden biedt om voor
de notaris hun rechten te laten gelden, onverminderd de bevoegdheid
van de rechtbank om hierna over deze zwarigheden te oordelen. Dit alles
tenzij de partijen akkoord gaan om andere betwistingen aan de rechter
voor te leggen.
Advocaat-generaal D’Hoore stelde in zijn conclusie voor het voormelde arrest van Uw Hof van 6 april 1990 : “De beweringen en zwarigheden die voor het eerst voor de rechtbank ingediend worden, zijn niet
toelaatbaar omdat ze nieuw zijn, d.w.z. omdat ze niet te gepasten tijde
aan de boedelnotaris werden voorgelegd om opgenomen te worden in zijn
proces-verbaal dat de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt” en tevens
“De deelgenoot die de staat niet goedkeurt maar alsdan evenmin zijn
bezwaren kenbaar maakt, verbeurt aldus zijn recht nog beweringen en
zwarigheden tegen de staat in te dienen voor de rechtbank”.
8. Deze regel lijkt mij ook te gelden in geval de notaris een tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden ter griffie neerlegt
waarin hij de rechtbank verzoekt om de openbare verkoop te bevelen van
de goederen die volgens hem niet gevoeglijk in natura kunnen worden
verdeeld.
9. Uw Hof erkende overigens in zijn arrest van 11 mei 1993 de techniek
van het tussentijdse proces-verbaal  (1).
10. De appelrechters stellen ter zake vast dat :
— de boedelnotaris een onoverkomelijk tussengeschil betreffende de
verdeling in natura, zonder verkoop, van de onroerende goederen, vaststelde ;
— de boedelnotaris bij brief van 9 februari 2009 eiser, met verwijzing
naar artikel 1219, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft verzocht “op
zijn kantoor aanwezig te zijn op vrijdag 13 maart as om 14 u 30, teneinde
uw standpunt hierover in te nemen” ;
— in het proces-verbaal van zwarigheden van 13 maart 2009 correct
is opgenomen dat eiser alsdan niet is verschenen op die bijeenkomst
voor het opstellen van het tussentijds proces-verbaal van beweringen en
zwarigheden, en dat daarover niet de minste betwisting bestaat ;
— het tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden van
13 maart 2009 vermeldt dat bijgevolg de daartoe aangestelde notarisvertegenwoordiger in de afwezigheid van eiser optrad ;
— de ondertekening van het proces-verbaal door de notaris die gelast
is met de vertegenwoordiging van de niet-verschijnende partij of weigerende partij inhoudt dat deze notaris, ingevolge zijn wettelijke opdracht,
geen procedurefouten heeft vastgesteld ;
— de boedelnotaris op 22 april 2009 overging tot de neerlegging van de
inventarissen van 16 juni 1994 en opeenvolgende processen-verbaal van
opening van werkzaamheden, alsook van zijn tussentijds proces-verbaal
van beweringen en zwarigheden van 13 maart 2009 omtrent de vraag of
  (1) Cass. 11 mei 1993, AR 8330, AC 1993, nr. 448.
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een verdeling in natura, zonder verkoop van de onroerende goederen
mogelijk is.
11. Nu uit die vaststellingen blijkt dat eiser geen zwarigheden voor
de boedelnotaris formuleerde op de daartoe bestemde bijeenkomst van
13 maart 2009, waarop hij zelfs niet verscheen, kunnen de bij conclusie
geformuleerde zwarigheden naar mijn mening geenszins gekwalificeerd
worden als betwistingen voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden, opgenomen overeenkomstig artikel 1218 in het proces-verbaal
van de boedelnotaris.
12. De appelrechters hebben naar mijn mening dan ook hun beslissing
naar recht verantwoord, zodat het middel mij niet aangenomen lijkt te
kunnen worden.
Conclusie : verwerping

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 2 juli 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 18 maart 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman 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. Uit de artikelen 1209 tot 1224 Gerechtelijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij wet van 13 augustus 2011, volgt dat wanneer de notaris
wordt geconfronteerd met betwistingen of moeilijkheden die dermate
essentieel zijn dat zij het opstellen van een staat van vereffening
beletten, hij een tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden kan opstellen teneinde deze betwisting door de rechter te laten
beslechten.
De betwisting wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbank door de
neerlegging van het tussentijds proces-verbaal, behoudens andersluidend akkoord van alle partijen dat een einde maakt aan de betwisting.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— notaris T. een tussentijds proces-verbaal heeft opgesteld waarin hij
heeft uiteengezet dat hij het bestaan heeft vastgesteld van een betwisting die een probleem vormt voor het opstellen van een definitieve staat
van vereffening en verdeling, met name een betwisting over de al dan
niet verdeelbaarheid in natura van de onroerende goederen, bestaande
uit een herenhuis en twee garages ;
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— notaris T. de partijen bij aangetekende brief heeft uitgenodigd om
op 13 maart 2009 aanwezig te zijn op zijn kantoor om standpunt in te
nemen over deze problematiek ;
— de eiser, hoewel hij regelmatig was uitgenodigd, op 13 maart 2009
niet is verschenen en het tussentijds proces-verbaal van beweringen en
zwarigheden in zijn plaats werd ondertekend door de notaris aangesteld
om de afwezige en weigerende partijen te vertegenwoordigen ;
— notaris T. op 22 april 2009 het tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen heeft neergelegd.
3. Door de neerlegging ter griffie van het tussentijds proces-verbaal
van beweringen en zwarigheden waarin de betwisting over de al dan niet
verdeelbaarheid in natura van de onroerende goederen en het standpunt
van de boedelnotaris was uiteengezet, was deze betwisting aanhangig bij
de rechtbank en konden de partijen hun middelen en argumenten dienaangaande laten gelden.
4. Door te oordelen dat aangezien de eiser zijn eventuele zwarigheden
tegen de vaststellingen van de boedelnotaris niet heeft laten kennen ter
gelegenheid van de bijeenkomst van 13 maart 2009, waarop hij nochtans
regelmatig was uitgenodigd, diens actuele zwarigheden zoals geformuleerd in de bladzijden 12 en volgende van zijn syntheseconclusies niet
meer toelaatbaar zijn, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
14 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Andersluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en de heer Mahieu.

N° 372
1o

— 14 juni 2013
(C.12.0524.N)

kamer

1o HANDELSPRAKTIJKEN. — Bevel

tot staking.

— Vereisten.

2  DWANGSOM. — Vereiste. — Hoofdveroordeling.
o

1o Het bevel tot staking van vastgestelde inbreuken op de Handelspraktijkenwet 1991 gegeven door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
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moet de handeling waaraan het een einde wenst te stellen, op duidelijke
wijze omschrijven en alle kenmerkende gegevens vermelden, zodat er geen
redelijke twijfel kan ontstaan over de draagwijdte van het bevel  (1). (Art. 95,
eerste lid, Handelspraktijkenwet 1991)
2o Wanneer de rechter aan de nakoming van de hoofdveroordeling een
dwangsom verbindt, dan dient de hoofdveroordeling voldoende nauwkeurig
te worden bepaald  (2). (Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek)

(Procter & Gamble Distribution Company Europe b.v.b.a.
t. Henkel Belgium n.v. )
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 juni 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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. Artikel 95, eerste lid, Wet Handelspraktijken in zijn toepasselijke
versie, bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel het
bestaan vaststelt en de staking beveelt van een daad die een inbreuk
uitmaakt op de bepalingen van die wet.
Het bevel tot staking moet de handeling waaraan het een einde wenst
te stellen, op duidelijke wijze omschrijven en alle kenmerkende gegevens vermelden, zodat er bij de verweerder geen redelijke twijfel kan
ontstaan over de draagwijdte van het bevel.
2. Wanneer de rechter overeenkomstig artikel 1385bis Gerechtelijk
Wetboek, aan de nakoming van de hoofdveroordeling een dwangsom
verbindt, dan dient de hoofdveroordeling voldoende nauwkeurig te
worden bepaald.
3. De appelrechters stellen een inbreuk vast door de televisiespot van
de eiseres in zoverre hierin “vermeld wordt of de indruk wordt gewekt
dat er bij het gebruik van Ariel Excel Gel een identiek of soortgelijk
resultaat wordt gehaald wanneer gewassen wordt op een temperatuur
van 15°C als wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 40°C” en
bevelen de eiseres de staking van het “uitzenden van een of meerdere
televisiespots” en “het voeren van enige andere vorm van reclame in
zoverre hierin nog vermeld zou worden of de indruk zou gewekt worden
  (1) Zie Cass. 29 mei 2009, AR C.06.0377.N, AC 2009, nr. 360.
  (2) Zie Cass. 28 juni 2012, AR C.11.0744.N, AC 2012, nr. 425.
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er bij het gebruik van Ariel Excel Gel een identiek of soortgelijk resultaat wordt gehaald wanneer gewassen wordt op een temperatuur van
15°C als wanneer gewassen wordt op een temperatuur van 40°C”, en zulks
onder verbeurte van een dwangsom “per inbreukmakende reclame die
via de televisie, de radio, internet of per e-mail zou worden uitgezonden
of meegedeeld aan het publiek”.
4. Door aldus te oordelen, omschrijven de appelrechters het stakingsbevel met voldoende duidelijkheid en schenden zij geen der als geschonden
aangevoerde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Lefèbvre.

N° 373
1o

— 14 juni 2013
(C.13.0170.N)

kamer

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — TUCHTZAKEN. — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. — Nederlandstalige
uitvoerende kamer. — Verwijzing naar een instantie van dezelfde rang. —
Onmogelijkheid. — Gevolg.

Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de Uitvoerende Kamer van het
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars die het Nederlands als voertaal
heeft, dient te worden afgewezen aangezien uit de wet blijkt dat het instituut slechts één uitvoerende kamer en één kamer van beroep, die het Nederlands als voertaal hebben, omvat, zodat de verwijzing naar een instantie van
dezelfde rang in die omstandigheden niet mogelijk is en niet verenigbaar met
de organisatie en de werking van de Uitvoerende Kamer van dit Beroepsinstituut   (1). (Artt. 648, 1o tot en met 3o, en 658 Gerechtelijk Wetboek ;
Art. 7, § 3, Kaderwet 3 aug. 2007)

(S.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De verzoeker heeft in de tuchtzaak lastens hem ingesteld en waarin op
18 januari 2013 een tuchtrechtelijke beslissing bij verstek werd genomen,
  (1) Zie Cass. 26 feb. 2009 , AR C.09.00011.F, AC 2009, nr. 160, waarin het verzoek tot
onttrekking echter om dezelfde reden “onontvankelijk” werd verklaard.
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op 10 april 2013 een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak aan
de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars op grond van gewettigde verdenking.
Het arrest van het Hof van 3 mei 2013 verklaart het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk. Het beveelt de mededeling aan de voorzitter
van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars, teneinde tegen 31 mei 2013 een verklaring op
de uitgifte van het arrest te stellen in overleg met de leden van deze
uitvoerende kamer waarvan de namen zijn vermeld en die deze verklaring mede ondertekenen.
De voorzitter en de leden hebben op 30 mei 2013 de wettelijk opgelegde
verklaring gesteld binnen de door het arrest bepaalde termijn.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 658 Gerechtelijk Wetboek geschiedt de verwijzing
wanneer het Hof de onttrekking beveelt op grond van artikel 648, 1o tot
en met 3o, Gerechtelijk Wetboek, naar de instantie van dezelfde aanleg,
en wanneer de onttrekking wordt gelast krachtens artikel 648 juncto 652
Gerechtelijk Wetboek kan de verwijzing gebeuren naar dezelfde rechtbank anders samengesteld.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de wetgever een onderscheid maakt
naargelang de oorzaak van de onttrekking en een verwijzing naar
dezelfde instantie anders samengesteld alleen mogelijk heeft gemaakt
in geval van verzuim de zaak te berechten, wat niet kan worden gelijkgesteld of vergeleken met een onttrekking op grond van onder meer
gewettigde verdenking.
3. Behoudens de verwijzing ingevolge artikel 652 wegens verzuim de
zaak te berechten, dient het Hof in tuchtzaken de zaak dan ook te
verwijzen naar een andere instantie in dezelfde aanleg.
Een procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens
gewettigde verdenking veronderstelt dienvolgens dat, in het geval het
Hof het verzoek zou inwilligen, de verwijzing naar een andere instantie
van dezelfde aard mogelijk is.
4. Krachtens artikel 7, § 3, van de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen omvat het instituut
onder meer twee uitvoerende kamers en twee kamers van beroep, die
respectievelijk het Frans en het Nederlands als voertaal hebben.
5. De verwijzing naar een instantie van dezelfde rang is in die omstandigheden niet mogelijk en niet verenigbaar met de organisatie en
werking van de uitvoerende kamer van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Zonder wetgevende tussenkomst kan het Hof aan deze leemte in de
wet niet verhelpen.
Het verzoek tot onttrekking dient dienvolgens te worden afgewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot onttrekking.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
Bepaalt de kosten op nul euro.
14 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Haegemans (bij
de balie te Brussel).

N° 374
3o

— 17 juni 2013
(C.12.0619.N)

kamer

1o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (Aard,
aanvang, einde). — Ziekenvervoer.

duur,

2o VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — Algemeen. — Ziekenvervoer. —
Personenvervoer. — Verjaring.

1o en 2o Uit de wetsgeschiedenis van artikel 2277bis, eerste lid, Burgerlijk
Wetboek en artikel 9, eerste lid, van de wet van 25 augustus 1891 blijkt
de bedoeling van de wetgever om het ziekenvervoer te onderwerpen aan
de tweejarige verjaringstermijn van artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek.
(Art. 2277bis, eerste lid, BW ; Art. 9, eerste lid, van de wet 25 aug. 1891).

(H. t. Ambi Care v.z.w.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter van het kanton te Maasmechelen van 14 januari 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 29 april 2013
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 2277bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, dat werd ingevoegd
door artikel 64 van de wet van 6 augustus 1993, bepaalt dat de rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen
geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar
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inbegrepen de vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van twee jaar te
rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt.
2. Krachtens artikel 9, eerste lid, van de wet van 25 augustus 1891,
zoals gewijzigd door artikel 65 van de wet van 6 augustus 1993, verjaren
alle rechtsvorderingen, ontstaan uit de overeenkomst van goederenvervoer, met uitzondering van het ziekenvervoer en van die welke volgen
uit een strafbaar feit, door verloop van zes maanden ten aanzien van
binnenlands vervoer en door verloop van een jaar ten aanzien van internationaal vervoer. Volgens artikel 9, vierde lid, van deze wet verjaren de
rechtsvorderingen uit personenvervoer door verloop van een jaar, met
uitzondering van die welke volgen uit een strafbaar feit.
3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt de bedoeling van de wetgever om het
ziekenvervoer te onderwerpen aan de tweejarige verjaringstermijn van
artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek.
4. Het vonnis dat oordeelt dat de vordering van de verweerster onderworpen is aan de gemeenrechtelijke tienjarige verjaringstermijn en niet
aan deze bedoeld in artikel 2277bis Burgerlijk omdat “een ambulance
dienst niet [kan] beschouwd worden als een vordering van een verzorgingsverstrekker” is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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 over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Genk.
17 juni 2013 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 375
2o

— 18 juni 2013
(P.12.1412.N)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Vennootschap. — Faillissement.
— Curator. — Tekort. — Zaakvoerders en andere personen die door een
kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. — Tekort
als schade wegens misdrijf. — Vordering tot schadevergoeding voor de
strafrechter.
2o FAILLISSEMENT. — ALLERLEI. — Vennootschap. — Tekort. — Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben
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als schade wegens misdrijf.

tot schadevergoeding voor de strafrechter.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. —
Misdrijf. — Vennootschap. — Faillissement. — Tekort. — Zaakvoerders
en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen
tot het faillissement.

Vordering

— Tekort

als schade wegens misdrijf.

— Curator. —

tot schadevergoeding voor de strafrechter.

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Begrip. Vormen. — Vormen. — Misdrijf. — Vennootschap. — Faillissement.
— Tekort. — Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk
grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. — Tekort als schade
wegens misdrijf. — Curator. — Vordering tot schadevergoeding voor de
strafrechter.
5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Burgerlijke rechtsvordering. — Oordeel dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen het misdrijf en het faillissement. — Oordeel dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het misdrijf en de schade in zijn totaliteit. — Tegenstrijdigheid.

1o, 2o, 3o en 4o Overeenkomstig artikel 265 Wetboek van Vennootschappen
kunnen gewezen zaakvoerders alsmede andere personen persoonlijk en
al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of
een deel van de schulden van de vennootschap ten belope van het tekort
indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout
heeft bijgedragen tot het faillissement ; dit tekort kan ook geheel of ten dele
een schade vormen die het gevolg is van een door de strafrechter bewezen
verklaard misdrijf, en waarvan de vergoeding door de curator van het faillissement namens de massa der schuldeisers voor de strafrechter kan gevorderd worden.
5o Het is tegenstrijdig te oordelen, enerzijds, dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de bewezen verklaarde feiten en het faillissement en, anderzijds, dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die feiten en de door de
eiser gevorderde schadevergoeding in zijn totaliteit.

(Arnauts-Smeets, curator faillissement Arduco b.v.b.a. t. V. ;
V. t. Belgische Staat, min. van Financiën ;
Garage Marcel b.v.b.a. t. V)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 juni 2012.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
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De eiseres III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser II
1. De appelrechters verklaren zich onbevoegd om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder II.2 en verklaren de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster II.3 niet ontvankelijk.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep van de
eiser II bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : de appelrechters verklaren
zich onbevoegd om kennis te nemen van eisers vordering omdat zij ten
onrechte oordelen dat die vordering een vordering tot delging van het
passief is, zoals bedoeld in artikel 265 Wetboek van Vennootschappen,
die uitsluitend voor de rechtbank van koophandel kan worden gebracht ;
het arrest geeft aan dat de bewezen verklaarde feiten de oorzaak zijn
van het faillissement van de bvba Arduco en dus dat die feiten aanleiding gaven tot een vermeerdering van het passief of een vermindering
van het actief van het faillissement ; de curator die namens de gezamenlijke schuldeisers optreedt, heeft een vorderingsrecht voor de schade
die uit de bewezen verklaarde feiten voortvloeit, waardoor het passief
vermeerdert of het actief vermindert en hij mag zijn schade provisioneel
begroten op het totale bevoorrechte en gewone passief.
3. Overeenkomstig artikel 265 Wetboek van Vennootschappen kunnen
gewezen zaakvoerders alsmede andere personen persoonlijk en al dan
niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een
deel van de schulden van de vennootschap ten belope van het tekort
indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout
heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit tekort kan ook geheel of ten
dele een schade vormen die het gevolg is van een door de strafrechter
bewezen verklaard misdrijf, en waarvan de vergoeding door de curator
van het faillissement namens de massa der schuldeisers voor de strafrechter kan gevorderd worden.
4. Met verwijzing naar de “allesvervangende schadenota” neergelegd
voor de eerste rechter, oordeelt het arrest dat de vordering van de
curator ten belope van 4.356.927,81 euro het totaal van het openstaande
passief betreft en dat dergelijke vordering bij toepassing van artikel 265
Wetboek van Vennootschappen enkel voor de rechtbank van koophandel
kan worden gebracht die daarvoor uitsluitend bevoegd is. Aldus is de
beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1535

23/06/14 15:04

1536

ARRESTEN VAN CASSATIE

18.6.13 - N° 375

Tweede middel van de eiser I
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 195 Wetboek van Strafvordering het arrest is tegenstrijdig
gemotiveerd waar het oordeelt, enerzijds, dat het oorzakelijk verband
tussen de bewezen verklaarde feiten en de gevorderde schadevergoeding
niet bewezen is, anderzijds, dat die feiten hebben geleid tot het faillissement van Arduco bvba ; de eiser mocht zijn burgerlijke rechtsvordering steunen op alle onderdelen van de telastleggingen A.1 (valsheid),
F (misbruik van vertrouwen) en H (witwassen) en begrootte de omvang
van de collectieve schade der schuldeisers provisioneel op het totaal van
het openstaand bevoorrecht en gewoon passief in het faillissement van
Arduco bvba.
6. Het is tegenstrijdig te oordelen, enerzijds, dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de bewezen verklaarde feiten en het faillissement van Arduco bvba, anderzijds, dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen die feiten en de door de eiser gevorderde schadevergoeding in zijn totaliteit.
Het middel is gegrond.
Derde middel van de eiser I
7. Het middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, behoeft geen
antwoord.
Eerste middel van de eiser II
8. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het arrest
beantwoordt niet het bij conclusie aangevoerd, zelfstandig verweer
van de eiser volgens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering van de
verweerster II.1 niet ontvankelijk dan wel niet toelaatbaar is, omdat zij
slechts kennis kon krijgen van de feiten waarop zij haar vordering heeft
gesteund door zich schuldig te maken aan derde medeplichtigheid aan
andermans contractbreuk.
9. Met de redenen die het bevat, beantwoordt het arrest niet het
vermeld zelfstandig verweer van de eiser.
Het middel is gegrond.
Tweede middel van de eiser II
10. Het tweede middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of
cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Eerste middel van de eiseres III
11. Het middel voert schending aan van de wet : het arrest oordeelt ten
onrechte dat de eiseres het oorzakelijk verband tussen haar schade en
de bewezen inbreuken niet aantoont en dat haar vordering niet ontvankelijk is ; de fouten van de beklaagde, de schade van de eiseres en het
oorzakelijk verband tussen die fouten en die schade zijn echter aangetoond ; de beklaagde heeft immers grote sommen geld onttrokken aan
Arduco bvba en de bvba CVC Management Group en ze privé aangewend,
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waardoor die gelden niet meer aanwezig waren als onderpand voor de
schuldeisers van de vennootschappen ; het arrest maakt ten onrechte
geen onderscheid tussen de vordering van de eiseres ten laste van de
verweerder als bestuurder van Arduco bvba en als bestuurder van CVC
Management Group bvba ; het faillissement van deze laatste is afgesloten en er is geen dividend uitgekeerd, zodat er voor wat deze vennootschap betreft geen collectief passief is en de schade van de eiseres vaststaand is.
12. In zoverre het middel schending van de wet aanvoert, zonder te
verduidelijken welke wetsbepaling het arrest schendt of welk algemeen
rechtsbeginsel het miskent, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk.
13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
faillissement van Arduco bvba nog niet is afgesloten.
14. Uit diezelfde stukken blijkt niet dat het faillissement van CVC
Management Group bvba is afgesloten.
In zoverre het middel een onderzoek van feiten vergt waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
15. Het arrest oordeelt : “De verduistering van vennootschapsgoederen
en -gelden, waarop [de eiseres] haar burgerlijke partijstelling baseert
heeft schade berokkend aan het gemeenschappelijk onderpand van de
schuldeisers. Aangezien [de eiseres] geen schade bewijst die losstaat
van de gemeenschappelijk geleden schade en evenmin een andere fout
bewijst dan degene die het collectieve nadeel heeft berokkend, is haar
vordering onontvankelijk”.
Op grond van die reden verklaart het arrest naar recht de vordering
van de eiseres niet ontvankelijk.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
16. Het vermelde oordeel vormt een zelfstandige reden die de beslissing draagt op grond waarvan het arrest de vordering van de eiseres
verwerpt. Het middel behoeft voor het overige geen antwoord meer.
Tweede middel van de eiseres III
17. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest is tegenstrijdig gemotiveerd waar het enerzijds oordeelt dat er
grote sommen geld werden onttrokken aan de vennootschap, wat uiteindelijk heeft geleid tot het faillissement, en anderzijds oordeelt dat het
oorzakelijk verband tussen de feiten en de gevorderde schadevergoeding
niet bewezen is.
18. Het arrest oordeelt niet alleen dat de eiseres III het oorzakelijk
verband niet aantoont tussen de door haar geleden schade en de bewezen
inbreuken. Het oordeelt ook dat de verduistering van vennootschapsgoederen en –gelden waarop ze haar burgerlijkepartijstelling steunt, schade
heeft berokkend aan het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers en dat aangezien de eiseres III geen schade bewijst die losstaat
van de gemeenschappelijk geleden schade en evenmin een andere fout
bewijst dan degene die het collectieve nadeel heeft berokkend, haar
vordering onontvankelijk is.
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Die redenen schragen de beslissing tot afwijzing van de vordering van
de eiseres III, zodat het middel, zelfs al was het gegrond, niet tot cassatie
kan leiden.
Het middel is niet ontvankelijk.
Omvang van de cassatie
19. De vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de eiser I, heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing over de
toewijzing van het verbeurdverklaarde enkel aan de verweerder II.1.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
door de eiser I en de verweerder II.1 ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en in zoverre het de verbeurdverklaarde geldsom van 205.000 euro
met toepassing van artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek toewijst aan
de verweerder II.1.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerder I tot de kosten van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de eiser II tot 2/3 en de verweerder II.1 tot 1/3 van de kosten
van het cassatieberoep II.
Veroordeelt de eiseres III tot de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van
Kerkhof (bij de balie te Turnhout), de heer Deruyck (bij de balie te
Antwerpen) en mevr. De Smedt (bij de balie te Antwerpen).

N° 376
2o

— 18 juni 2013
(P.13.0528.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling.
— Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure. — Verplichting de
opmerking van partijen te horen. — Met de inverdenkinggestelde gelijkgestelde partij. — Verzuim een partij te horen of op te roepen. — Gevolg.
2o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Omvang. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure.
— Niet-oproeping van één der partijen. — Cassatieberoep van de nietopgeroepen partij. — Ontvankelijk cassatieberoep van andere partijen.
— Vernietiging. — Gevolg.

1o Uit artikel 235bis, § 4, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling die ambtshalve, op vordering van het
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openbaar ministerie of op verzoek van één van de partijen de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt, de opmerkingen hoort
van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde
en artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat
eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een
gerechtelijk onderzoek, dezelfde rechten geniet als een inverdenkinggestelde,
volgt dat wanneer een in artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde persoon niet werd gehoord omdat hem niet of niet regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, het recht op
tegenspraak is miskend ; de oproeping en het horen van alle partijen is een
waarborg voor alle betrokkenen in verband met het onderzoek naar de regelmatigheid van het onderzoek of de rechtspleging  (1).
2o Wanneer een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak doet over de
regelmatigheid van de procedure, wordt vernietigd omwille van een miskenning van het recht op tegenspraak wegens het niet oproepen of horen van een
partij, brengt de vernietiging op het cassatieberoep van deze partij als eiser,
ook de vernietiging mee van de beslissing in zoverre zij betrekking heeft op de
andere eisers, die een ontvankelijk cassatieberoep aantekenden (2).

(D. e.a. t. V. e.a.)
Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger :
1. De verschillende cassatieberoepen hebben betrekking op het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel van 21 februari
2013, waarbij geoordeeld werd dat “de procedure in de huidige stand van
het onderzoek door geen enkel gebrek is aangetast”.
Het bestreden arrest werd gewezen ingevolge de vordering tot onderzoek
van de regelmatigheid van de procedure in toepassing van artikel 136bis,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering van de federale procureur van 12
september 2012 (neergelegd ter zitting op 30 oktober 2012).
Artikel 136bis, tweede tot vijfde lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt :
“Indien hij oordeelt dat het noodzakelijk is voor het goede verloop
van het onderzoek, de wettigheid of de regelmatigheid van de procedure,
doet de procureur-generaal te allen tijde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de vorderingen die hij nuttig acht. In dat geval kan de
kamer van inbeschuldigingstelling, zelfs ambtshalve, de bij de artikelen
136, 235 en 235bis bepaalde maatregelen nemen.
De procureur-generaal wordt gehoord.
De kamer van inbeschuldigingstelling kan de onderzoeksrechter in
zijn verslag horen, buiten de aanwezigheid van de partijen indien zij dat
nuttig acht. Zij kan eveneens de burgerlijke partij, de inverdenkinggestelde en hun advocaten horen, na kennisgeving die hen door de griffier
ten laatste achtenveertig uur voor de zitting per faxpost of bij een ter
post aangetekende brief wordt gedaan”.
  (1), (2) Zie concl. O.M.
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De vordering van de federale procureur was gesteund op het gegeven
dat in het kader van het gerechtelijk onderzoek, geopend op 21 juni
2010, lastens onbekende uit hoofde van “als dader of mededader, aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op de persoon van
een minderjarige jonger dan zestien jaar, met gezag”, bij aanvullende
vordering van 25 juni 2010 uitgebreid tot “schuldig verzuim”, eveneens
lastens onbekende, gebleken was dat verschillende processen-verbaal
ontbraken in het strafdossier. Na voeging van een eensluidend afschrift
van 445 processen-verbaal leek het de federale procureur aangewezen
dat de kamer van inbeschuldigingstelling de voorgelegde procedure zou
onderzoeken en, zo nodig, toepassing zou maken van artikel 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering.
Het bestreden arrest vermeldt uitdrukkelijk dat het uitspraak doet
met toepassing van de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis Wetboek van
Strafvordering.
2. Door de eisers I worden twee middelen aangevoerd, waarvan het
eerste uiteenvalt in vier onderdelen.
De eiser II voert één enkel middel aan, terwijl de eiser III verschillende grieven aanvoert.
3. Tot een verdere analyse van de aangevoerde middelen dient enkel
te worden overgegaan, wanneer zou blijken dat de cassatieberoepen zelf
ontvankelijk zijn.
4. Het cassatieberoep van de eisers I doet een aantal vragen rijzen
omtrent hun juiste hoedanigheid.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat zij
op geen enkel ogenblik door de onderzoeksrechter in verdenking werden
gesteld, noch voor enige aanranding van de eerbaarheid, noch voor
schuldig verzuim. Uit diezelfde stukken blijkt verder dat geen enkele
burgerlijke partij zijn klacht nominatim tegen (één van) beide eisers I
heeft gericht.
Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke
persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door
kennisgeving aan de betrokkene.
Dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen
wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk
onderzoek”.
De eisers I behoren bijgevolg noch tot de categorie van de “inverdenkinggestelden”, noch tot de tweede categorie van personen “tegen wie de
strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek”. Zij zijn bijgevolg geen “partij” in het geopende strafonderzoek.
De eisers I hebben dit probleem wellicht ook zelf onderkend, aangezien
zij, — overigens zonder enige verdere toelichting omtrent de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep —, in hun memorie preciseren :
“In de loop van het onderzoek blijkt eveneens dat dit onderzoek in
feite wordt gevoerd tegen eisers in cassatie : zij zijn personen tegen wie
de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk
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onderzoek en dienen dus in overeenstemming met artikel 61bis Wetboek
van Strafvordering dezelfde rechten te genieten als een inverdenkinggestelde”.
Deze louter affirmatie volstaat evenwel niet om het statuut van
“inverdenkinggestelde of hiermee gelijkgestelde” te verwerven of zelfs
maar te kunnen claimen. Het feit dat er bij de eisers I huiszoekingen
en inbeslagnames werden verricht en dat eiser I.2 werd verhoord is niet
gelijk te stellen met een inverdenkingstelling of met het instellen van
een gerechtelijk onderzoek.
6. De eisers I hebben wel eerder in dezelfde procedure hun rechten doen
gelden op grond van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering als
persoon “die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen”. In het kader van deze “parallelle” procedure
hebben zij al hun rechten kunnen doen gelden en hebben zij zelf bij
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering aan de kamer
van inbeschuldigingstelling gevraagd de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken, wat overigens ook gebeurde en hen uiteindelijk
toeliet tegen verschillende arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen in het kader van deze “parallelle” procedure, cassatieberoep aan te tekenen.
De procedure die aanleiding gaf tot het bestreden arrest en die betrekking had op een door het openbaar ministerie geïnitieerde procedure op
grond van artikel 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, betreft
het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging die de basis
vormt voor de uitoefening van de strafvordering lastens onbekende uit
hoofde van “als dader of mededader, aanranding van de eerbaarheid met
geweld of bedreiging op de persoon van een minderjarige jonger dan
zestien jaar, met gezag” en “schuldig verzuim”, waarbij de eisers I, zoals
hiervoor uiteengezet, geen “partij” zijn. Deze procedure ex artikel 136bis
en 235bis Wetboek van Strafvordering heeft geen enkel uitstaan met de
procedure ex artikel 61quater Wetboek van Strafvordering.
Artikel 235bis, § 4 Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De kamer van inbeschuldigingstelling hoort, in openbare terechtzitting indien ze op verzoek van een partij daartoe besluit, de opmerkingen
van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde, en zulks ongeacht of het toezicht op de regeling van de rechtspleging gebeurt op verzoek van een partij dan wel op vordering van het
openbaar ministerie”.
In de procedure die aanleiding gaf tot het bestreden arrest waren de
eisers I geen “inverdenkinggestelde (of daarmee gelijkgestelde)”, noch
“burgerlijke partij” en zij dienden bijgevolg niet te worden opgeroepen
of gehoord in hun opmerkingen.
7. Blijft de vraag of de (onterechte) oproeping van de eisers I in de
procedure die tot het bestreden arrest heeft geleid en het feit dat zij in
dit kader werden gehoord en hun verweermiddelen hebben kunnen voordragen, aan deze toestand iets verandert.
Anders gesteld : kunnen de eisers I rechten putten (met name de hoedanig
heid van partij verkrijgen, en bijgevolg een ontvankelijk cassatieberoep
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instellen) uit het enkele feit dat zij ten onrechte betrokken werden in
een procedure waarin zij geen enkele hoedanigheid hadden om tussen te
komen ?
Ik meen dat deze vraag ontkennend moet beantwoord worden.
8. Uitgaande van bovenstaande elementen kan bijgevolg worden
besloten dat, omdat de eisers I geen “partij” zijn in het gerechtelijk
onderzoek waarvan de regelmatigheid door de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest werd nagegaan, zij al evenmin de
hoedanigheid hebben om op te komen tegen het bestreden arrest. Voor
alle duidelijkheid weze opgemerkt dat de eisers I niet tot enige kosten
werden veroordeeld.
Het gevolg is dan ook dat het cassatieberoep van de eisers I, precies
wegens gebrek aan hoedanigheid van partij (of hiermee gelijkgestelde),
niet ontvankelijk is.
De middelen die de eisers I aanvoeren, maar die geen betrekking
hebben op de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep, moeten dan ook
niet meer beantwoord worden.
9. Ook het cassatieberoep van de eiser III kan vragen oproepen : betrokkene heeft de hoedanigheid van burgerlijke partij en komt als eiser op
tegen een arrest dat de procedure, die moet leiden tot de uitoefening
van de strafvordering lastens onbekende uit hoofde van “als dader of
mededader, aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op
de persoon van een minderjarige jonger dan zestien jaar, met gezag” en
“schuldig verzuim”, regelmatig verklaart.
De kamer van inbeschuldigingstelling stelt met andere woorden vast
dat er geen beletsels zijn voor het voortzetten van de rechtspleging,
noch voor het gebruik van de ingezamelde bewijselementen. De vraag
rijst in welke mate een dergelijke beslissing de eiser III kan grieven.
Wanneer er zou dienen te worden van uitgegaan dat betrokkene er
geen belang bij heeft om op te komen tegen een beslissing die de strafprocedure, die hij zelf mee heeft ingesteld, regelmatig verklaart, dan
zou opnieuw moeten besloten worden tot de niet-ontvankelijkheid van
zijn cassatieberoep en zouden de grieven die door hem worden aangevoerd, maar die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van zijn
cassatieberoep, niet meer moeten worden beantwoord.
10. Maar ook hier blijft de vraag of de eiser III toch niet enig belang
kan hebben bij zijn cassatieberoep, nu het bestreden arrest oordeelt
dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast en de eiser III
aanvoert dat er geen zekerheid is omtrent de volledigheid van het strafdossier en de kamer van inbeschuldigingstelling dit niet kon nagaan
aan de hand van de door haar gebruikte onderzoeksmethode, die niet
voldoende betrouwbaar was. De eiser III heeft dus kritiek op het gebrek
aan interne coherentie van de motivering die uiteindelijk heeft geleid
tot de conclusie dat de procedure door geen enkel gebrek is aangetast.
Om die redenen meen ik dat de eiser III wel degelijk een belang heeft
bij zijn cassatieberoep en dat dit cassatieberoep derhalve ontvankelijk is.
11. De eiser II manifesteert zich als een persoon die dezelfde rechten
geniet als een inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis, tweede
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lid, Wetboek van Strafvordering en steunt zich hiervoor op het inzagerecht dat hem op die basis door de onderzoeksrechter werd toegekend
op 28 september 2012, zijnde vóór de procedure die aanleiding gaf tot het
bestreden arrest.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser
II inderdaad het voorwerp uitmaakt van verschillende klachten met
burgerlijke partijstelling waarin hij bij naam als dader genoemd wordt.
De eiser II behoort bijgevolg tot de categorie van personen die dezelfde
rechten genieten als de inverdenkinggestelde.
12. In zijn enig middel voert de eiser II schending aan van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering, omdat de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest is overgegaan tot de controle van de regelmatigheid van de rechtspleging zonder hem (als gelijkgestelde met een
inverdenkinggestelde) op te roepen en te horen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en inzonderheid
uit het bestreden arrest blijkt dat de eiser II niet werd opgeroepen en
evenmin aanwezig of vertegenwoordigd was op de verschillende terechtzittingen waarop de zaak behandeld werd.
13. Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in de procedure op grond van artikel 136bis Wetboek van Strafvordering (ook) toepassing gemaakt van artikel 235bis van hetzelfde
wetboek.
Uit de hoger aangehaalde Xtekst van artikel 235bis, § 4 Wetboek van
Strafvordering volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling in het
kader van het onderzoek van de regelmatigheid van de procedure de
opmerkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde moet horen.
De rechtspraak van het Hof bevestigt dit wettelijk voorschrift :
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op
tegenspraak in, ook wanneer het openbaar ministerie de toepassing van
dit artikel vordert, wat onderstelt dat alle partijen, daarin begrepen de
burgerlijke partijen, moeten worden opgeroepen en gehoord en wanneer
de partijen niet opgeroepen zijn, moet de behandeling van de zaak op
een latere rechtszitting worden gesteld teneinde daaraan te voldoen  (1).
Ook de opmerkingen van de persoon die dezelfde rechten geniet als een
inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering, dienen te worden gehoord  (2).
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat dit in
casu niet het geval was, zodat het recht op tegenspraak van de eiser II
werd miskend.
Het enig middel van de eiser II is bijgevolg gegrond en moet leiden tot
de vernietiging van de bestreden beslissing.
14. De vernietiging van de bestreden beslissing op grond van het enig
middel van de eiser II heeft noodzakelijkerwijze ook de vernietiging tot
  (1) Cass. 12 okt. 2010, AR P.10.1469.N, AC 2010, nr. 591 ; Cass. 12 okt. 2010, AR P.10.1535.N,
AC 2010, nr. 593.
  (2) Cass. 23 okt. 2002, AR P.02.1088.F, AC 2002, nr. 562.
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gevolg van de beslissing in zoverre zij betrekking heeft op de eiser III,
wiens cassatieberoep ontvankelijk moet worden verklaard. De vernietiging op het enig middel van de eiser II strekt immers tot de vernietiging
van de gehele beslissing “dat de procedure door geen enkel gebrek is
aangetast”, wat meebrengt dat alle effectieve partijen, zijnde de inverdenkinggestelden of hiermee gelijkgestelden, de burgerlijke partijen en
het openbaar ministerie opnieuw zullen dienen gehoord te worden.
Dit betekent meteen dat de door de eiser III aangevoerde middelen,
die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, niet meer dienen
beantwoord te worden.
Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest op grond van het
enig middel van de eiser II, met uitbreiding van deze vernietiging tot
de eiser III, met verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling
te Brussel, anders samengesteld en verwerping van de cassatieberoepen
van de eisers I.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 februari 2013.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
grieven aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 7 juni 2013 ter
griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 18 juni 2013 heeft raadsheer Luc Van hoogenbemt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaatgeneraal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering : het arrest werd gewezen zonder dat de eiser II de kans
geboden werd tegenspraak te voeren over de regelmatigheid van de
procedure ; de eiser II die op geen van de rechtszittingen waarop deze
zaak behandeld werd, aanwezig of vertegenwoordigd was, werd hiervoor
evenmin regelmatig opgeroepen ; nochtans heeft de onderzoeksrechter
op 28 september 2012 geoordeeld dat de eiser II “niet in verdenking werd
gesteld doch wel nominatief wordt geviseerd door burgerlijke partijen ;
dat betrokkene aldus dezelfde rechten geniet als de inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis (Wetboek van Strafvordering) en om
inzage van het dossier kan verzoeken”.
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2. Artikel 235bis, § 4, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer
van inbeschuldigingstelling die ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van één van de partijen de regelmatigheid
van de haar voorgelegde procedure onderzoekt, de opmerkingen hoort
van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde.
Artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van
een gerechtelijk onderzoek, dezelfde rechten geniet als een inverdenkinggestelde.
3. De oproeping en het horen van alle partijen is een waarborg voor
alle betrokkenen in verband met het onderzoek naar de regelmatigheid
van het onderzoek of de rechtspleging.
Wanneer een partij niet werd gehoord omdat haar niet of niet regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is het recht
op tegenspraak miskend.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiser II een persoon is tegen wie de strafvordering is ingesteld ;
— hem geen kennis werd gegeven van de behandeling van de controle
van de regelmatigheid van het onderzoek ;
— hij niet aanwezig was, noch vertegenwoordigd werd op de rechtszittingen waarop de zaak behandeld werd.
Aldus werd zijn recht op tegenspraak miskend.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
5. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op het cassatieberoep van de eiser II brengt ook de vernietiging mee van de beslissing in zoverre zij betrekking heeft op de eisers I en III.
Middelen van de eisers I en grieven van de eiser III
6. De middelen en grieven kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing
leiden. Zij behoeven geen antwoord.
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 van de cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
18 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Keuleneer (bij de balie te Brussel) en de heer Van Cauter (bij de balie te Gent).
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N° 377
2o

— 18 juni 2013
(P.13.0892.N)

kamer

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — Verzoek tot verwijzing wegens gewettigde verdenking. — Raadkamer. — Regeling van de rechtspleging. — Veelvoud aan rechtsplegingen
en rechtsmiddelen. — Noodwendigheden van de dienst. — Noodzaak een
extra raadkamer met een voorzitter die behoort tot een andere kamer te
laten zetelen.

— Gevolg.

Uit het feit dat ingevolge een veelvoud aan rechtsplegingen en rechtsmiddelen eensdeels en de noodwendigheden van de dienst anderdeels de voorzitter van de rechtbank zich tot tweemaal toe genoodzaakt ziet een extra
raadkamer met een voorzitter die volgens de dienstregeling tot een andere
kamer behoort, te laten zetelen, blijkt niet dat er op alle magistraten die
deel uitmaken van de rechtbank van eerste aanleg, waarvan de onttrekking
van de zaak gevorderd wordt, een gewettigde verdenking rust, noch dat het
onmogelijk zou zijn aldaar een raadkamer samen te stellen die de zaak op
onafhankelijke en onpartijdige wijze kan berechten. (Art. 542 Wetboek van
Strafvordering)

(Ernst & Young bedrijfsrevisoren c.v.b.a. e.a., in zake Belgische
Staat, min. van Financiën t. V. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het verzoek beoogt de onttrekking wegens gewettigde verdenking van
de zaak, aanhangig bij de raadkamer-bis van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen (notitienr. AN78.97.193-04 ; onderzoeksrechter Van
Wambeke, dossiernr. 102/04) en de verwijzing ervan naar een andere
rechtbank.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Redenen

van het verzoek

De verzoekers hebben op 16 mei 2013 ter griffie van het Hof een verzoekschrift neergelegd met vermelding van de redenen voor het verzoek tot
verwijzing van de zaak wegens gewettigde verdenking. Dit verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
III. Beslissing

van het hof

1. Het verzoek werd regelmatig aanhangig gemaakt.
2. Uit het feit dat ingevolge een veelvoud aan rechtsplegingen en
rechtsmiddelen eensdeels en de noodwendigheden van de dienst anderdeels de voorzitter van de rechtbank zich tot tweemaal toe genoodzaakt
ziet een extra raadkamer met een voorzitter die volgens de dienstrege-
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ling tot een andere kamer behoort, te laten zetelen, blijkt niet dat er op
alle magistraten die deel uitmaken van de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen, waarvan de onttrekking van de zaak gevorderd wordt, een
gewettigde verdenking rust, noch dat het onmogelijk zou zijn aldaar een
raadkamer samen te stellen die de zaak op onafhankelijke en onpartijdige wijze kan berechten.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere.
Veroordeelt elke verzoeker tot één zesde van de kosten.
18 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Spriet (bij de balie te Turnhout), de heer Huyghe (bij de balie
te Brussel), de heer Deruyck (bij de balie te Antwerpen), de heer Vandewalle (bij de balie te Antwerpen), de heer Van Eeckhout (bij de balie te
Gent) en de heer Vercraeye (bij de balie te Antwerpen).

N° 378
2o

— 18 juni 2013
(P.13.1003.N)

kamer

VREEMDELINGEN. — Beslissing

tot vrijheidsberoving.

— Ontbreken van
Staatssecretaris. — Verzoek
raadkamer. — Hoger beroep. —

de handtekening van de gemachtigde van de
tot invrijheidstelling.

— Afwijzing door de
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Vaststelling dat het niet mogelijk is
wettelijk te controleren wie de auteur is van de beslissing. — Oordeel dat
de beslissing aangetast is door een substantieel vormgebrek. — Wettigheid.

Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat de beslissing tot vrijheidsberoving van een vreemdeling, door het ontbreken van een handtekening van een gemachtigde van de Staatssecretaris, zodat het niet mogelijk is
wettelijk te controleren wie de werkelijke auteur is van de beslissing, aangetast is door een substantieel vormgebrek.

(Belgische Staat, staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding t. M.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 mei 2013.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 27,
§ 3, en artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, artikel 6, § 1, Ministerieel Besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen :
het arrest oordeelt zonder enige wettelijke grondslag dat een handtekening een substantiële vormvereiste is van de vordering tot heropsluiting
en motiveert niet waarom het dit aanneemt.
2. Het arrest (p. 4) oordeelt : “In tegenstelling tot het standpunt van
[de eiser] stelt het hof, kamer van inbeschuldigingstelling vast dat de
vordering tot heropsluiting van 10/04/2013 (lees : 20/04/2013) niet ondertekend is door enige gemachtigde van de Staatssecretaris. De beslissing
tot vrijheidsberoving is derhalve aangetast door een substantiële vormvereiste (lees : substantieel vormgebrek), zodat het hof, kamer van inbeschuldigingstelling niet in de mogelijkheid is wettelijk te controleren
wie de werkelijke auteur is van de beslissing. De betwiste beslissing tot
heropsluiting doorstaat derhalve niet de wettigheidstoets”.
3. Aldus is het oordeel dat de beslissing tot vrijheidsberoving, door het
ontbreken van een handtekening van een gemachtigde van de Staatssecretaris, aangetast is door een substantieel vormgebrek, regelmatig met
redenen omkleed en naar recht verantwoord.
Het middel kan 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.
18 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Decordier (bij de balie te Gent).
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N° 379
2o

— 18 juni 2013
(P.13.1022.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorafgaand verhoor. — Verhoor zonder bijstand van een advocaat. — Geen
afstand van het recht op bijstand. — Gevolg.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Voorafgaand verhoor. — Verhoor zonder bijstand van een advocaat. — Geen
afstand van het recht op bijstand - Handhaving. — Eerste verschijning voor
de raadkamer. — Bevestiging. — Hoger beroep. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Oordeel dat het aanhoudingsmandaat niet moet worden
opgeheven omdat het eerlijk proces niet werd miskend. — Wettigheid.

1o Uit artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet volgt dat indien het verhoor
bedoeld in dat artikel wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat,
en zonder dat de inverdenkinggestelde daarvan afstand gedaan heeft, de
inverdenkinggestelde, in beginsel, in vrijheid moet worden gesteld.
2o Niet naar recht verantwoord is het arrest dat oordeelt dat het gegeven
dat de eiser door de onderzoeksrechter werd verhoord zonder bijstand van
een raadsman, niet tot gevolg heeft dat het aanhoudingsmandaat door het
onderzoeksgerecht zou moeten worden opgeheven om reden dat niet blijkt
dat die omstandigheid eisers recht op een eerlijk proces op een onherstelbare
wijze zou hebben gehypothekeerd. (Art. 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet)

(M.)
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 juni 2013.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
1. Krachtens artikel 31, § 3, Voorlopige Hechteniswet, moet een
memorie toekomen op de griffie van het Hof uiterlijk de vijfde dag na
datum van de voorziening.
De memorie is op de griffie van het Hof toegekomen op 11 juni 2013
en dus buiten de in artikel 31, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalde
termijn.
De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.
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Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 16, § 2 Voorlopige Hechteniswet
2. Artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet bepaalt : “Tenzij de
verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, moet de onderzoeksrechter
alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en
die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen. Bij ontstentenis van deze ondervraging,
wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
De verdachte heeft recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de
ondervraging. Alleen de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig
en weloverwogen afstand doen. De onderzoeksrechter maakt melding
van deze afstand in het proces-verbaal van het verhoor.
De advocaat mag opmerkingen formuleren overeenkomstig artikel 2bis,
§ 2, vierde lid.
De onderzoeksrechter verwittigt de advocaat tijdig van de plaats en
het uur van de ondervraging die hij kan bijwonen. De ondervraging
kan op het voorziene uur aanvangen, zelfs indien de advocaat nog niet
aanwezig is. Als de advocaat ter plaatse komt, woont hij het verhoor bij.
De onderzoeksrechter moet de verdachte eveneens meedelen dat tegen
hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en hij moet zijn
opmerkingen en, in voorkomend geval, die van zijn advocaat ter zake
horen. Bij ontstentenis van de naleving van deze voorwaarden, wordt de
inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
Al deze gegevens worden vermeld in het proces-verbaal van verhoor.
Wanneer het bevel tot aanhouding wordt uitgevoerd overeenkomstig
artikel 19, § 1bis, gebeurt deze ondervraging door middel van radio, telefoon, audiovisuele of andere technische middelen die een rechtstreekse
overbrenging van de stem tussen de onderzoeksrechter en de verdachte
toelaten en de vertrouwelijkheid van hun gesprek waarborgen”.
Uit die bepalingen volgt dat indien het verhoor bedoeld in artikel 16, § 2,
Voorlopige Hechteniswet wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat de inverdenkinggestelde daarvan afstand gedaan heeft,
de inverdenkinggestelde, in beginsel, in vrijheid moet worden gesteld.
Het arrest noch de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
stellen vast dat de eiser voor de onderzoeksrechter afstand gedaan heeft
van zijn recht op bijstand van een advocaat.
Het arrest dat oordeelt dat het gegeven dat de eiser door de onderzoeksrechter werd verhoord zonder bijstand van een raadsman, niet tot
gevolg heeft dat het aanhoudingsmandaat door het onderzoeksgerecht
zou moeten worden opgeheven om reden dat niet blijkt dat die omstandigheid eisers recht op een eerlijk proces op een onherstelbare wijze zou
hebben gehypothekeerd, is niet naar recht verantwoord.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
18 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Goffart
(bij de balie te Gent).

N° 380
2o

— 19 juni 2013
(P.12.1150.F)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Zwijgrecht. — Draagwijdte. — Recht om niet
mee te werken aan de eigen beschuldiging.
2o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — Artikel 14, § 3, g. — Zwijgrecht.
— Draagwijdte - Recht om niet mee te werken aan de eigen beschuldiging.
3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — Bewijslast. — Zwijgrecht. — Draagwijdte. — Recht om niet mee
te werken aan de eigen beschuldiging.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Zwijgrecht. — Recht om niet mee te werken
aan de eigen beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de verdachte onder
bedreiging van een sanctie is verkregen. — Afwijzing van het bewijs.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — Artikel 14, § 3, g. — Zwijgrecht.
— Recht om niet mee te werken aan de eigen beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de verdachte onder bedreiging van een sanctie is verkregen.
— Afwijzing van het bewijs.
6o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Bewijslast. — Zwijgrecht. — Recht om niet mee te werken aan de eigen
beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de verdachte onder bedreiging
van een sanctie is verkregen. — Afwijzing van het bewijs.

1o, 2o en 3o Het zwijgrecht, dat besloten ligt in het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, houdt niet alleen het recht in om niet tegen zichzelf te
getuigen maar ook het recht van iedere inverdenkinggestelde om niet mee te
werken aan de eigen beschuldiging  (1). (Art. 6.1, EVRM ; art. 14.3.g, IVBPR)
4o, 5o en 6o Aangezien de verdachte niet kan worden gedwongen om mee te
werken aan het bewijs van de gegrondheid van de beschuldiging die tegen
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 380.
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hem zal worden ingebracht, kan hij niet gestraft worden voor het nietmeedelen van gegevens die hem zullen ontmaskeren ; daaruit volgt dat de
rechter die uitspraak moet doen over een strafvervolging, het bewijs moet
weren dat ontleend is aan gegevens die van de verdachte onder bedreiging
van een sanctie zijn verkregen  (1). (Art. 6.1, EVRM ; art. 14.3.g, IVBPR)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep
t. Citibank Belgium n.v. e.a.)

te

Brussel 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 21 mei 2012.
De eerste eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
De eisers S. H.-L. en W. R. voeren in een memorie die op de griffie is
toegekomen op 24 augustus 2011, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 juni 2013 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 12 juni 2013 heeft raadsheer Gustave Steffens
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Het Hof slaat geen acht op de stukken die de dag van de rechtszitting
zijn toegekomen, nadat de zaak in beraad werd genomen.
A. Cassatieberoep van de procureur-generaal
Eerste middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de stukken en de inlichtingen uit het dossier hebben verwijderd die de eiseres heeft toegezonden
ingevolge de aan haar gerichte verzoeken van de ambtenaren van de
Federale Overheidsdienst Economie en van het openbaar ministerie.
Volgens de eiser is de toezending daarvan in overeenstemming met
de wettelijke middelen die krachtens artikel 104, 2o, Handelspraktijkenwet 1991, ter beschikking van die ambtenaren en van de procureur
des Konings zijn gesteld, aangezien die bepaling geen onderscheid maakt
tussen stukken en inlichtingen die in het kader van het administratief
onderzoek of van het strafonderzoek zijn verkregen.
Het middel voert aan dat de appelrechters, door de stukken, onderzoeksverrichtingen en vaststellingen uit het debat de weren die onverenigbaar worden beschouwd met het beginsel van het zwijgrecht, dat
voortvloeit uit een onderzoek dat zij als strafrechtelijk omschrijven, op
onrechtmatige wijze het toepassingsgebied van de voormelde wetsbepaling hebben beperkt.
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 380.
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Artikel 104, 2o, Handelspraktijkenwet 1991, zoals het op het ogenblik
van de feiten van kracht was, stelde een geldboete op het met opzet
verhinderen of belemmeren van het vervullen van de opdracht van de
ambtenaren die met de opsporing en vaststelling van de inbreuken of
het niet-naleven van deze wet zijn belast.
Het zwijgrecht, dat besloten ligt in het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, houdt niet alleen het recht in om niet tegen zichzelf te
getuigen maar ook het recht van iedere inverdenkinggestelde om niet
mee te werken aan zijn eigen beschuldiging. Aangezien de verdachte
niet kan worden gedwongen om mee te werken aan het bewijs van de
gegrondheid van de beschuldiging die tegen hem zal worden ingebracht,
kan hij niet gestraft worden voor het niet-meedelen van gegevens die
hem zullen ontmaskeren.
Daaruit volgt dat de rechter die uitspraak moet doen over een strafvervolging, het bewijs moet weren dat ontleend is aan gegevens die van
de verdachte onder bedreiging van een sanctie zijn verkregen.
Uit het bestreden arrest blijkt dat
— de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale
Overheidsdienst Economie, bij post van 4 november 2008 de verweerster een bericht heeft gestuurd waarin zij vermeldt dat zij onder het
toezicht van de procureur des Konings handelde en waarin zij verzoekt
om bepaalde stukken over te leggen en inlichtingen mee te delen, onder
bedreiging van de toepassing van de strafrechtelijke sancties bepaald in
het voormelde artikel 104 ;
— per e-mail van 7 april 2009 heeft diezelfde directie de verweerster een
nieuw verzoek om inlichtingen toegestuurd ;
— per e-mail van 16 april 2009 heeft het openbaar ministerie, dat
het voormelde verzoek voor eigen rekening overneemt, de verweerder
verweten dat hij daaraan niet heeft voldaan en daar tegelijkertijd aan
toegevoegd dat het niet meedelen van de gevraagde stukken neerkwam
op het misdrijf verhinderen van toezicht, dat volgens de wet van 14 juli
1991 strafbaar is, en dat, wanneer het de totaliteit van die stukken ten
laatste tegen 17 april 2009 niet zou hebben ontvangen, de Federale Overheidsdienst Economie dat bij proces-verbaal zou vaststellen.
De appelrechters hebben vastgesteld dat de verweerster, bij de toezending van het bericht van 4 november 2008 de hoedanigheid van beschuldigde had in de zin van artikel 6 EVRM en dat zij bijgevolg op die datum
zwijgrecht genoot.
De appelrechters hebben vervolgens geoordeeld dat de herhaalde
bedreiging met strafrechtelijke sancties ten aanzien van een natuurlijk
persoon of rechtspersoon tegen wie een strafonderzoek is ingesteld, een
ernstige aantasting uitmaakt van het recht van de beschuldigde om niet
aan het onderzoek mee te werken en, bijgevolg, van zijn zwijgrecht.
Het arrest besluit daaruit dat aangezien de eerbiediging van dat
zwijgrecht deel uitmaakt van de eerlijke behandeling van de zaak
in de zin van artikel 6 EVRM, er grond toe is om de stukken te
weren die met die verschillende berichten zijn toegezonden, evenals
de onderzoeksverrichtingen en vaststellingen die op grond daarvan
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zijn gebeurd en die daaruit voortvloeien, behoudens de stukken à
décharge.
Het hof van beroep heeft aldus niet geoordeeld dat die antwoorden
zijn verkregen buiten de bij artikel 104, 2o, Handelspraktijkenwet 1991
toegestane wettelijke middelen om, en heeft het in dat artikel bepaalde
misdrijf evenmin in overeenstemming willen brengen met de eerbiediging van het zwijgrecht. Het heeft beslist dat het geen acht vermocht
te slaan op de stukken die, wanneer ze op de hierboven beschreven wijze
zijn verkregen, dat recht, dat voortvloeit uit bepalingen met rechtstreekse werking in het Belgisch recht, miskenden.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht,
zonder dat de door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag kan worden
gesteld aan het Grondwettelijk Hof dat, krachtens artikel 26, § 1, 3o,
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, niet bevoegd is om kennis te nemen
van de eventuele miskenning van het beginsel van het zwijgrecht zoals
vastgelegd in artikel 6 van het voormelde Verdrag door een interne
rechtsnorm.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van R. B. e.a.
Verwerpt de overige cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eerste eiser ten laste van
de Staat.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
19 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Blockx
(bij de balie te Leuven), de heer Lenssens (bij de balie te Brussel), de
heer Coveliers (bij de balie te Antwerpen) en de heer Wouters.

N° 381
2o

— 19 juni 2013
(P.12.1282.F)

kamer

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Incidenteel beroep. — Voorwaarde. — Gedaagde in hoger
beroep. — Begrip.

Alleen de gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen ; een
partij is slechts gedaagde in hoger beroep wanneer een principaal of incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat inhoudt dat een partij in hoger
beroep voor de appelrechters een vordering heeft ingesteld die haar belangen
kan schaden en die geen vordering tot bindendverklaring van het arrest
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is  (1). (Art. 1054, Gerechtelijk Wetboek ; art. 203, § 4, Wetboek van Strafvordering)

(Grond- en afbraakwerken G&A De Meuter n.v.
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten e.a.)

t.

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 13 juni 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis 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
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
strafvordering van de verweerster tegen de eiseres, uitspraak doet over
1. het beginsel van de aansprakelijkheid
Middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 203, § 4, Wetboek van Strafvordering en 1054
Gerechtelijk Wetboek kan alleen de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instellen.
Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van die bepalingen, wanneer een principaal of incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat inhoudt dat een partij in hoger beroep voor de appelrechter
een vordering heeft ingesteld, maar geen vordering tot bindendverklaring van het arrest, die haar belangen kan schaden.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
het openbaar ministerie en de burgerlijke partij C. Ç, eisers in hoger
beroep, voor de appelrechter een vordering hebben ingesteld die de
belangen van de verweerster, de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, kan schaden.
De eiseres, beklaagde, heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het
vonnis waarbij zij wordt vrijgesproken en waarbij de burgerlijke rechtsvorderingen niet-ontvankelijk zijn verklaard.
  (1) Zie Cass. 19 feb. 2002, AR P.00.1173.N, AC 2002, nr. 116 ; Cass. 19 sept. 2003, AR
C.02.0490.F, AC 2003, nr. 442, met concl. adv.-gen. Henkes.
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De verweerster had dus niet de hoedanigheid van gedaagde in hoger
beroep.
De appelrechters die haar incidenteel beroep ontvankelijk verklaren
op grond dat de mutualiteit geen burgerlijke rechtsvordering instelt die
onderscheiden is van de vordering van haar verzekerde in wiens rechten
zij om reden van de door haar uitbetaalde bedragen is gesubrogeerd,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
2. Omvang van de schade
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over het
beginsel van de aansprakelijkheid, leidt tot de vernietiging van de nietdefinitieve beslissing over de omvang van de schade van de verweerster,
die het gevolg is van de eerste beslissing.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
strafvordering van de verweerder tegen de eiseres, uitspraak doet over
1. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiseres voert geen middel aan.
2. de omvang van de schade
Het arrest kent de verweerder een provisionele vergoeding toe, beveelt
een deskundigenonderzoek en houdt de uitspraak over de overige punten
van de vordering aan.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen de eiseres.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot twee derde van de kosten van haar cassatieberoep en de verweerster tot het overige derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
19 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 382
2o

— 19 juni 2013
(P.13.0788.F)

kamer

1o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — Algemeen. — Straf opgelegd in eerste aanleg voor verschillende misdrijven.
— Hoger beroep. — Vrijspraak voor één en veroordeling voor de overige
telastleggingen. — Strafmaat. — Gevolg.
2o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — ALLERLEI. — Straf opgelegd in eerste aanleg voor verschillende misdrijven. — Hoger beroep. — Vrijspraak voor één en veroordeling
voor de overige telastleggingen. — Strafmaat. — Gevolg.
3o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Algemeen. — Motivering. — Begrip.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Straf. — Motivering. — Begrip.

1o en 2o De strafmaat hangt niet alleen af van het aantal telastleggingen die
als vaststaand worden beschouwd, zodat de vrijspraak die voor één daarvan
in hoger beroep is beslist, niet noodzakelijk in de weg staat aan de handhaving en zelfs de verzwaring van de straf die de eerste rechter heeft gesteld op
het geheel van de misdrijven die hij bewezen had verklaard.
3o en 4o De straf is naar recht met redenen omkleed wanneer de beslissing
nauwkeurig, zij het beknopt, de redenen vermeldt waarom dergelijke straf
wordt uitgesproken alsook de redenen die de strafmaat rechtvaardigen,
zonder dat de bodemrechter daarnaast nog moet vermelden waarom hij de
redenen afwijst waardoor hij de zaak eventueel anders zou hebben beoordeeld. (Art. 195, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer, van 28 maart 2013.
De tweede 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
...............................................................
B. Cassatieberoep van F. L.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen hem is ingesteld
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Het middel verwijt het arrest dat het de straf niet, dan wel tegenstrijdig, motiveert. De grief voert aan dat de appelrechters de straffen
die de correctionele rechtbank heeft opgelegd wegens diefstal met
verzwarende omstandigheden en vereniging van boosdoeners, passend
hebben verklaard, hoewel de eiser voor de tweede telastlegging door het
hof van beroep is vrijgesproken.
De strafmaat hangt niet alleen af van het aantal telastleggingen die als
vaststaand worden beschouwd, zodat de vrijspraak die voor één daarvan
in hoger beroep is beslist, niet noodzakelijk in de weg staat aan de handhaving en zelfs de verzwaring van de straf die de eerste rechter heeft
gesteld op het geheel van de misdrijven die hij bewezen had verklaard.
De straf is naar recht met redenen omkleed wanneer de beslissing nauwkeurig, zij het beknopt, de redenen vermeldt waarom dergelijke straf
wordt uitgesproken alsook de redenen die de strafmaat rechtvaardigen,
zonder dat de feitenrechter daarnaast nog moet vermelden waarom hij
de redenen afwijst waardoor hij de zaak eventueel anders had beoordeeld.
Het arrest verduidelijkt dat de gevangenisstraf van vijf jaar die de
eiser alleen is opgelegd voor de telastlegging diefstal met verzwarende
omstandigheden, rekening houdt met het geweld dat tegen het slachtoffer is gebruikt, met het feit dat de dader zich geen rekenschap geeft
van de ernst van de feiten en met de omstandigheid dat hij in staat van
wettelijke herhaling heeft gehandeld.
Met die overwegingen voldoen de appelrechters aan de bepalingen van
artikel 195 Wetboek van Strafvordering.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
19 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Spadazzi (bij de balie te Luik)
en mevr. Chantry (bij de balie te Luik).

N° 383
1o

— 20 juni 2013
(F.11.0007.F)

kamer

1o GRONDWETTELIJK HOF. — Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. — Artikel 70, § 2, eerste lid. — Geldboete. — Uitstel. —
Rechtbank. — Bevoegdheid. — Schending van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet. — Draagwijdte. — Gevolg.
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2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde. — Artikel 70, § 2, eerste lid. —
Geldboete. — Uitstel. — Rechtbank. — Bevoegdheid. — Schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Draagwijdte. — Gevolg.
3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde. — Artikel 70, § 2, eerste lid. —
Geldboete. — Uitstel. — Rechtbank. — Bevoegdheid. — Schending van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Draagwijdte. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Artikel 70, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in
zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk maakt de in
dit artikel voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met uitstel ; die
vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid heeft echter niet tot gevolg
dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer
zou kunnen worden toegepast door de gerechten wanneer zij vaststellen dat
de misdrijven vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is
met de ernst van het misdrijf en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel
te verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien  (1). (Art. 70,
§ 2, eerste lid, btw-wetboek)

(Ital Distribution n.v. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 28 april 2010.
Het Hof heeft bij zijn arrest van 10 februari 2012 de eerste twee cassatiemiddelen verworpen en de uitspraak over het derde middel aangehouden
tot het Grondwettelijk Hof de in het dictum van het arrest vermelde
vraag zal hebben beantwoord.
Het Grondwettelijk Hof heeft die vraag beantwoord bij het arrest
nr. 13/2013 van 21 februari 2013.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 29 mei 2013 een conclusie ter
griffie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde middel
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn antwoord op de vraag die het Hof
  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 383.
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heeft gesteld in zijn antwoord van 10 februari 2012, voor recht gezegd dat
artikel 70, § 2, eerste lid, Btw-wetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet
schendt in zoverre het het de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk
maakt de in dit artikel voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan
met uitstel.
Het preciseert dat die vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid echter niet tot gevolg heeft dat die bepaling, in afwachting van een
optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door
de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst
van de overtreding en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te
verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien.
Het bestreden arrest stelt vast dat het misdrijf bewezen is en dat
het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van het
misdrijf.
Het oordeelt “dat in de thans aan het hof [van beroep] voorgelegde
hypothese voor het overige in concreto niet blijkt dat de omstandigheid dat de wetgever niet in een eventueel uitstel heeft voorzien voor de
toepassing van de door de wet bepaalde geldboetes, op zich en principieel
van die aard is dat het de toepassing van de door de wet bepaalde fiscale
geldboetes in de weg staat, gezien de opgelegde geldboete niet onevenredig lijkt met de ernst van het misdrijf en het instellen van de mogelijkheid in fiscale aangelegenheden uitstel te verlenen, met inbegrip van
probatieuitstel, ontegensprekelijk onder de uitsluitende bevoegdheid
van de wetgever valt”.
Het arrest dat toepassing maakt van artikel 70, § 2, eerste lid, Btwwetboek zonder vast te stellen dat er geen aanleiding zou zijn geweest de
eiseres uitstel te verlenen, ook al had de wet in die maatregel voorzien,
schendt de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over
de ontvankelijkheid van het hoger beroep en over het aan de eiseres ten
laste gelegde misdrijf.
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
20 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Douny (bij de balie te
Luik), en de heer T’Kint.
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2o

— 20 juni 2013
(P.13.1085.N)

kamer

1o WRAKING. — Strafzaken. — Rechter. — Wettige

verdenking.

2  WRAKING. — Strafzaken. — Wrakingsgrond. — Gebrek
o

— Begrip.

aan schriftelijk

bewijs of begin van bewijs tot staving van de aangevoerde wrakingsgrond.

— Geen

aanleiding om een getuigenonderzoek te bevelen.

van het wrakingsverzoek.

— Verklaring

— Beoordeling

van de gewraakte magistraat.

3o WRAKING. — Strafzaken. — Wettige verdenking. — Rechter. — Voorzitter van het hof van assisen. — Informele vergadering om de duur van
de pleidooien in te schatten. — Vergadering zonder jury in het bijzijn van
de assessoren, de raadslieden en het openbaar ministerie. — Mededeling
door de voorzitter omtrent een aan de jury te stellen vraag. — Bedenkingen omtrent een van de voorziene telastleggingen en de gevolgen voor
de burgerlijke rechtsvordering.

— Toepassing.

1o Volgens artikel 828, 1o, Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter worden
gewraakt wegens wettige verdenking ; er is wettige verdenking indien de
aangevoerde feiten bij de verzoeker, partijen en derden de verdenking
kunnen wekken dat de magistraat niet langer op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak kan doen  (1).
2o Wanneer de verzoeker tot wraking geen schriftelijk bewijs of geen begin
van bewijs bijbrengt tot staving van de bewering dat de gewraakte magistraat de in het wrakingsverzoek beschreven uitlatingen zou hebben gedaan
en het Hof het bevelen van een getuigenonderzoek niet nuttig acht voor zijn
oordeelsvorming, beoordeelt het Hof het wrakingsverzoek uitgaande van de
uitlatingen van de gewraakte magistraat zoals door hem beschreven in de
door hem overeenkomstig artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek afgelegde verklaring  (2). (Art. 839 Gerechtelijk Wetboek)
3o Uit de omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen, buiten
aanwezigheid van de juryleden en nadat de getuigen waren gehoord, tijdens
een informele vergadering met de assessoren, de raadslieden van alle partijen
en het openbaar ministerie die tot doel had de duurtijd van de pleidooien
in te schatten, heeft meegedeeld dat hij overwoog om ten aanzien van alle
beschuldigden en dus ook ten aanzien van de verzoeker een vraag te stellen
naar de individuele schuld aan het in de artikelen 418 en 419 Strafwetboek bedoelde wanbedrijf, dit alles met de nodige omzichtigheid en in de
voorwaardelijke wijs, en mogelijk omtrent de tegenover de verzoeker voorziene telastlegging van schuldig verzuim bedenkingen heeft geuit omtrent de
gevolgen van het behouden van die telastlegging voor de burgerlijke rechtsvordering, kan niet worden afgeleid dat deze magistraat in de ogen van de
verzoeker, partijen en derden niet langer geschikt zou zijn om onafhankelijk
en onpartijdig te oordelen.

(D.

Procureur-generaal bij het Hof van Beroep
Brussel t. V. e.a., in aanwezigheid van V. e.a.)

in de zaak van
te

  (1) Cass. 29 okt. 2003, AR P.03.1401.F, AC 2003, nr. 541.
  (2) Cass. 24 juni 1993, AR 9672, AC 1993, nr. 305.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het op 17 juni 2013 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven neergelegde verzoekschrift tot wraking, dat aan dit arrest is
gehecht, beoogt de wraking van Peter Hartoch, raadsheer in het hof van
beroep te Brussel, aangewezen als voorzitter van het hof van assisen van
de provincie Vlaams-Brabant bij beschikking van 20 maart 2013.
Op 17 juni 2013 heeft raadsheer Peter Hartoch de bij artikel 836, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring afgelegd, waarbij hij
aangeeft zich niet te willen onthouden van de zaak.
Eerste voorzitter Etienne Goethals heeft op 17 juni 2013 een beschikking gewezen teneinde de zaak te behandelen op de rechtszitting van
20 juni 2013.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Het wrakingsverzoek is gesteund op artikel 828, 1o, Gerechtelijk
Wetboek : volgens de verzoeker zou de voorzitter van het hof van
assisen op 14 juni 2013, op een ogenblik dat het debat reeds zou zijn
gesloten, tijdens een informele vergadering waarop de assessoren, de
griffier, het openbaar ministerie en alle raadslieden aanwezig waren,
maar niet de juryleden, uitlatingen hebben gedaan welke de grenzen te
buiten gaan van wat is toegelaten en die bij de verzoeker een ernstige
schijn van partijdigheid hebben gewekt en bij hem een gewettigde
verdenking hebben doen ontstaan over de geschiktheid van de voorzitter om het debat met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid te leiden.
2. Volgens de verzoeker zou tijdens die vergadering, welke tot doel
had de agenda voor het rekwisitoor en de pleidooien vast te leggen,
de voorzitter nadat het openbaar ministerie had aangekondigd wat
betreft de verzoeker de kwalificatie van schuldig verzuim te handhaven,
gezegd hebben dat hij dat steeds een bijzonder “rare” kwalificatie heeft
gevonden en dat die kwalificatie onder andere tot gevolg zou kunnen
hebben dat er iemand “na maandag naar huis zal mogen gaan”, daarmee
doelende op de burgerlijke partij en dit met de precisering dat bij de
kwalificatie van schuldig verzuim een groot deel van de vordering van
de burgerlijke partij, namelijk de schade uit overlijden, niet zou kunnen
worden gevorderd. Op 15 juni 2013 zou het openbaar ministerie dan aan
de raadsman van de verzoeker telefonisch hebben meegedeeld dat hij
zijn vordering zou wijzigen in mededaderschap aan opzettelijke doodslag. Dit zou volgens de verzoeker een gevolg zijn van de onaanvaardbare uitlatingen van de voorzitter van het hof van assisen.
3. In de akte van weigering te berusten in de wraking heeft raadsheer
Peter Hartoch het volgende verklaard :
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— op 14 juni 2013, na het horen van de laatste getuige op een tijdstip dat het debat nog niet was beëindigd, werd met instemming van
alle partijen in zijn bureau een informele vergadering gehouden met
de raadslieden van de partijen en het openbaar ministerie teneinde een
vrijblijvende inschatting te maken van de duur van de pleidooien om
zo de juryleden op 17 juni 2013 te kunnen informeren over de resterende
duur van de behandeling ;
— tijdens deze informele en voor niemand bindende ontmoeting heeft
hij aan de partijen vrijblijvend voorgesteld om reeds tijdens de eerste
pleidooien duidelijk te zijn over de vragen die zij aan de jury wensten
gesteld te zien en hiermee niet te wachten tot de replieken, iets waarmee
partijen hebben ingestemd zonder zich formeel te verbinden ;
— tijdens deze informele vergadering heeft hij aan de partijen meegedeeld dat hij overwoog om ten aanzien van alle beschuldigden de vraag
te stellen naar hun individuele schuld aan het wanbedrijf omschreven in
de artikelen 418 en 419 Strafwetboek ;
— het ruim een half uur durend gesprek dat in een zeer serene en
aangename sfeer verliep, kan hij niet meer woordelijk reproduceren
en ondanks de aanwezigheid van de griffier heeft geen van de partijen
op enigerlei wijze te kennen gegeven dat de gebruikte bewoordingen
dienden te worden genotuleerd ;
— hij heeft de bewoordingen “dat hij dit steeds een bijzonder rare
kwalificatie heeft gevonden” en dat “er iemand na maandag naar huis
zal mogen gaan” niet woordelijk uitgesproken ;
— hij heeft de mogelijkheid om een vraag te stellen naar de schuld
van de beschuldigden aan het door de artikelen 418 en 419 Strafwetboek
bedoelde wanbedrijf met de nodige omzichtigheid aangebracht en in de
voorwaardelijke wijs, benadrukkend dat het om hypotheses ging ;
— indien hij tijdens het informele gesprek mogelijk zou gezegd hebben
dat schuldig verzuim hem een wat “vreemde” of “rare” telastlegging
leek, kon en kan zulks worden gekaderd in het volledige gesprek en dan
ook niet anders geïnterpreteerd worden dan dat het hem persoonlijk
niet meteen duidelijk was of deze kwalificatie ook toepasselijk kon zijn
in het geval het verzuim hulp te bieden, voor zover bewezen en strafrechtelijk beteugelbaar, in oorzakelijk verband staat met het overlijden van
de hulpgerechtigde ;
— de overweging om mogelijk een bijkomende vraag te stellen werd in
de loop van het gesprek op deze wijze ook nadrukkelijk geduid ;
— hij heeft op geen enkel ogenblik voorgesteld of zelfs maar gesuggereerd te overwegen ten aanzien van de verzoeker tot wraking een bijkomende vraag te stellen naar de schuld van deze beschuldigde aan doodslag in de zin van de artikelen 392 en 393 Strafwetboek.
4. Volgens artikel 828, 1o, Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter
worden gewraakt wegens wettige verdenking. Er is wettige verdenking
indien de aangevoerde feiten bij de verzoeker, partijen en derden de
verdenking kunnen wekken dat de magistraat niet langer op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak kan doen.
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5. De verzoeker brengt geen schriftelijk bewijs of geen begin van
bewijs bij tot staving van de bewering dat de gewraakte magistraat de
in het wrakingsverzoek beschreven uitlatingen zou hebben gedaan. Het
Hof acht het bevelen van een getuigenonderzoek niet nuttig voor zijn
oordeelsvorming.
Het Hof beoordeelt dan ook het wrakingsverzoek uitgaande van de
uitlatingen van de gewraakte magistraat zoals door hem beschreven
in de door hem overeenkomstig artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek afgelegde verklaring.
6. Het komt krachtens de artikelen 323 tot en met 325 Wetboek van
Strafvordering de voorzitter van het hof van assisen toe en in geval van
betwisting het hof van assisen zelf, onaantastbaar te oordelen welke aan
de jury te stellen vragen uit het debat volgen, voor zover geen andere
feiten aan de jury worden onderworpen dan die waarvoor de verwijzing
is uitgesproken.
7. Uit de omstandigheid dat de voorzitter van het hof van assisen,
buiten aanwezigheid van de juryleden en nadat de getuigen waren
gehoord, tijdens een informele vergadering met de assessoren, de raadslieden van alle partijen en het openbaar ministerie die tot doel had de
duurtijd van de pleidooien in te schatten,
— heeft meegedeeld dat hij overwoog om ten aanzien van alle beschuldigden en dus ook ten aanzien van de verzoeker een vraag te stellen naar
de individuele schuld aan het in de artikelen 418 en 419 Strafwetboek
bedoelde wanbedrijf, dit alles met de nodige omzichtigheid en in de voorwaardelijke wijs ;
— mogelijk omtrent de tegenover de verzoeker voorziene telastlegging
van schuldig verzuim bedenkingen heeft geuit omtrent de gevolgen van
het behouden van die telastlegging voor de burgerlijke rechtsvordering,
— kan niet worden afgeleid dat deze magistraat in de ogen van de
verzoeker, partijen en derden niet langer geschikt zou zijn om onafhankelijk en onpartijdig te oordelen.
Het verzoek is ongegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Ann Verrezen, met kantoor te 1780 Wemmel,
Steenweg op Brussel 181, aan om het arrest, op verzoek van de griffier,
binnen de achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
20 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De
Canck (bij de balie te Gent).
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N° 385
1o

— 21 juni 2013
(F.11.0110.N)

kamer

1o GRONDWETTELIJK HOF. — Prejudiciële vraag. — Hof van Cassatie.
— Verplichting. — Grenzen. — Grondwettigheid van een besluit van de
Vlaamse Executieve.
2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — Grondwettelijk Hof. — Prejudiciële vraag
- Hof van Cassatie. — Verplichting. — Grenzen. — Grondwettigheid van
een besluit van de Vlaamse Executieve.

1o en 2o De bepalingen van een besluit van de Vlaamse Executieve zijn geen
bepalingen in de zin van artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof,
die kunnen worden onderworpen aan een toetsing door het Grondwettelijk
Hof  (1). (Art. 26, § 1, 3o, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(Denaeyer Papier n.v.,

in vereffening t.

VMM)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Het geschil tussen partijen betreft de heffing op de waterverontreiniging, voorzien in hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (hierna
kortweg : “Oppervlaktewaterenwet”), voor het heffingsjaar 2005.
Eiseres is een papierfabriek, die voor haar productie water afneemt
van een openbare waterdistributiemaatschappij alsook water onttrekt
aan het zeekanaal Brussel-Rupel. Zij maakt gebruik van de Fabrieksloop
en van bezinkingsvijvers om haar afvalwater uiteindelijk te lozen in de
Rupel.
In haar aangifte voor heffingsjaar 2005 maakte eiseres aanspraak op de
uitgebreide berekeningsmethode op grond van meet- en bemonsteringsresultaten.
Verweerster zond op 7 juni 2005 een bericht van rechtzetting waarin
ze mededeelde dat bij gebrek aan geldige meet- en bemonsteringsresultaten, de heffing forfaitair zal worden bepaald, rekening houdende met
een jaarwaterverbruik in 2004 van 1.091.265 m3, en de omzettingscoëfficiënten van sector 35, en een productie van 10.473 ton.
Op 14 oktober 2005 verzond verweerster een heffingsbiljet voor 2005 ten
bedrage van 771.818,77 €.
Ingevolge bezwaar van eiseres evenals haar aanvraag tot afwijking van
de forfaitaire berekening met toepassing van artikel 35quinquies, § 6, van
de Oppervlaktewaterenwet (plafonnering van de forfaitaire heffing tot
1,5 maal de gemiddelde vuilvracht van drie opeenvolgende, voorafgaande
heffingsjaren), verminderde de Adjunct-Administrateur-Generaal van
verweerster, op 2 april 2007, met toepassing van artikel 35quinquies,
§ 6, van de Oppervlaktewaterenwet, het heffingsbedrag tot 334.775,39 €
(herberekening op basis van de meetresultaten van 2002, 2003 en 2004).
  (1) Zie concl. O.M.
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Bij verzoekschrift, ingeleid op 28 juni 2007, vorderde eiseres de nietigverklaring van de beslissing van 2 april 2007 en de heffing.
Bij vonnis van 17 februari 2010 verklaarde de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent de vordering ongegrond.
In graad van beroep bevestigde het Hof van Beroep te Gent, bij arrest
van 22 maart 2011, de beslissing a quo.
2. Het enig middel tot cassatie verwijt het bestreden arrest niet te zijn
ingegaan op het verzoek van eiseres tot het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof.
3. In het eerste onderdeel verwijt eiseres het bestreden arrest zodoende
artikel 26, § 2, van de Bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof van
6 januari 1989 te hebben geschonden.
Eiseres voerde in haar appelconclusie aan dat de bestreden beslissing
van de Adjunct-Administrateur-Generaal van verweerster van 2 april
2007, en de bestreden heffing, dienden vernietigd te worden omdat ze
gesteund zijn op bemonsteringen die werden uitgevoerd op grond van een
besluit van de Vlaamse regering (van 16 februari 1993) dat met toepassing van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing diende te worden
gelaten.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering
van Hoofdstuk IIIbis van de Oppervlaktewaterenwet, zou volgens eiseres
onwettig zijn omdat het een fiscale controle doorvoert middels bemonstering, terwijl deze controle, als essentieel bestanddeel van de belasting, conform artikel 170, § 2, van de Grondwet, alleen door de wetgevende macht en niet door de uitvoerende macht zou kunnen geregeld
worden.
“Voor zover het (hof van beroep) niet op het eerste gezicht overtuigd
zou zijn door de argumentatie van (eiseres), (verzocht) zij om volgende
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen” :
“Schendt het Besluit van 16 februari 1993 van de Vlaamse Executieve
tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging het legaliteitsbeginsel, de bepalingen vervat in artikel 170, § 2 van de Grondwet,
in zoverre dit Besluit bemonstering door de administratie toestaat of
oplegt aan de belastingplichtige ter vaststelling van de belastbare basis
en tevens ter controle, terwijl essentiële bestanddelen van belastingen
bij wet, decreet of ordonnantie dienen te worden geregeld ?”  (1).
Het bestreden arrest oordeelde in dit verband het volgende :
“(Verweerster) is van oordeel dat de bemonstering diende te gebeuren
op basis van het Besluit van 16 februari 1993 van de Vlaamse Executieve.
(Eiseres) zet verder uiteen dat aan de uitvoerende macht geen bevoegdheden (konden) worden gedelegeerd die betrekking hadden op de essentiële bestanddelen van een belasting, zoals de fiscale controle.
Terecht verwijst (verweerster) in dit verband naar artikel 35novies
[lees ‘35nonies’] waarbij het aan (verweerster) behoort alle initiatieven
te nemen om te komen tot de juiste heffing, waarbij haar decretale
  (1) Ibidem, p. 11, sub 4.
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opdrachten aanwezig zijn op grond van de wet zelf. De belastbare basis
wordt niet vastgesteld door de bemonstering doch wel door de wet”.
4. Overeenkomstig artikel 26 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof doet dit Hof, bij wijze van prejudiciële vraag,
uitspraak op vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een
in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II
“De Belgen en hun rechten”, de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet.
(tekstmarkering toegevoegd).
De door eiseres opgeworpen prejudiciële vraag betreft de verenigbaarheid van een besluit van de Vlaamse regering met artikel 170, § 2, van de
Grondwet.
In haar memorie van antwoord werpt verweerster, onder verwijzing
naar de vaste rechtspraak van Uw Hof, terecht op dat deze norm niet
onderworpen is aan de grondwettelijke toetsing door het Grondwettelijk
Hof  (1).
Het eerste onderdeel faalt dan ook naar recht.
...............................................................
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 22 maart 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De eiseres voert aan dat de appelrechters artikel 26, § 2, Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof schenden door aan het Grondwettelijk Hof
de door haar voorgestelde prejudiciële vraag naar de verenigbaarheid
van het besluit van de Vlaamse Executieve van 16 februari 1993 met
artikel 170, § 2, Grondwet, niet te stellen.
  (1) Zie Cass. 17 april 2009, AR D.08.0019.N, AC 2009, nr. 256 ; Cass. 10 feb. 2009, AR
P.08.1523.N, niet gepubliceerd ; Cass. 25 feb 2004, AR P.03.1430.F, AC 2004, nr. 104 ; Cass.
23 juni 2003, AR S.02.0128.N, AC 2003, nr. 373 ; Cass. 9 dec. 2002, AR S.01.0096.F, AC 2002,
nr. 657, redengeving ; Cass. 28 sept. 2001, AR F.99.0010.N, AC 2001, nr. 503 ; Cass. 3 feb. 1999,
AR P.98.0980.F, AC 1999, nr. 63.
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2. De bepalingen van een besluit van de Vlaamse Executieve zijn geen
bepalingen in de zin van artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof, die kunnen worden onderworpen aan een toetsing door het Grondwettelijk Hof.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. De appelrechters oordelen dat :
— de verweerster terecht verwijst naar artikel 35novies van de wet van
26 maart 1971, “waarbij het aan (haar) behoort alle initiatieven te nemen
om te komen tot de juiste heffing, waarbij haar decretale opdrachten
aanwezig zijn op grond van de wet zelf” ;
— de belastbare basis niet vastgesteld wordt door de bemonstering
doch wel door de wet.
De appelrechters die aldus te kennen geven dat de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag gesteund is op een onjuiste juridische stelling, dienden niet verder te antwoorden op het in het onderdeel bedoelde
verweer.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr.
Geinger.

N° 386
1o

— 21 juni 2013
(F.11.0176.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Beroepskosten. — Minderwaarden op de verkoop van aandelen.

De omstandigheid dat de aankoop en de verkoop van aandelen is geboekt
overeenkomstig artikel 20 van het Jaarrekeningbesluit van 8 oktober 1976,
sluit niet uit dat de rechter onderzoekt of de geboekte minwaarde op de
verkoop van aandelen, voldoet aan de voorwaarden van artikel 44 WIB64  (1).
(Art. 44 WIB64 ; art. 49 WIB92)

(Allan Thomsen & Co n.v. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiseres gevestigde
aanslagen in de vennootschapsbelasting over de aanslagjaren 1991 tot en
met 1996.
De administratie ging niet akkoord met de aftrek van een geboekte
minderwaarde van 241.150.377 BEF op aandelen omdat niet was voldaan
aan de voorwaarden van aftrekbaarheid van beroepskosten, bepaald in
artikel 44 WIB64, thans artikel 49 WIB92.
De minderwaarde had betrekking op de verlieslatende verkoop van
de aandelen die eiseres bezat in de Deense vennootschap Mita Teknik
a/s. Deze aandelen had eiseres op 7 februari 1986 verkregen middels een
quasi-inbreng die op 296.280.000 BEF (7.344.589,35 EUR) werd gewaardeerd. Op 8 maart 1989 verkocht eiseres deze participatie terug aan de
Deense vennootschap Mita Teknik a/s, zij het slechts voor een bedrag
van 55.129.663 BEF (1.366.628,65), wat een minderwaarde van 241.150.377
BEF (5.977.960,70) opleverde.
De afboeking van deze minderwaarde via de resultatenrekening
(minderwaarde bij de realisatie van activa), resulteerde op fiscaal vlak
in een overdraagbaar verlies.
Volgens de administratie was de echtheid van de geboekte minderwaarde niet bewezen zodat de aftrek ervan als beroepskost niet werd
aanvaard.
Uw Hof vernietigde bij arrest van 9 februari 2006  (1) het arrest dat
het Hof van Beroep te Antwerpen op 16 december 2003 in deze zaak had
gewezen wegens een motiveringsgebrek.
De zaak werd vervolgens verwezen naar het Hof van Beroep te Gent dat
bij het thans bestreden arrest van 7 juni 2011 eiseres in het ongelijk stelde.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie verwijt eiseres
het bestreden arrest dat het bij de beoordeling ten gronde van het bewijs
van de echtheid van de minderwaarde geen rekening heeft gehouden
met het bestaan en de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten die
de basis vormden voor de boekhoudkundige verwerking van de aan- en
verkoopprijs van de aandelen.
De appelrechters zouden inzonderheid geen rekening hebben gehouden
met de tussen eiseres en de Heer Allan Thomsen (als verkoper) afgesloten koopovereenkomst van 7 februari 1986 waarbij eiseres de aandelen
via een quasi-inbreng had verworven, evenmin als met de verkoopovereenkomst van 8 maart 1989 waarbij eiseres de aandelen terug had doorverkocht aan de Deense vennootschap Mita Teknik a/s.
Het bestreden arrest zou aldus artikel 20 van het Jaarrekeningenbesluit van 8 oktober 1976 hebben geschonden, op grond waarvan eiseres de
aangekochte aandelen aan hun aanschaffingswaarde had geboekt en de
verkochte aandelen aan hun verkoopprijs, alsook de bewijswaarde van
de afgesloten overeenkomsten van 7 februari 1986 en 8 maart 1989 hebben
miskend  (2).
  (1) AR C.04.0244.N, niet gepubliceerd.
  (2) Schending van de artikelen 1317 tot 1340 BW en 44 WIB64, respectievelijk 49 WIB92.
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3. Overeenkomstig artikel 44 WIB64  (1) zijn als beroepskosten aftrekbaar
de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft gedaan
of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
Opdat beroepskosten aftrekbaar zijn moet de belastingplichtige de echtheid en het bedrag ervan verantwoorden door middel van bewijsstukken
of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
Voormelde aftrekbaarheidsvoorwaarden zijn ook van toepassing op
de bedrijfsverliezen of minderwaarden die worden geboekt op activabestanddelen van een vennootschap  (2).
Vanaf het aanslagjaar 1992 kwam een einde aan de aftrekbaarheid als
beroepskost van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen,
behoudens minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de
gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal dat door die
aandelen wordt vertegenwoordigd  (3).
De door eiseres geleden minderwaarde werd evenwel gerealiseerd in de
loop van het kalenderjaar 1989, dus vóór het aanslagjaar 1992, en was
bijgevolg principieel aftrekbaar, voor zover eiseres het bewijs kon leveren
van de echtheid van die minderwaarde overeenkomstig artikel 44 WIB64.
Meer bepaald diende eiseres het bewijs te leveren dat de waardering
van de aandelenparticipatie bij aankoop op 296.280.000 BEF, aan de
werkelijkheid beantwoordde en economisch gerechtvaardigd was nu die
waardebepaling formeel door de administratie werd betwist.
In kader van die bewijslevering legde eiseres drie documenten voor,
zijnde een waardebeoordeling door de Deense bankinstelling Sparekassen
SDS, een verslag van bedrijfsrevisor Asselberghs en een verslag van
bedrijfsrevisor Vandelanotte.
4. Het bestreden arrest onderzocht deze documenten één voor één
en kwam tot het gemotiveerde besluit dat geen van deze stukken kon
aantonen dat de waardering van de aandelen op 296.280.000 BEF in de
overeenkomst van 7 februari 1986 correct was gebeurd. De administratie
had volgens de appelrechters bijgevolg terecht geoordeeld dat eiseres de
echtheid van de minderwaarde niet had bewezen en dat de minderwaarde
bijgevolg niet als aftrekbare beroepskost in aanmerking kon komen.
In deze omstandigheden kan het bestreden arrest niet worden verweten
dat het bij deze beoordeling ten gronde geen rekening heeft gehouden
met het bestaan en de uitvoering van de overeenkomsten van 7 februari
1986 en 8 maart 1989.
Het onderdeel gaat op dit punt uit van een verkeerde lezing van het
bestreden arrest en mist in zoverre feitelijke grondslag.
5. In zoverre het onderdeel opkomt tegen de soevereine feitelijke
beoordeling van de bewijswaarde van de litigieuze overeenkomsten, is
het onontvankelijk.
  (1) Thans artikel 49 WIB92.
  (2) Cl. Chevalier, Vademecum vennootschapsbelasting 2010, Larcier, Gent, 2010, 467 e.v.
  (3) Artikel 198, 7o WIB92.
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In de mate dat het eerste onderdeel het bestreden arrest in wezen
verwijt dat het de verbindende kracht van die overeenkomsten heeft
geschonden door er geen rechtsgevolgen aan te verbinden, zonder
evenwel de schending in te roepen van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, is het onderdeel eveneens onontvankelijk.
6. Voorts blijkt niet dat de appelrechters artikel 20 van het Jaarrekeningenbesluit van 8 oktober 1976 op een onwettelijke wijze zouden
hebben toegepast, zoals eiseres aanvoert.
In zijn memorie van antwoord stelt verweerder terecht dat “door
de boekhoudkundige waardebepaling van de aandelen overeenkomstig artikel 20 van het Jaarrekeningenbesluit van 8 oktober 1976 te
verwerpen op grond dat niet is aangetoond dat deze waardebepaling
overeenstemt met de werkelijke waarde van de aandelen, de appelrechters deze bepaling niet schenden, maar beoordelen zij, in het
kader van artikel 44 WIB64  (1), met eerbiediging van de beginselen van
voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw die het boekhoudrecht
schragen  (2), op onaantastbare wijze in feite, de bewijswaarde van die
waardebepaling.
De administratie is niet gebonden door een boekhoudkundige waardering van aandelen die niet oprecht is  (3).
De vaststelling in het bestreden arrest dat door de administratie
terecht werd geoordeeld dat de eiseres nalaat het nodige bewijs te leveren
van de echtheid van de minderwaarde houdt in dat de appelrechters van
oordeel zijn dat de boekhoudkundige waardering van de aandelen niet
beantwoordde aan het voorschrift van artikel 19, eerste lid, Jaarrekeningenbesluit, en derhalve terzijde kon worden geschoven”  (4).
Het onderdeel kan ook op dit punt niet worden aangenomen.
...............................................................
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 7 juni 2011, op verwijzing gewezen na arrest van het Hof van
9 februari 2006.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Artikel 49 WIB92.
  (2) Artikel 19, eerste lid, Jaarrekeningenbesluit van 8 oktober 1976.
  (3) Cf. W. D’Haese, “Het boekhoudrecht in relatie tot de vennootschapsbelasting”,
in M. De Jonckheere, (ed.), Een reis doorheen de fiscale-basisbeginselen – Studiecyclus
A. Spruyt, Brugge, die Keure, 2011, 195.
  (4) Memorie van antwoord, nr. 8.
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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. De omstandigheid dat de aankoop en de verkoop van aandelen is
geboekt overeenkomstig artikel 20 van het Jaarrekeningbesluit van
8 oktober 1976, sluit niet uit dat de rechter onderzoekt of de geboekte
minwaarde op de verkoop van aandelen, voldoet aan de voorwaarden van
artikel 44 WIB64.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de rechter gebonden is
door de boekingen die zijn gebeurd overeenkomstig voormeld artikel 20,
zonder te onderzoeken of zij inhoudelijk aan de realiteit beantwoorden,
faalt het naar recht.
2. De rechter die de bewijswaarde beoordeelt van overeenkomsten
waarop een partij zich steunt, miskent de bewijskracht ervan niet door
aan deze overeenkomsten niet de gevolgen te verbinden die de aanvoerende partij eraan hecht.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. De rechter die aan de hand van de overgelegde stukken onderzoekt of de minwaarde waarop een partij zich beroept, voldoet aan de
voorwaarden gesteld door artikel 44 WIB64, of thans artikel 49 WIB92,
schendt daardoor deze artikelen niet.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een minwaarde die is
geboekt overeenkomstig artikel 20 van het Jaarrekeningbesluit van
8 oktober 1976, niet kan getoetst worden aan de voorwaarden gesteld
door de artikelen 44 WIB64 en 49 WIB92, faalt het naar recht.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Van Vlierden (bij de balie te Antwerpen),
de heer Smet (bij de balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.
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N° 387
1o

— 21 juni 2013
(F.12.0007.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Administratieve sancties. — Laattijdige betaling van de belasting. — Afwezigheid van aangifte.
— Geldboete. — Wijze van berekening.

De laattijdige betaling van de belasting geeft aanleiding tot het opleggen van
een geldboete, berekend op basis van de verschuldigde belasting, zonder dat
van die verschuldigde belasting de voorbelasting die ingevolge de afwezigheid
van aangifte niet werd afgetrokken, in mindering mag worden gebracht.  (1)
(Artt. 53, § 1, 2o en 3o, 70, § 1, eerste lid, en 84, derde lid, Btw-wetboek ; art
4, eerste lid, KB nr. 3 van 10 dec. 1969 ; art. 1.1o, KB nr. 41 van 30 jan. 1987)

(Graziella b.v.b.a. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of in casu de aan eiseres
opgelegde administratieve geldboete inzake btw door de appelrechters
moest worden verminderd omdat de administratie bij het opleggen van
die boete geen rekening heeft gehouden met een haar op dat ogenblik
onbekende aftrekpost, namelijk de door de belastingschuldige betaalde
maar niet tijdig aangegeven aftrekbare btw.
Eiseres gaat ervan uit dat de administratieve boete die zij verschuldigd is, enkel kan worden berekend in functie van de uiteindelijk door
haar verschuldigde btw, en niet op de btw zoals die verschuldigd was
op grond van de door de administratie gekende gegevens vervat in de
aanmaningen verzonden in 2006.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat de administratieve geldboete moet worden berekend op de daadwerkelijk verschuldigde belasting, zijnde de belasting verschuldigd na aftrek van de belasting geheven van de aan haar geleverde goederen en verleende diensten.
3. Artikel 70, § 1, eerste lid, van het btw-wetboek bepaalt dat voor
iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet
tijdig betaalde belasting.
Krachtens artikel 1, 1o, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, is de schaal
voor de vermindering van de fiscale geldboete ten aanzien van overtredingen beoogd in artikel 70, § 1, van het btw-wetboek die zijn begaan na
31 oktober 1993, bepaald in de tabel G van de bijlage bij dat besluit.
Zoals door het hof van beroep werd vastgesteld en door eiseres in haarvoorziening niet wordt betwist, bedraagt de proportionele fiscale geldboete met toepassing van rubriek V van de voornoemde tabel G, 20 %
van de verschuldigde belasting.
  (1) Zie concl. O.M.
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Eiseres leidt uit deze bepalingen af dat de fiscale geldboete dient te
worden berekend op de daadwerkelijk verschuldigde belasting.
Eiseres meent dat, aangezien in artikel 70, § 1, eerste lid, van het btwwetboek en in de rubriek V van de tabel G die als bijlage is gevoegd bij
het koninklijk besluit nr. 41 sprake is van respectievelijk “de ontdoken
of niet tijdig betaalde belasting” en “verschuldigde belasting”, de
proportionele fiscale geldboete moet worden berekend op de belasting
die verschuldigd is na de toepassing van de aftrek van voorbelasting.
4. Opdat een belastingplichtige de voorbelasting geheven van de door
hem ontvangen goederen en diensten zou mogen aftrekken, is vereist
dat (1) het recht op aftrek is ontstaan, en (2) de voorwaarden om het
recht op aftrek uit te oefenen zijn nagekomen.
Overeenkomstig artikel 1, § 1, eerste lid, van het KB nr. 3 van
10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, is het de belastingplichtige die de belasting geheven van de goederen en diensten die hij
bestemt voor het verrichten van in artikel 45, § 1, 1o tot 5o, van het btwwetboek bedoelde handelingen in aftrek brengt.
Uit artikel 3 van dit KB blijkt dat de belastingplichtige, om zijn recht
op aftrek te kunnen uitoefenen, in bepaalde gevallen de verschuldigde
belasting moet opnemen in de aangifte met betrekking tot het tijdvak
waarin ze opeisbaar wordt.
Krachtens artikel 4, eerste lid, van het KB nr. 3 oefent de belastingplichtige zijn recht op aftrek globaal uit door op het totaalbedrag van de
belasting verschuldigd voor een aangiftetijdvak, het totaalbedrag toe te
rekenen van de belasting waarvoor het recht op aftrek tijdens hetzelfde
tijdvak is ontstaan en uitgeoefend kan worden krachtens artikel 3.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat wanneer de formaliteiten
waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek onderworpen is, niet
tijdig worden vervuld en, in het bijzonder, wanneer de in artikel 3, § 1,
1 o, bedoelde factuur wordt uitgereikt na het verstrijken van de termijn
voorgeschreven door artikel 4, § 1, van het KB nr. 1 van 29 december 1992,
het recht op aftrek wordt uitgeoefend in de aangifte met betrekking tot
het tijdvak waarin de formaliteiten worden vervuld of in een aangifte
betreffende een volgend tijdvak, ingediend vóór het verstrijken van het
derde kalenderjaar volgend op dat waarin de af te trekken belasting
opeisbaar is geworden.
Krachtens artikel 53, § 1, eerste lid, 2o, van het btw-wetboek is de belastingplichtige, met uitzondering van degene die geen enkel recht op aftrek
heeft, ertoe gehouden iedere maand een aangifte in te dienen waarin hij
o.m. het bedrag van de opeisbare belasting, van de te verrichten aftrek
en van de te verrichten herzieningen vermeldt.
5. Uit de voornoemde wettelijke bepalingen volgt dat de uitoefening
van het recht op aftrek door de belastingplichtige zelf moet gebeuren bij
het opstellen en indienen van zijn aangifte.
Wanneer de belastingplichtige in een bepaalde periode niet tot aangifte
is overgegaan en hij aldus zijn recht op aftrek voor die periode niet
heeft uitgeoefend, verhindert dat verzuim niet dat voor de in die periode
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verrichte uitgaande leveringen en diensten btw verschuldigd en opeisbaar is, zonder aftrek van de inkomende btw.
6. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat :
— een eerste dwangbevel volgde op een regularisatieopgave lastens de
eiseres opgesteld met betrekking tot de periode van 1 januari 2003 tot
31 december 2003, waarbij de som van € 108.055,97 aan btw en een geldboete van € 21.610 werd gevorderd (bestreden arrest, blz. 2, vierde laatste
en derde laatste alinea) ;
— een tweede dwangbevel volgde op een regularisatieopgave lastens
de eisers opgesteld met betrekking tot de periode van 1 januari 2004 tot
31 december 2004, waarbij de som van € 94.245,84 aan btw en een geldboete
van € 18.840 werd gevorderd (bestreden arrest, blz. 3) ;
— de litigieuze geldboetes werden opgelegd omdat de eiseres haar
maandelijkse btw-aangiften niet had ingediend (bestreden arrest, blz. 6,
derde alinea) ;
— aan eiseres werd toegestaan een bedrag van respectievelijke 81.005,79
en € 55.285,87 in aftrek te brengen van de gevorderde btw-bedragen
(bestreden arrest, blz. 2, voorlaatste alinea, en blz. 3, derde laatste
alinea).
7. Verweerder stelt in zijn memorie van antwoord terecht dat wanneer
de belastingplichtige nalaat in een bepaalde periode btw-aangiften in te
dienen en aldus nalaat zijn recht op aftrek (onmiddellijk) uit te oefenen,
zulks geen afbreuk kan doen aan het verschuldigd en opeisbaar zijn
van de belasting op de uitgaande leveringen en diensten die hij in die
belastbare periode heeft verricht (cf. de artikelen 17 en 22 van het btwwetboek).
Het is op de voor die periode verschuldigde belasting dat de proportionele fiscale geldboete moet worden berekend.
Wanneer bij ontstentenis van ingediende btw-aangiften geen aftrek
van voorbelasting is geschied, kan de verschuldigde belasting die de
grondslag vormt van de proportionele fiscale geldboete daarmee niet
worden verminderd.
Zulks doet uiteraard geen afbreuk aan het recht op aftrek van de voorbelasting als zodanig, hetwelk binnen de wettelijk gestelde voorwaarden
nog steeds kan worden uitgeoefend.
8. Het hof van beroep overweegt dan ook wettig dat “de belasting die
de eiseres niet voldeed” in de zin van artikel 70, § 1, eerste lid, van het
btw-wetboek gelijk is aan de btw op de uitgaande handelingen van het
betrokken tijdvak, en niet gelijk aan het verschil tussen de BTW op de
uitgaande handelingen van het betrokken tijdvak en de btw op de inkomende handelingen van hetzelfde tijdvak waarop eiseres slechts naderhand aanspraak heeft gemaakt.
Het middel gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting, en faalt dan ook
naar recht.
9. Zoals door het hof van beroep wordt vastgesteld, werd aan de eiseres
op de btw verschuldigd voor de jaren 2003 en 2004 een aftrek toegestaan
van respectievelijk 81.005,79 EUR en 55.285,87 EUR.
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Eiseres heeft dus wel degelijk de bij wet bepaalde aftrek genoten. Het
bepalen van de berekeningsbasis van de proportionele fiscale geldboete,
moet aldus duidelijk worden onderscheiden van het bepalen van het
bedrag van de belasting als zodanig.
10. Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, geldt het
algemeen rechtsbeginsel van de neutraliteit van de belasting slechts
wanneer het gaat om de heffing van een belasting, doch niet wanneer
het louter gaat om de bestraffing van een inbreuk door het opleggen van
een administratieve geldboete.
In zoverre eiseres de schending aanvoert van de artikelen 45, § 1, van
het btw-wetboek, de artikelen 1 tot 4 van het KB nr. 3 en van het algemeen rechtsbeginsel van de neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde, die alle betrekking hebben op de belasting als zodanig,
kan het middel niet worden aangenomen.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 april 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 70, § 1, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt dat voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt
opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde
belasting.
Krachtens artikel 84, derde lid, Btw-wetboek wordt binnen de door de
wet gestelde grenzen het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
vastgesteld in het wetboek of de ter uitvoering ervan genomen besluiten,
bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden
vastgesteld.
Volgens artikel 1.1o, KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de
belasting over de toegevoegde waarde wordt de schaal voor de vermindering van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting
over de toegevoegde waarde voor overtredingen beoogd in artikel 70, § 1,
Btw-wetboek en begaan na 31 oktober 1993 bepaald door de tabel G van
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de bijlage bij dit besluit. Volgens de afdeling 1, rubriek V van de bijlage
G bij dit besluit bedraagt de boete voor het niet, slechts gedeeltelijk of
laattijdig opnemen van belastbare handelingen in de daartoe bestemde
aangifte twintig procent van de verschuldigde belasting zo die meer dan
1.250 euro bedraagt.
Artikel 53, § 1, 2o, Btw-wetboek legt aan de belastingplichtige de
verplichting op iedere maand een aangifte in te dienen waarin hij onder
meer het bedrag van de opeisbare belasting en van de te verrichten
aftrek vermeldt.
Artikel 53, § 1, 3o, Btw-wetboek legt aan de belastingplichtige de
verplichting op de verschuldigd geworden belasting te voldoen binnen
de termijn van indiening van de bij 2o voorgeschreven aangifte.
Volgens artikel 4, eerste lid, KB nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde, genomen ter uitvoering van artikel 49, 2o, dat de
Koning de bevoegdheid geeft de termijnen waarbinnen en de regelen
volgens dewelke de aftrek plaats heeft te regelen, oefent de belastingplichtige zijn recht op aftrek globaal uit door op het totaal bedrag van
de belasting verschuldigd voor een aangiftetijdvak, het totaal bedrag
toe te rekenen van de belasting waarvoor het recht op aftrek tijdens
hetzelfde tijdvak is ontstaan en uitgeoefend kan worden krachtens
artikel 3 van dit besluit.
2. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de laattijdige betaling van de belasting aanleiding geeft tot het opleggen van een geldboete,
berekend op basis van de verschuldigde belasting, zonder dat van die
verschuldigde belasting de voorbelasting die ingevolge de afwezigheid van
aangifte niet werd afgetrokken, in mindering mag worden gebracht.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer van Eeckhoutte.

N° 388
1o

— 21 juni 2013
(F.12.0009.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALGEMEEN. — Fiscaal
van de rechter.
2o RECHTBANKEN. — BELASTINGZAKEN. — Fiscaal
de rechter.
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1o en 2o De rechter die moet oordelen over een door de belastingplichtige
betwiste aanslag, kan niet bij wege van algemene maatregel uitspraak doen
over de situatie van personen die niet in de procedure zijn betrokken, zodat
hij niet dient na te gaan of andere personen die zich, naar wordt beweerd,
in een gelijkaardige situatie bevinden, op dezelfde manier werden behandeld door de belastingdiensten. (Artt. 569, eerste lid, 32o, 1385decies en
1385undecies Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 3 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
...............................................................
Vierde middel
De rechter die moet oordelen over een door de belastingplichtige
betwiste aanslag, kan niet bij wege van algemene maatregel uitspraak
doen over de situatie van personen die niet in de procedure zijn betrokken.
Het middel dat in zijn geheel ervan uitgaat dat de rechter die uitspraak
moet doen over de betwisting van een belastingaanslag, dient na te gaan
of andere personen die zich, naar wordt beweerd, in een gelijkaardige
situatie bevinden, op dezelfde manier werden behandeld door de belastingdiensten, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Van der Gucht (bij de balie te Gent) en
de heer De Bruyn.
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N° 389
1o

— 21 juni 2013
(F.12.0113.N)

kamer

REGISTRATIE (RECHT VAN). — Invordering. — Verjaringstermijn
twee jaar. — Aanvang.

van

Uit artikel 214, 1o, W. Reg. volgt dat, om de verjaringstermijn van twee jaar
te kunnen doen lopen, de akte of het geschrift op zichzelf de oorzaak van
de opeisbaarheid van de rechten doet kennen op een wijze die de ontvanger
toelaat om ze zonder de hulp van andere bescheiden vast te stellen  (1). (Art.
214, 1o Wetboek Registratierechten)

(Belgische Staat,

min. van

Financiën t. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. In de voorziening worden de feiten en procedurevoorgaanden als
volgt correct weergegeven :
“Bij onderhandse akte (getiteld verkoopbelofte) van 17 juli 2002
verkocht verweerder een appartement met garage, gelegen te Maaseik,
aan de konsoorten Renkens, voor een bedrag van 465.000 €.
Vermits de konsoorten Renkens niet meewerkten aan het verlijden van
de notariële akte gingen verweerders op 12 juni 2003 over tot dagvaarding
van de voorlopige bewindvoerder van de konsoorten Renkens teneinde
hen te veroordelen de onderhandse koopovereenkomst uit te voeren en
mee te werken aan het verlijden van de notariële akte.
Deze dagvaarding werd op 16 juni 2003 geregistreerd op het registratiekantoor van Genk tegen het algemeen vast recht van 25 €.
Bij tegeneis vorderde de voorlopige bewindvoerder van de konsoorten
Renkens de veroordeling van de verweerders tot betaling van een schadevergoeding wegens precontractuele fout.
Bij vonnis van 29 september 2004 beval de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Tongeren een heropening van de debatten.
Aangezien voormeld vonnis, overeenkomstig artikel 146 W.Reg., tot
bewijs strekte van het bestaan van voormelde onderhandse verkoopovereenkomst van 17 juli 2002, diende dit vonnis, in toepassing van de artikelen 19, 2o en 32, 4o W.Reg., verplichtend te worden geregistreerd binnen
de vier maanden vanaf haar datum, tegen betaling van het verschuldigd registratierecht. Bij gebrek aan betaling werd het vonnis van 29
september 2004 in debet geregistreerd op het bevoegde ontvangkantoor
der domeinen en penale boeten te Tongeren, met een verschuldigd titelrecht van 46.500 € en 6.230 € boete.
Vermits de verplichting tot betaling van de rechten en gebeurlijke
geldboeten, overeenkomstig artikel 35, 6o, W.Reg., ondeelbaar berust op
de contracterende partijen, werden zowel de konsoorten Renkens als de
verweerders verzocht de verschuldigde rechten en boete te voldoen.
  (1) Zie concl. O.M.
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Bij gebrek aan spontane betaling werd op 29 oktober 2008 door eiser
een dwangbevel uitgevaardigd dat op 13 november 2008 aan verweerders
werd betekend.
Bij verzoekschrift, neergelegd op 4 februari 2009 ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, vorderden verweerders de
nietigverklaring van het dwangbevel.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt oordeelde in haar vonnis
van 22 april 2010 dat de verjaring is ingetreden voor de invordering van
de rechten, boeten en bijkomende kosten betreffende de onderhandse
verkoopovereenkomst van 17 juli 2002 ; de vordering van verweerders
werd gegrond verklaard en het dwangbevel vernietigd.
Bij verzoekschrift, neergelegd op 9 juli 2010 ter griffie van het Hof
van Beroep te Antwerpen, stelde eiser hoger beroep in tegen voormeld
vonnis.
Het bestreden arrest van 14 februari 2012 van het Hof van Beroep te
Antwerpen bevestigde het vonnis van de eerste rechter”.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser aan
dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de dagvaarding van
12 juni 2003 een akte is die de oorzaak van de opvorderbaarheid van de
rechten en boete op voldoende wijze aan eiser doet kennen zonder dat het
noodzakelijk is om nog verder onderzoek te doen, terwijl die dagvaarding
de weigering van de koper tot het verlijden van de akte vaststelt en de
loutere verklaring van de verkoper nopens het bestaan van een verkoop
op zich niet als bewijs kan gelden van die verkoop. Volgens eiser konden
de appelrechters op die grond evenmin wettig oordelen dat de verjaringstermijn van artikel 214, 1o W.Reg., een aanvang heeft genomen op 16 juni
2003, zijnde de datum van de registratie van de bedoelde dagvaarding, en
dat de verjaring was ingetreden op het ogenblik van het uitvaardigen en
betekenen van het dwangbevel  (1).
3. De tweejarige verjaringstermijn, zoals voorzien door artikel 214, 1o
W. Reg., kan slechts beginnen te lopen te rekenen van de dag van de
werkelijke registratie van de akte of het geschrift.
Vereist is evenwel dat het aangeboden stuk in handen van de Administratie op zichzelf het volledig bewijs levert van de opvorderbaarheid
van de rechten of de boeten, zonder dat de administratie hiertoe opzoekingen dient te verrichten buiten die akte  (2).
De akte of het geschrift moet op zichzelf de oorzaak van opeisbaarheid
van het recht doen kennen derwijze dat de ontvanger ze op het ogenblik
zelf kan vaststellen, zonder hulp van andere bescheiden  (3).
Inzake de registratie van een gerechtsdeurwaardersexploot, waarbij
een optie tot aankoop van een onroerend goed wordt gelicht of bevattende dagvaarding tot het verlijden van een authentieke akte van onroe  (1) Schending van de artikelen 19, 1o en 2o, 44 en 214, 1o, W.Reg.
  (2) Cass. 4 okt. 1962, Pas. 1963, I, 155 ; Rec. gén. enr. not., nr. 20.621 ; Cass. fr., 18 feb. 1936,
Garnier, Rép. Pér., nr. 19.091 ; F. Werdefroy, Registratierechten 2000-2001, Antwerpen,
Kluwer, 2002, nr. 369.
  (3) Cass. 4 okt. 1962, Pas. 1963, I, 155 ; Rec. gén. enr. not., nr. 20.621 ; F. Werdefroy, o.c.,
nr. 371.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1580

23/06/14 15:04

N° 389 - 21.6.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

1581

rende aankoop, kan volgens de heersende mening niet voorlopig overgegaan worden tot invordering van het evenredig registratierecht wanneer
het exploot tevens wijst op de onenigheid van de partijen omtrent de voorwaarden van de ingeroepen verkoop of op de weigering vanwege de eigenaar het bestaan van de overeenkomst te erkennen.
De Administratie neemt aan dat die situatie zich voordoet wanneer
het exploot de weigering tot het verlijden van de akte vaststelt, zelfs
zonder hieromtrent nadere gegevens te verstrekken  (1).
De registratie van dergelijke exploten kan de tweejarige verjaring niet
doen lopen  (2).
4. De verklaring van een partij in een dagvaarding kan de waarde
hebben van een bekentenis :
“Toch zal men hierbij dan steeds moeten onderzoeken of het wel gaat
om werkelijke erkenningen, b.v. van onroerende overgangen, van prijsbewimpelingen, van veinzingen, van huurakten, enz., of integendeel
enkel om eenvoudige beweringen van deze handelingen waarvan men
in rechte de erkenning nastreeft. De Administratie zal zich in de regel,
wanneer geen ander bewijsmateriaal voorhanden is, onthouden van de
invordering van de rechten telkens de zogenaamde bekentenis tevens
laat blijken van betwistingen van de tegenpartij. De bekentenis is op
zichzelf een vrijwillige daad ten bate van de persoon tot wie ze zich
richt. Ze ontaardt normaal in een bewering wanneer ze door deze persoon
blijkbaar niet wordt bijgetreden. Aangevuld met ander steekhoudend
bewijsmateriaal kan ze eventueel als feitelijk vermoeden de invordering
van de rechten motiveren, zowel tegen de persoon van wie de verklaring
uitgaat, als tegen zijn medecontractant”  (3).
De verklaring van verkoop gedaan door de verkoper in een exploot
waarin de weigering tot het verlijden van de akte wordt vastgesteld,
wordt hoe dan ook niet voldoende geacht als bewijsmateriaal, tenzij het
aangevuld wordt met andere vermoedens, wat in onderhavige zaak niet
het geval is.
Het loutere feit dat de dagvaarding van 12 juni 2003 eiser op de hoogte
bracht van het bestaan van de onderhandse verkoopovereenkomst van
17 juli 2002, alsook van de inhoud ervan, zoals de verkooprijs, de gegevens
van partijen en van het onroerend goed, heeft derhalve niet tot gevolg
dat die dagvaarding kan gelden als een bekentenis of als een bewijs door
vermoedens van het werkelijk bestaan van die overeenkomst, gelet op
de betwisting die tussen partijen was gerezen, zodat de dagvaarding
de oorzaak van de opvorderbaarheid van de rechten en boete niet op
voldoende wijze aan eiser deed kennen zonder dat het noodzakelijk was
om nog verder onderzoek te doen  (4).
5. Door in een andere zin te beslissen negeert het bestreden arrest het
éénzijdig karakter van de dagvaarding, alsook het feit dat die dagvaarding het bestaan van een betwisting tussen partijen tot uiting brengt
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

F. Werdefroy, o.c. nrs. 370 en 515.
F. Werdefroy, o.c. nr. 370 en aangehaalde rechtsleer.
F. Werdefroy, o.c. nr. 230.
Cf. toelichting bij de voorziening, p. 12 t.e.m.14.
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omtrent een verkoopovereenkomst die tot heffing van rechten aanleiding geeft, waardoor niet zonder verder onderzoek kan worden vastgesteld of er een zekere en werkelijke verkoop van een onroerend goed
heeft plaatsgevonden.
Zoals de appelrechters vaststellen, blijkt uit de dagvaarding immers
dat de verweerders vrezen dat de konsoorten Renkens hun medewerking
niet zullen verlenen aan het verlijden van de notariële akte  (1).
Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 14 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 214, 1o, Wetboek Registratierechten is er verjaring
voor de invordering van rechten en boeten verschuldigd op een akte of
een overeenkomst, na twee jaar, enkel te rekenen van de dag van de
registratie van een akte of geschrift welke de oorzaak van invorderbaarheid van de rechten en boeten aan het bestuur genoegzaam doet kennen
om de noodzakelijkheid van alle verdere opzoeking uit te sluiten.
Hieruit volgt dat de akte of het geschrift op zichzelf de oorzaak van
de opeisbaarheid van de rechten moet doen kennen op een wijze die de
ontvanger toelaat ze zonder onderzoek van andere bescheiden vast te
stellen.
2. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerders op 12 juni 2003 de voorlopige bewindvoerder van de
consoorten R. hebben gedagvaard in uitvoering van de overeenkomst
van 17 juli 2002 en het verlijden van de notariële akte ;
— uit de dagvaarding van 12 juni 2003 blijkt dat tussen de verweerders
en de consoorten R. op 17 juli 2002 een onderhandse verkoopovereenkomst
is gesloten betreffende het onroerend goed gelegen te Maaseik, (…) ;
  (1) Bestreden arrest, p. 9, tweede alinea.
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— de dagvaarding op 16 juni 2003 werd geregistreerd op het registratiekantoor van Genk tegen het algemeen vast recht van 25 euro ;
— de administratie door deze dagvaarding de gegevens kende van de
partijen, het onroerend goed en de verkoopprijs ;
— uit de dagvaarding niet blijkt dat er tussen de partijen onenigheid
zou bestaan over de voorwaarden van de verkoopovereenkomst.
3. De appelrechters die oordelen dat de administratie van de registratie ingevolge de dagvaarding van 12 juni 2003 op de hoogte was van
het bestaan en de inhoud van de onderhandse verkoopovereenkomst
van 17 juli 2002 en de oorzaak van de opvorderbaarheid van de rechten
en de boeten haar hierdoor op voldoende wijze was gekend zonder dat
het noodzakelijk was om verder onderzoek te doen, verantwoorden hun
beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de dagvaarding niet de oorzaak
van de opvorderbaarheid van de rechten op voldoende wijze aan de eiser
doet kennen zonder dat het noodzakelijk is om nog een verder onderzoek
te doen, is geheel afgeleid uit de in het eerste onderdeel vergeefs aangevoerde schending van artikel 214, 1o, Wetboek Registratierechten, en is
mitsdien niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
5. De appelrechters oordelen dat in de dagvaarding van 12 juni 2003
wordt gesteld dat tussen de verweerders en de consoorten R. op 17 juli
2002 een onderhandse verkoopovereenkomst is gesloten voor het onroerend goed gelegen te Maaseik, (…), voor de prijs van 465.000 euro, in deze
overeenkomst is bepaald dat de notariële akte moet worden verleden
voor 16 september 2003 en de verweerders vrezen dat de consoorten R.
hun medewerking hieraan niet zullen verlenen. Zij oordelen verder dat
de eiser door de dagvaarding van 12 juni 2003 op de hoogte was van zowel
het bestaan van de onderhandse verkoopovereenkomst van 17 juli 2002
als van de inhoud ervan.
6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, steunen de appelrechter hiermee hun oordeel niet op vermoedens of een bekentenis, noch
schenden zij de regels inzake de bewijslast.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 390
1o kamer — 21 juni 2013
(F.12.0116.N-F.09.0065.N)
1o CASSATIE. — VERNIETIGING.OMVANG. — Belastingzaken. — Volledige
vernietiging. — Middel waarover geen uitspraak werd gedaan. — Verwijzingsrechter. — Rechtsmacht. — Overschrijding. — Taak van het Hof.
2o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Allerlei. — Belastingzaken. — Volledige vernietiging. — Middel waarover geen uitspraak werd
gedaan. — Verwijzingsrechter. — Rechtsmacht. — Overschrijding. — Taak
van het Hof.

1o en 2o Wanneer het Hof, bij de behandeling van een voorziening tegen de
beslissing van een gerecht waarnaar de zaak was verwezen, vaststelt dat het,
met de vóór die beslissing uitgesproken algehele vernietiging, zijn volledige
rechtsmacht niet had uitgeput omdat het geen uitspraak heeft gedaan over
een middel dat tot een ruimere cassatie had kunnen leiden, maakt het Hof in
het arrest uitdrukkelijk gewag van dat middel waarvan het nog kennis moet
nemen en vernietigt het die beslissing in de mate dat de verwijzingsrechter,
met miskenning van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak
heeft gedaan over de in dat middel gestelde problematiek waartoe de eerder
door het Hof uitgesproken vernietiging, spijts haar ruime formulering, zich
niet kon uitstrekken, nu die vernietiging noodzakelijk was beperkt tot de
draagwijdte van de middelen die daaraan ten grondslag lagen  (1). (Art. 1110
Gerechtelijk Wetboek)

(b.v.b.a. Aula t. Belgische Staat,

min. van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de draagwijdte van het arrest van uw
Hof van 10 september 2010 in de zaak F.09.0065.N waarbij het bestreden
arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 december 2008 integraal
werd vernietigd.
Eiser in cassatie voert in zijn enig middel in de zaak F.12.0116.N aan
dat de verwijzingsrechter, het Hof van Beroep te Antwerpen, zich in het
thans bestreden arrest geen rechtsmacht had om zich uit te spreken
over de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van het voertuig Lotus
Esprit, nu Uw Hof zich bij voormeld vernietigingsarrest niet uitgesproken had over het derde middel van de voorziening van de Belgische
Staat in de zaak F.09.0065.N dat op deze problematiek betrekking had.
2. Uit de voorziening van de Belgische Staat tegen het arrest van het
Hof van Beroep te Gent dd. 9 december 2008 blijkt dat de eerste twee
middelen die door de verweerder waren aangevoerd uitsluitend betrekking hadden op de problematiek van de aftrekbaarheid van de managementvergoedingen die betaald waren aan de vennootschap AIM NV.

  (1) Zie concl. O.M.
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Daarover had het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat deze uitgaven
niet beantwoorden aan werkelijke prestaties waardoor ze ipso facto als
een goedgunstig voordeel moeten worden aangemerkt dat bij toepassing
van artikel 26 WIB 92 aftrekbaar is bij de verstrekker van het voordeel
omwille van de belastbaarheid in hoofde van de genieter.
In de eerste twee middelen werd in dit verband de schending aangevoerd van de artikelen 44 en 24 WIB 64 en van de artikelen 49 en 26 WIB92.
Die twee middelen sloegen dan ook enkel maar op de beslissing inzake de
managementvergoedingen.
Die eerste twee middelen werden geformuleerd onder de hoofding
“Inzake de toepassing van artikel 49 WIB’92 (art. 44 WIB”64) en/of
artikel 26 WIB’92 (art. 24 WIB”64)”.
Enkel het derde middel vermeld onder de hoofding “Inzake de toepassing van artikel 53, 10o WIB’92” had betrekking op de beslissing inzake de
fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van de wagen Lotus Esprit.
Uw Hof is in het arrest van 10 september 2010 overgegaan tot cassatie
op het eerste middel. Uw Hof stelde als regel voorop dat de rechter die
beslist dat de administratie op grond van artikel 49 WIB 92, respectievelijk 44 WIB64, terecht de door de belastingplichtige aangevoerde beroepskosten heeft verworpen, niet dient na te gaan of de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 26, eerste lid, WIB92, respectievelijk artikel 24,
eerste lid, WIB64 vervuld zijn.
Vervolgens overwoog Uw Hof het volgende :
“De appelrechters oordelen dat :
— de uitgaven van de [eiseres] ten voordele van de nv AIM niet beantwoorden aan werkelijke prestaties ;
— deze uitgaven hierdoor ipso facto als een goedgunstig voordeel
moeten worden aangemerkt dat bij toepassing van artikel 26 WIB’92
aftrekbaar is bij de verstrekker van het voordeel omwille van de belastbaarheid van de genieter.
De appelrechters beslissen op grond dat de facturen door de [eiseres]
werden betaald aan de nv AIM en werden belast bij de nv AIM, deze
niet kunnen gevoegd worden bij de belastbare basis van de [eiseres].
Het arrest schendt aldus de voormelde wetsbepalingen. Het middel is
gegrond.”
Het is duidelijk dat deze beslissing enkel betrekking had op de
uitspraak inzake de managementvergoedingen. Immers, voor de autoonkosten van de Lotus Esprit werd niet betwist dat het om aftrekbare
beroepskosten ging ; er werd enkel betwisting gevoerde inzake het al dan
niet onredelijk karakter ervan in het kader van artikel 53, 10 WIB92. De
problematiek inzake het abnormaal en goedgunstig voordeel was inzake
de autokosten van de Lotus Esprit niet aan de orde geweest.
Wellicht is Uw Hof in verwarring gebracht door de formulering van de
voorziening van verweerder die zeer slordig was opgesteld. Immers, de
voorziening begint met de vermelding van de twee beslissingen die door
het Hof van Beroep te Gent werden genomen  (1).
  (1) Voorziening blz. 3 en 4 bovenaan.
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Aansluitend worden alle geschonden wetsbepalingen gezamenlijk
aangewezen die nadien afzonderlijk in de drie middelen als geschonden
worden aangeduid  (1). Vervolgens worden onder de hoofding grieven
de eigenlijke middelen geformuleerd waarbij de eerste twee middelen
worden vermeld onder de hoofding “Inzake de toepassing van artikel 49
WIB 1992 …”. Het derde middel, dat betrekking had op de uitspraak over
de aftrekbaarheid van de autokosten, wordt geformuleerd onder de hoofding “Inzake de toepassing van artikel 53, 10o WIB 1992” en wordt geformuleerd als een enig middel.
De cassatie werd enkel uitgesproken op grond van het eerste middel
dat enkel opkwam tegen de uitspraak over de aftrekbaarheid van de
managementvergoedingen zodat de uitspraak over de aftrekbaarheid
van de auto-onkosten daardoor ongemoeid werd gelaten.
3. Overeenkomstig artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek plaatst cassatie met verwijzing de partijen, binnen de grenzen
van de cassatie, terug in de staat waarin zij zich bevonden voor de rechter
wiens beslissing is vernietigd.
Zoals eiseres aanvoert is, krachtens de vaste rechtspraak van Uw Hof,
de cassatie, hoe algemeen de bewoordingen waarin zij is uitgesproken
ook mogen zijn, beperkt tot de draagwijdte van het middel dat daaraan
ten grondslag ligt  (2).
Wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een arrest, de
bestreden beslissing vernietigt, doet het noodzakelijkerwijs en ongeacht
de gebruikte bewoordingen uitspraak binnen de perken van de voorziening, en blijft de vernietiging noodzakelijkerwijs binnen de grenzen van
de middelen op grond waarvan ze is uitgesproken  (3).
Het staat aan de rechter op verwijzing om zelf te bepalen in hoeverre hij
na het door Uw uitgesproken vernietigingsarrest van de zaak kan kennis
nemen, zulks onder toezicht van Uw Hof in geval van cassatieberoep.
Uit het voorgaande volgt dat de verwijzingsrechter, het Hof van
Beroep te Antwerpen, geen rechtsmacht had om zich uit te spreken over
de problematiek van de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten van de
Lotus Esprit nu de door Uw Hof bij arrest van 10 september 2010 uitgesproken vernietiging zich niet uitstrekte tot die problematiek waarover
Uw Hof in dat arrest “vergeten” had uitspraak te doen.
Het enig middel in de zaak F.12.0116.N komt dan ook gegrond voor zodat
er aanleiding toe bestaat het bestreden arrest van het Hof van Beroep
te Antwerpen te vernietigen in zoverre het uitspraak heeft gedaan over
deze problematiek.
4. Uit het arrest dat Uw Hof op 1 december 1993 heeft uitgesproken in
de zaak P.93.0490.F  (4) blijkt dat wanneer het Hof, bij de behandeling van
een voorziening tegen de beslissing van een gerecht waarnaar de zaak
  (1) Voorziening op blz. 4.
  (2) Cass. 21 juni 1982, AC 1982, 1312, nr. 629 ; Cass. 10 sept. 1987, AC 1987‑88, 37, nr. 20 ;
Cass. 15 maart 2007, AC 2007 (596), 599, nr. 139.
  (3) Cass. 17 juni 1992, AR 9742, AC 1991-92, nr. 544 ; Cass. 1 dec. 1993, AR P.93.0490.F, AC
1993, nr. 492 ; Cass. 11 okt. 2012, AR C.10.0711.F, AC 2012, nr. 524 met concl. O.M.
  (4) AC 1993, nr. 492.
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was verwezen, vaststelt dat het, met de vóór die beslissing uitgesproken
vernietiging, zijn volledige rechtsmacht niet had uitgeput omdat het
geen uitspraak heeft gedaan over middelen die tot een ruimere cassatie
hadden kunnen leiden, het Hof in het arrest uitdrukkelijk gewag maakt
van de middelen waarvan het nog kennis moet nemen en dienaangaande
zonodig een heropening der debatten beveelt.
Nu de behandeling van de voorziening in de zaak F.12.0116.N uitwijst
dat Uw Hof zijn volledige rechtsmacht ingevolge de voorziening van de
Belgische Staat in de zaak F.09.0065.N niet had uitgeput omdat het in het
vernietigingsarrest geen uitspraak heeft gedaan over het derde middel
inzake de problematiek van de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten
van de Lotus Esprit, kan Uw Hof over dit middel thans nog uitspraak doen.
Een heropening der debatten lijkt mij overbodig gezien de beide
partijen in deze zaak reeds tegenspraak hebben kunnen voeren over de
gestelde problematiek zoals blijkt uit de voorziening en de memorie van
antwoord die in de zaak F.12.0116.N werden neergelegd.
...............................................................
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep in de zaak F.12.0116.N is gericht tegen het arrest
van het hof van beroep te Antwerpen van 17 januari 2012, op verwijzing
na arrest van het Hof van 10 september 2010.
Het cassatieberoep in de zaak F.09.0065.N is gericht tegen het arrest
van het hof van beroep te Gent van 9 december 2008.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 4 februari 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift in de zaak F.12.0116.N dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres voert in haar verzoekschrift in de zaak F.09.0065.N dat aan
dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Voeging
1. De beide cassatieberoepen hebben betrekking op hetzelfde geschil.
Zij dienen te worden gevoegd.
B. Zaak F.12.0116.N
2. Bij het arrest van 10 september 2010 heeft het Hof het arrest van
9 december 2008 van het hof van beroep te Gent vernietigd op het eerste
door de verweerder aangevoerde middel gesteund op een schending van
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artikel 26, eerste lid, WIB92, respectievelijk artikel 24, eerste lid, WIB64,
en artikel 49 WIB92, respectievelijk artikel 44 WIB64 met betrekking tot
de uitgaven van de eiseres ten voordele van de AIM nv.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij
het arrest van 10 september 2010 geen uitspraak werd gedaan over het
derde door de verweerster aangevoerde middel gesteund op artikel 53,
10o, WIB92 met betrekking tot de uitgaven van de eisers voor de aankoop
van een voertuig voor de aanslagen 1992 tot en met 1995.
4. Hieruit volgt dat het geschil met betrekking tot het derde middel
nog hangende is voor het Hof.
5. De appelrechters die uitspraak doen over de voormelde uitgaven voor
de aankoop van een voertuig, schenden bijgevolg artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
C. Zaak F.09.0065.N
Derde middel
6. Artikel 49, eerste lid, WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door
middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle
andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
7. Op grond van artikel 53, 10o, WIB92 worden, in afwijking van die algemene regel, niet als beroepskosten aangemerkt alle kosten in zoverre
deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.
De bewijslast rust daarbij op de belastingadministratie.
Indien de fiscale rechter de bewijzen die de belastingadministratie
aanvoert om te staven dat de beroepskosten de beroepsbehoeften op
onredelijke wijze overtreffen niet toereikend acht, wijst hij de toepassing van de aftrekbeperking van voormeld artikel 53, 10o, af.
8. De appelrechters stellen vast dat de eiser het bedrijfsmatig karakter
van de litigieuze autokosten heeft erkend. Zij oordelen verder dat de
aankoop van het voertuig door de verweerster haar bedrijfsnoden niet op
een onredelijke wijze te boven gingen gelet op de groei van de omzet en
het aantal werknemers van het bedrijf en het feit dat het voeren van een
zekere standing door de belastingplichtige niet onredelijk is.
9. De appelrechters verwerpen hiermee de bewijsvoering van de administratie en voegen geen voorwaarde toe aan voormeld artikel 53, 10o.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken F.12.0116.N en F.09.0065.N.
Vernietigt in de zaak F.12.0116.N het bestreden arrest in zoverre het
oordeelt over de aftrekbaarheid van de autokosten voor de aanslagjaren
1992 tot en met 1995.
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Verwerpt in de zaak F.09.0065.N het cassatieberoep in zoverre het
bestreden arrest oordeelt over de aftrekbaarheid van de autokosten voor
de aanslagjaren 1992 tot en met 1995.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 17 januari 2012.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
21 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Deelsgelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer
De Bruyn.

N° 391
3o

— 24 juni 2013
(C.12.0336.F)

kamer

1o INDEPLAATSSTELLING. — Eigen schuld. — Betaling. — Subrogatoire
vordering. — Medeschuldenaar. — Voorwaarde.
2o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Samenloop van verzekeringen. — Wet 25 juni 1992. — Ziekteverzekering. — Hospitalisatieverzekering. — Wet 21 nov. 1989. — Artikel 29bis. — Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. — Dekkingen. — Verschillende
voorwerpen. — Onderscheid. — Gevolg.

1o Hij die een schuld die hem eigen is wil voldoen, kan aanspraak maken op
de wettelijke indeplaatsstelling als hij, ten aanzien van hun gezamenlijke
schuldeiser, door zijn betaling diegene bevrijd heeft op wie de definitieve last
komt te liggen  (1). (Art. 1251, 3o, BW)
2o De ziekteverzekeringsovereenkomst bepaald bij artikel 138bis-1, § 1, 1o, van
de wet van 25 juni 1992 en de verplichting tot schadevergoeding op grond
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verzekeren geen zelfde
belang tegen hetzelfde risico en bijgevolg kan artikel 45 van de wet van
25 juni 1992 niet worden toegepast (2). (Artt. 45 en 138bis-1, § 1, 1o, Wet
Landverzekeringsovereenkomst ; art. 29bis, WAM 1989)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 2 november 2011.
  (1), (2) Zie de concl van het O.M. in Pas. nr. 391.
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De zaak is bij beschikking van 6 juni 2013 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 6 juni 2013 een
conclusie ter griffie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en
advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1251, 3o, en 1134 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;
— artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen :
De rechtbank van eerste aanleg te Luik heeft bij vonnis van 2 november 2011
het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 29 maart 2010 van de politierechtbank te Luik ongegrond verklaard.
De rechtbank van eerste aanleg te Luik die het beroepen vonnis bevestigt en
aan de partijen akte verleent van het feit dat de klacht van de verweerster in het
kader van de procedure in hoger beroep, geen provisioneel karakter meer had,
veroordeelt hiermee de eiseres om 1.750,05 euro aan de verweerster te betalen, te
vermeerderen met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf
de datum van de uitbetaling.
De rechtbank steunt die beslissing op volgende gronden :
“1. Voorafgaande rechtspleging en onderwerp van het geschil
1. Op 20 april 2006 gebeurt er een verkeersongeval te Ukkel tussen een motorrijtuig van het merk Peugeot, burgerlijk aansprakelijk gedekt door de eiseres en
een voetganger, S.
S. is gewond geraakt.
De verweerster komt in haar voordeel tussenbeide in het raam van de collectieve hospitalisatieverzekering.
2. De verweerster beroept zich op de wettelijke indeplaatsstelling van artikel 41
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst of, in ondergeschikte orde, van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek, of in meer subsidiaire orde nog, van een conventionele indeplaatsstelling in de rechten van S.
tegenover de eiseres op grond van artikel 29bis van de wet van 25 juni 1992, en
vordert zodoende de terugbetaling van haar voorschotten, provisioneel begroot
op 1.750,05 euro, ten laste van de eiseres.

...............................................................
II. Bespreking

...............................................................
2. Over de grond – Recht van de wettelijke indeplaatsstelling aangevoerd door
de verweerster
2.1. Wettelijke indeplaatsstelling van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst, in de rechten toegewezen bij artikel 29bis van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
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2.1.1. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verleent aan de slachtoffers en hun rechthebbenden het recht om vergoed te worden voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden bij een verkeersongeval waarbij
een motorrijtuig betrokken is, ten laste van de verzekeraar die de burgerlijke
aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken
motorrijtuig.
In dit geval wordt niet betwist dat de gewonde voetgangster, S., de automatische schadevergoeding van de zwakke weggebruiker krijgt, geregeld bij die wetsbepaling, aangezien de partijen enkel opkomen tegen het recht van de verweerster te treden in dat recht op automatische schadevergoeding van S. ten aanzien
van de verzekeraar van het motorrijtuig dat betrokken was bij het verkeersongeval waarvan zij het slachtoffer is geworden.
2.1.2. Overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, kenmerkend voor verzekeringen tot vergoeding
van schade, treedt de vergoedende verzekeraar, voor het bedrag van de gestorte
vergoeding, in de rechten en handelingen van de verzekerde of van de begunstigde
tegen de derden die voor de schade aansprakelijk zijn.
Aangezien de hospitalisatieverzekering, op grond waarvan de verweerster is
opgetreden in het voordeel van het slachtoffer, een verzekering tot vergoeding
van schade is in de zin van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is de verweerster, door de verrichte betalingen, in de rechten van S. tegen
de aansprakelijke derde getreden, maar kan zij zich, via de wettelijke indeplaatsstelling, niet beroepen op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 108/2011 van 16 juni 2011).
De aansprakelijkheidsgrond waarop de verweerster via de wettelijke indeplaatsstelling de eiseres in het geding kan betrekken als verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken
motorrijtuig ontbreekt immers in het stelsel van automatische schadevergoeding van louter vergoedende aard van artikel 29bis van de wet van 21 november
1989 (zie Cass., 19 maart 2004, R.G.A.R., 2004, p. 13941, vr. concl. AG Werquin ; Cass.,
28 april 2006, R.G.A.R., 2006, p. 14195, vr. concl. AG Genicot).
De wettelijke indeplaatsstelling van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992
kan het hoger beroep van de verweerster tegen de eiseres bijgevolg niet verantwoorden.
2.2. Wettelijke indeplaatsstelling van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk
Wetboek in de rechten toegewezen bij artikel 29bis van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
2.2.1. Luidens artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt indeplaatsstelling van rechtswege ten voordele van hem die, met andere of voor anderen tot
betaling van een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.
Die veronderstelling van wettelijk indeplaatsstelling steunt op de essentiële
voorwaarde van betaling door de ‘vermeende indeplaatsgestelde’ van de schuld
van een andere persoon en niet uitsluitend van zijn eigen schuld (zie noot Cass.,
19 september 1991, J.T., 1992, p. 59).
Hoewel de verweerster, zoals de eiseres betoogt, met het vergoeden van haar
verzekerde, ontegensprekelijk de schuld heeft betaald waartoe zij door de hospitalisatieverzekeringsovereenkomst hoofdelijk verplicht was, heeft zij, met die
vergoeding, niettemin ook de schuld voldaan die de eiseres moest betalen volgens
de verzekeringsovereenkomst van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake
motorrijtuigen en artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1591

23/06/14 15:04

1592

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.6.13 - N° 391

De verweerster beschikt op grond van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk
Wetboek bijgevolg over een vordering tot bijdrage ten aanzien van de eiseres.
2.2.2. Hoewel de verweerster via haar subrogatoire vordering in de rechten
treedt van het vergoede slachtoffer, geldt de regel dat de schuld, wat haar bijdrage
betreft, behoudens een wettelijke of overeengekomen afwijking, in solidum en in
gelijke delen verdeeld wordt tussen de medeschuldenaars.
De verweerster beroept zich hiervoor op de toepassing van de ‘overeenkomst
artikel 45’ van Assuralia, die de verdeelsleutel van de last van het schadegeval
omslaat, hetgeen aanvullend bepaald is bij artikel 45, § 2, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, in geval van samenloop van verzekeringen.
De toetreding van de eiseres en de verweerster tot die ‘overeenkomst artikel 45’
staat niet ter discussie ; zij dient te worden toegepast bij het bepalen van de
bijdrage tot de schuld van iedere partij.
Luidens artikel 2, § 1, van de ‘overeenkomst artikel 45’, gelden de verplichte
verzekeringen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen
motorrijtuigen prioritair boven alle andere waarborgen vermits de handleiding
als bijlage van de ‘overeenkomst artikel 45’ de prioritaire verzekeraar definieert als de verzekeraar die de schade dient te vergoeden op grond van de overeenkomst.
Inzake de bijdrage tot de schuld, moet de eiseres, verzekeraar burgerlijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen, die volgens de overeenkomst prioritair is, het
schadegeval vergoeden ongeacht :
— het feit dat de collectieve hospitalisatieverzekering, waardoor de verweerster is tussengekomen, niet specifiek vermeld is in de voorbeeldenlijst in fine van
artikel 2, § 1, van de overeenkomst, geen weerslag heeft vermits die lijst slechts
tot voorbeeld strekt en geen enkele grond de door de verweerster toegestane
hospitalisatiewaarborg verantwoordt, en buiten de subsidiaire categorie valt van
‘alle andere garanties’ van artikel 2, § 1, van de overeenkomst,
— het feit dat de overeenkomst geen indeplaatsstelling vastlegt van een verzekeraar ten aanzien van een andere, evenmin weerslag heeft aangezien de vordering tot de bijdrage steunt op artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek.
De vordering van de verweerster op grond van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 2 van de ‘overeenkomst artikel 45’ is gegrond”.
Grieven
1. Krachtens artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek geschiedt 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.
Zodoende staat die bepaling onder meer vorderingen tot bijdrage toe in gevallen
van verplichtingen die ondeelbaar, hoofdelijk en in solidum zijn.
Hij die een persoonlijke schuld voldoet kan evenwel aanspraak maken op het
voordeel van de wettelijke indeplaatsstelling als hij, door zijn betaling, diegenen
bij wie de definitieve last van de schuld ligt, bevrijd heeft tegenover hun gemeenschappelijke schuldeiser.
De toepassing van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek, veronderstelt
dat de schuldenaar door zijn betaling een andere schuldenaar bevrijdt, namelijk
dat de betaling een vergoedend karakter heeft en dat de definitieve schuldenlast,
geheel of gedeeltelijk, bij een andere schuldenaar komt te liggen.
2.1. Wat verzekeringen tot vergoeding van schade betreft, bepaalt artikel 41,
eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst dat de
verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, in de rechten en rechtsvorde-
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ringen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden treedt
ten belope van het bedrag van die vergoeding.
Aangezien de hospitalisatieverzekering een verzekering tot vergoeding van
schade is, treedt de verzekeraar die zijn verzekerde, slachtoffer van een verkeersongeval, vergoed heeft, krachtens artikel 41 van de wet van 25 juni 1992, in de
rechten van dat slachtoffer ten aanzien van de voor het ongeval aansprakelijke
derde en van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen
van die aansprakelijke derde.
2.2.1. Artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat bij
een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de
plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en
de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen,
alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend
uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed wordt door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet
dekken.
Krachtens § 2 van die bepaling kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en
zijn rechthebbenden zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel, tenzij de
bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder
was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.
Het zogeheten zwakke slachtoffer van een verkeersongeval heeft dus recht op
het herstel van de door hem geleden schade ten laste van de verzekeraars burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van elk bij het ongeval betrokken
motorrijtuig.
2.2.2. De verzekeraar van arbeidsongevallen of het Fonds voor arbeidsongevallen
en het ziekenfonds die het zwakke slachtoffer van een verkeersongeval hebben
vergoed, treden in de rechten van dat slachtoffer tegenover de verzekeraars
burgerlijke aansprakelijkheid van de andere motorrijtuigen die bij het ongeval
betrokken waren op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
Artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt immers :
“De verzekeringsonderneming en het Fonds voor arbeidsongevallen kunnen
een rechtsvordering instellen tegen de verzekeringsonderneming die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of van de houder van het motorvoertuig of tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 80
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
tot beloop van de krachtens artikel 48bis, § 1, gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld in de artikelen 51bis, 51ter en 59quinquies.
Zij kunnen die rechtsvordering op dezelfde wijze instellen als het slachtoffer
of haar rechthebbenden en in de rechten treden die het slachtoffer of haar rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig artikel 48bis, § 1, hadden kunnen
uitoefenen krachtens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.
Artikel 14bis, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt ook : “De in
artikel 1 bedoelde rechtspersonen en instellingen, degenen die de in artikel 1bis
bedoelde personeelscategorieën tewerkstellen, alsook hun eventuele verzekeraar
kunnen een rechtsvordering instellen tegen de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorvoertuig of
tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds bedoeld in artikel 80 van de wet van
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9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, tot beloop van
de krachtens § 1 gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende kapitalen.
Ze kunnen die vordering instellen op dezelfde wijze als het slachtoffer of zijn
rechthebbenden en worden vervangen in de rechten die het slachtoffer of zijn
rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig § 1 hadden kunnen uitoefenen krachtens artikel 29bis van de voormelde wet van 21 november 1989”.
Krachtens artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt de
verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende en deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor
het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste
lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (de schade voortvloeiend uit
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden).
2.3.1. Noch artikel 41 van de wet van 25 juni 1992, noch enige andere wettelijke
bepaling regelen een indeplaatsstelling te voordele van de “vrije” vergoedende
verzekeraar, zoals de hospitalisatieverzekeraar, die zijn verzekerde-zwak slachtoffer van een verkeersongeval — vergoed heeft in de rechten van zijn verzekerde
tegen de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen op grond
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
3.1. Artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
betreft de verdeling van de last van het schadegeval in geval van samenloop van
verzekeringen.
Artikel 45, § 1, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat wanneer een zelfde belang
verzekerd is bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico, de verzekerde,
in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding kan vorderen binnen
de grenzen van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop
hij recht heeft. Behalve in geval van fraude, kan geen enkele verzekeraar zich
beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken
om zijn waarborg te weigeren.
De verzekerde kan zich aldus richten tot iedere verzekeraar. Iedere verzekeraar
die de verzekerde kiest, moet laatstgenoemde vergoeden, voor zover de dekking
gemeenschappelijk is en de verzekerde zich mag richten tot wie hij wenst, met
dien verstande dat hij geen bedrag mag krijgen hoger dan dat van het schadegeval dat hem overkomt. De verzekeraars zijn in solidum verplicht.
De last van het schadegeval wordt verdeeld overeenkomstig artikel 45, § 2, van
de wet van 25 juni 1992, behoudens een overeenkomst onder verzekeraars. Een
dergelijke overeenkomst, “de overeenkomst artikel 45”, werd gesloten binnen
Assuralia.
Bij samenloop van verzekeringsovereenkomsten, zijn de verzekeraars in solidum
verplicht de verzekerde te vergoeden. De verzekeraar die de verzekerde vergoed
heeft en die meer betaald heeft dan zijn bijdrage mag een subrogatoire vordering
indienen tegen de andere verzekeraars op grond van artikel 45 van de wet van
25 juni 1992 en de bepalingen van de overeenkomst genomen in uitvoering van § 2,
van dat artikel 45, of van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek.
3.2. Zoals de eiseres aanvoert, onderstelt de hypothese van een samenloop van
verzekeringen, beoogd in artikel 45 van de wet van 1992, dat het verzekeraar
belang en risico bepaalbaar zijn. Artikel 45 is van toepassing wanneer een zelfde
belang is verzekerd bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico.
Het verzekeraar belang is geenszins bepaald bij een hospitalisatieverzekering
en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
Het vermogen van het slachtoffer van een ongeval is immers tegen de hospitalisatiekosten verzekerd krachtens de hospitalisatieverzekering die het slachtoffer
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heeft gesloten (die zijn recht op eigendom, zijn vermogen dekt) en krachtens de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (die de aansprakelijkheid van de verzekerde, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig, en de
vergoedingsverplichting bij betrokkenheid verzekert).
Bijgevolg is er in het dossier, dat geleid heeft tot het bestreden vonnis, geen
samenloop van verzekeringsovereenkomsten in de zin van artikel 45 van de wet
van 25 juni 1992, vermits de verweerster is tussengekomen te voordele van de
voetgangster S. in het kader van een hospitalisatieverzekering en de eiseres,
als verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van het bij het verkeersongeval
betrokken motorrijtuig, op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november
1989, verplicht is de voetgangster te vergoeden.
4.1. De rechtbank van eerste aanleg te Luik heeft ten onrechte beslist dat
de verweerster, bij het vergoeden van haar verzekerde, de schuld betaald heeft
waartoe zij hoofdelijk verplicht was op grond van de hospitalisatieverzekeringsovereenkomst, en zodoende ook de schuld vereffend heeft die de eiseres verplicht
was te betalen op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, en dat
de verweerster bijgevolg van de eiseres een bijdrage kan vorderen op grond van
artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek.
Wettelijke indeplaatsstelling in de zin van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk
Wetboek ten voordele van de schuldenaar die door de betaling van zijn schuld ook
een andere schuldenaar bevrijdt, vereist dat de definitieve schuldenlast geheel of
gedeeltelijk bij die andere schuldenaar ligt (supra, nr. 1)
In dit geval, blijkt uit geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling dat
de definitieve schuldenlast jegens het zwakke slachtoffer van een verkeersongeval – die betaald werd door de hospitalisatieverzekeraar van het slachtoffer
– op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 bij de verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen moet liggen van het voertuig dat
bij het ongeval betrokken was.
De omstandigheid dat de wetgever in de schadeverzekeringen een subrogatoire
vordering heeft ingevoerd ten voordele van de verzekeraar jegens de aansprakelijke derde (artikel 41 van de wet van 25 juni 1992) en subrogatoire vorderingen
ten voordele van verzekeraars van arbeidsongevallen en het ziekenfonds tegen
de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen op grond van
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 (de artikelen 48ter van de wet van
10 april 1971, 14bis, § 3, van de wet van 3 juli 1967, 136, § 2, vierde lid, van de wet
gecoördineerd op 14 juli 1994), maar geen indeplaatsstelling heeft ingevoerd ten
voordele van andere verzekeraars die schade vergoeden tegen de verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen op grond van artikel 29bis van
de wet van 21 november 1989, geeft aan dat de definitieve schuld geenszins, of ten
minste niet volledig, moet liggen bij de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
(supra, nr. 2).
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk
Wetboek en artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
4.2. De omstandigheid dat, in geval van samenloop van verzekeringsovereenkomsten, de “overeenkomst artikel 45” van Assuralia, gesloten in uitvoering van
artikel 45, § 2, van de wet van 25 juni 1992, een verdeelsleutel bepaalt voor de last
van het schadegeval, zodat de verzekeraar die het schadegeval heeft vergoed een
regresvordering heeft jegens de andere verzekeraars op grond van artikel 1251, 3o,
van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 2, van de “overeenkomst artikel 45” en
van artikel 45 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
Hoewel er, zoals hiervoor reeds vermeld onder de argumentatie nr. 3.2. die
beschouwd wordt volledig te zijn weergegeven, in dit geval geen samenloop van
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verzekeringsovereenkomsten blijkt te zijn in de zin van artikel 45 van de wet van
25 1992, mocht de rechtbank haar beslissing niet naar recht steunen op die bepaling en op de overeenkomst tot uitvoering van § 2 van die bepaling.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 45, van de wet van 25 juni
1992 en 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek
4.3. Zelfs ervan uitgaande dat de verweerster samen met de eiseres de schuld
jegens het slachtoffer van het verkeersongeval moest betalen en bijgevolg een
indeplaatsstelling mag vorderen op grond van artikel 1251, 3o, van het Burgerlijk
Wetboek — quod non — dan nog is de beslissing om de eiseres te veroordelen tot
het betalen van alle vergoedingen van de verweerster niet naar recht verantwoord.
Die beslissing, omtrent de bijdrage tot de schuld, steunt immers op artikel 45
van de wet va 25 juni 1992 en op de bepalingen van de overeenkomst in uitvoering
van § 2 van die wetsbepaling, terwijl, zoals hiervoor vermeld onder de argumentatie nr. 3.2. die beschouwd wordt volledig te zijn weergegeven, die bepalingen te
dezen niet van toepassing zijn.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de artikelen 45 van de wet van 25 juni
1992 en 1251, 3o, van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Luidens artikel 1251, 3o, 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.
Krachtens die bepaling kan hij die een schuld die hem eigen is wil
voldoen, aanspraak maken op de wettelijke indeplaatsstelling als
hij, ten aanzien van hun gezamenlijke schuldeiser, door zijn betaling,
diegene bevrijd heeft op wie de definitieve last komt te liggen.
2. Artikel 45, § 1, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt onder
de titel “Verdeling van de last van het schadegeval in geval van samenloop van verzekeringen” dat de verzekerde, wanneer een zelfde belang
verzekerd is bij verscheidene verzekeraars tegen hetzelfde risico, van
elke verzekeraar schadevergoeding kan vorderen binnen de grenzen van
ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding waarop hij recht
heeft ; de tweede paragraaf van dat artikel regelt de verdeling van de
last van het schadegeval onder de verzekeraars, tenzij zij onderling een
andere verdeelsleutel bedongen hebben.
Het bestreden vonnis stelt dat de partijen zich hebben aangesloten bij
de “overeenkomst artikel 45” van Assuralia, de beroepsvereniging van
Verzekeringsondernemingen, die afwijkt van artikel 45 wat de verdeling
van de last van het schadegeval onder verzekeraars betreft.
Daaruit volgt dat, wanneer twee verzekeraars een zelfde schadegeval
moeten vergoeden in uitvoering van verschillende verzekeringsovereenkomsten, artikel 45 en, desgevallend de “overeenkomst artikel 45”
slechts van toepassing zijn wanneer de twee overeenkomsten eenzelfde
belang tegen hetzelfde risico verzekeren.
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3. Volgens artikel 138bis-1, § 1, 1o, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
waarborgt een ziektekostenverzekering aan de verzekerde, in geval van
ziekte of in geval van ziekte en ongeval, prestaties met betrekking tot
elke medische behandeling welke noodzakelijk is voor het behoud of het
herstel van de gezondheid.
Krachtens artikel 29bis WAM 1989 moet de verzekeraar, bij een
verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is, alle
schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzondering van
de schade geleden door de bestuurder van een motorrijtuig, vergoeden.
Uit het voorgaande volgt dat de ziektekostenverzekering en de vergoedingsplicht op grond van artikel 29bis WAM 1989 geen zelfde belang tegen
hetzelfde risico verzekeren en voornoemd artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst en de “overeenkomst artikel 45” bijgevolg niet
kunnen worden toegepast.
4. Het bestreden vonnis dat oordeelt dat krachtens artikel 2 van de “overeenkomst artikel 45”, de hospitalisatiekosten van S. prioritair ten laste
zijn van de eiseres, verzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig op grond van voornoemd artikel 29bis, en dat de verweerster bijgevolg terecht de terugbetaling vordert van haar uitgaven aan de eiseres, op
grond van artikel 1251, 3o, Burgerlijk Wetboek, schendt zodoende die bepaling en ook artikel 45 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op 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 Verviers,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
24 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vanderlinden,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Foriers.

N° 392
3o

— 24 juni 2013
(C.12.0450.F)

kamer

1o KORT GEDING. — Rechter
— Grenzen.

in kort geding.

— Bevoegdheid

van de rechter.

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Burgerlijke
zaken. — Gerechtelijke beslissing. — Beslissing vatbaar voor verzet of
hoger beroep. — Draagwijdte. — Gevolg.
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3o UITVINDINGSOCTROOI. — ALGEMEEN. — Octrooi. — Bodemrechter.
— Beslissing tot nietigverklaring. — Beslissing vatbaar voor verzet of
hoger beroep. — Gevolgen. — Rechter in kort geding. — Namaak. — Schijn
van rechten. — Beoordeling. — Grond.
4o AUTEURSRECHT. — Uitvindingsoctrooi. — Algemeen. — Octrooi. —
Bodemrechter. — Beslissing tot nietigverklaring. — Beslissing vatbaar
voor verzet of hoger beroep. — Gevolgen. — Rechter in kort geding. —
Namaak. — Schijn van rechten. — Beoordeling. — Grond.

1o De rechter in kort geding kan maatregelen tot vrijwaring van de rechten
van de eisende partij bevelen als er een schijn van recht is die een dergelijke
beslissing verantwoordt ; hij overschrijdt de beperkingen van zijn bevoegdheden als hij, bij het onderzoeken van de ogenschijnlijke rechten van de
partijen, steunt op rechtsregels die de door hem bevolen voorlopige maatregelen niet redelijkerwijs kunnen ondersteunen  (1). (Art. 584, Gerechtelijk
Wetboek)
2o Zolang een beslissing geen kracht van gewijsde heeft, dat wil zeggen zolang
zij vatbaar blijft voor verzet of hoger beroep, is haar gezag van gewijsde
voorwaardelijk ; de mogelijkheid om beroep in te stellen maakt de bestaande
beslissing niet ongedaan maar stelt ze afhankelijk van een mogelijke hervorming die daarvan het gevolg kan zijn (2). (Artt. 24 en 26, Gerechtelijk
Wetboek)
3o en 4o De rechter in kort geding, aangewezen om de handelingen van namaak
voorlopig te verbieden, kan, om het bestaan van ogenschijnlijke rechten van
een partij aan te tonen, redelijkerwijs rekening houden met het Europees
octrooi waarvan die partij houdster is, ook al heeft een beslissing van de
rechtbank van koophandel dat octrooi nietig verklaard, zolang er geen eindbeslissing is over het hoger beroep dat tegen die beslissing tot nietigverklaring werd ingesteld (3). (Art. 51, § 1, eerste lid, en § 2 ; Octrooiwet 1984 ;
artt. 24, 26 en 1397 Gerechtelijk Wetboek)

(Eurogenerics n.v.
t.

H. Lundbeck a/s,

vennootschap naar

Deens

recht, e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Brussel van 27 juni 2012.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 3 juni 2013 naar
de derde kamer verwezen.
Advocaat-generaal Jean Marie Génicot heeft op 5 juni 2013 een schriftelijke conclusie op de griffie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

  (1) tot (3) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 392.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 24,26 en 584, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 51, § 1, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien ;
— de artikelen 5 en 15, inzonderheid § 2, van de verordening (EG) nr. 469/2009 van
het Europees parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende
beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (gecodificeerde versie) en, voor
zoveel als nodig, de artikelen 5 en 15, inzonderheid § 2, van de verordening (EG)
nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ;
— de artikelen 1349, 1350, 3o, en 1352 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft vastgesteld :
“1. Lundbeck (hier de verweersters) is een farmaceutisch bedrijf. Zij is houder
van het Europees octrooi EP 0 347 066(verder ‘EP 066’) voor escitalopram, het
actief bestanddeel van een antidepressivum dat in België onder de naam Sipralexa wordt verkocht. Dat octrooi verstrijkt op 1 juni 2009.
Op 3 juni 2003 verkrijgt Lundbeck een aanvullend beschermingscertificaat dat
onder het nummer 2002/039 is geregistreerd (verder ‘ABC 039’) dat op 1 juni 2014
verstrijkt.
2. Bij vonnis van 3 oktober 2011, inzake de vennootschappen Ratiopharm GmbH,
Ratiopharm Belgium en Tiefenbacher GmbH tegen H. Lundbeck A/S, en in aanwezigheid van de vennootschap Teva Pharma Belgium, spreekt de rechtbank van
koophandel te Brussel de nietigheid uit van het ABC 039 en verklaart het vonnis
uitvoerbaar bij voorraad.
Lundbeck stelt hoger beroep in tegen het vonnis bij verzoekschrift dat op
9 november 2011 op de griffie van het hof van beroep is neergelegd. Het arrest
van het hof van 14 februari 2012 vernietigt dat vonnis in zoverre het de voorlopige tenuitvoerlegging heeft bevolen en stelt de zaak uit voor de beslissing
ten gronde. Op 18 april 2012 is Eurogenerics (thans eiseres) vrijwillig in de zaak
tussengekomen”.
Het bestreden arrest vernietigt de beschikking van de eerste rechter en,
opnieuw wijzende, verklaart de vordering van de verweersters ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond.
Gelet op het dringend karakter doet het arrest uitspraak ten voorlopige titel
tot een definitieve beslissing is genomen over de rechtsvordering tot nietigverklaring van het ABC 039 van de verweerster, en :
— verbiedt de eiseres het ABC 039 rechtstreeks of onrechtstreeks, via derde
tussenpersonen, daden van namaking te stellen, als verboden in de zin van
artikel 27 op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984 en inzonderheid generische producten op basis van escitalopram te vervaardigen, aan te bieden, in het
verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te
hebben en zulks op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per doos Escitalopram EG die zou worden vervaardigd, in het verkeer gebracht, gebruikt dan wel
daartoe ingevoerd of te dien einde in voorraad gehouden, tien dagen na de betekening van het arrest ;
— verbiedt de eiseres enige publiciteit of promotie te maken, inclusief zonder
daartoe beperkt te zijn, via mondelinge mededelingen aan artsen, apothekers en
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grossisten, voor generische producten op basis van escitalopram op straffe van
een dwangsom van 10.000€ per publiciteit of promotie, of per publiciteitsdrager,
vanaf de dag na de betekening van het arrest ;
— verbiedt de eiseres stalen van Escitalopram aan artsen te verdelen op straffe
van een dwangsom van 10.000 euro per staal, vanaf de dag na de betekening van
het arrest.
Het bestreden arrest wijst de vordering van de verweersters voor het overige af
en laat de kosten van beide instanties ten laste van de eiseres.
Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de motieven die het aangeeft
onder IV “Bespreking” en inzonderheid op de volgende overwegingen :
“12. De rechter in kortgeding die vaststelt dat de zaak dringend is en beslist
dat de eiser in kortgeding kans loopt op onmiddellijke schade als een bepaalde
bewarende maatregel niet wordt bevolen, hoeft niet nauwkeuriger of omstandiger te antwoorden op de verweermiddelen naar materieel recht van de persoon
jegens wie de maatregel wordt gevorderd (…).
Daaruit volgt dat de rechter in die omstandigheden enkel hoeft na te gaan of
het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om een bewarende maatregel te bevelen, op voorwaarde dat hij geen rechtsregelen toepast die onredelijk
zijn of onredelijk weigert rechtsregelen in zijn redenering te betrekken (…).
13. Aangezien het ABC 039 precies het product escitalopram dekt, miskent elk
product dat dit product bevat prima facie de uitsluitende rechten van Lundbeck
die op dat ABC zijn gegrond.
Er wordt niet betwist dat het product dat Eurogenerics op de markt brengt
escitalopram bevat. Zij voert overigens aan dat zij daartoe het recht heeft op
grond van het gezag van gewijsde dat het vonnis van 3 oktober 2011, dat het ABC
039 heeft nietig verklaard, volgens haar heeft.
Tegen dat vonnis is hoger beroep ingesteld en het uitvoerbaar karakter ervan
is uitdrukkelijk tenietgedaan door het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 14 februari 2012, met de volgende motivering :
‘De uitwerking erga omnes van een beslissing tot nietigheid (van een octrooi)
heeft tot gevolg dat de waarborg, als bepaald bij artikel 1398, § 2, Gerechtelijk
Wetboek, tegen een voorlopige tenuitvoerlegging die uiteindelijk onterecht
blijkt, geen doeltreffende bescherming kan bieden. Wanneer een octrooi/ABC (ex
tunc) is tenietgedaan kan het niet meer worden hersteld.
De uitdrukkelijke en uitzonderlijke schorsende werking van het cassatieberoep tegen de nietigverklaring in hoger beroep van een octrooi/ABC, spoort niet
met het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging voor de nietigverklaring
van een octrooi/ABC in eerste aanleg.
Het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging van een beslissing tot nietigverklaring van een octrooi/ABC in eerste aanleg, ontneemt elke betekenis aan de
uitdrukkelijke schorsende werking van het cassatieberoep tegen een nietigverklaring uitgesproken in hoger beroep, zoals dat door de wetgever is bepaald en
is bijgevolg in strijd met artikel 51 WUO, dat niet enkel geldt voor de octrooien
maar ook voor de ABC’s.
Het hof van beroep beslist dat de voorlopige tenuitvoerlegging van de nietigverklaring van het ABC 2002C/039 van de appellante strijdig is met de wet en dat
de eerste rechter het litigieuze vonnis ten onrechte uitvoerbaar heeft verklaard
bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel, en de voorlopige tenuitvoerlegging ervan met betrekking tot de nietigverklaring van dat ABC heeft toegestaan.
Het bewuste vonnis moet bijgevolg nietig worden verklaard’.
In het arrest van 5 januari 2012 (C.11.0101.N) had het Hof van Cassatie reeds voor
recht verklaard dat :
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‘Krachtens artikel 106 Europees Octrooiverdrag heeft het beroep dat tegen de
beslissing van de oppositiekamer wordt ingesteld een schorsende werking.
Ingevolge deze bepaling sorteert de beslissing van de oppositiekamer, waartegen hoger beroep is ingesteld, geen gevolgen op de ogenschijnlijke rechten van
de octrooihouder, zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure is tussengekomen.
De appelrechters oordelen dat :
— er moet worden aangenomen dat het Belgische luik van een Europees octrooi
prima facie geldig is en het nemen van voorlopige maatregelen ter bescherming
van dit octrooi kan rechtvaardigen, zelfs indien dit ernstig wordt betwist, zolang
het niet nietig werd verklaard door een beslissing die in kracht van gewijsde is
getreden ;
— de uitspraak van de Oppositieafdeling van het Europese Octrooibureau van
17 maart 2010, waarbij het octrooi werd herroepen, nadat het dit octrooi eerst had
gehandhaafd mits enkele wijzingen bij beslissing van 27 maart 2007, hieraan niet
in de weg staat ;
— de verweerster immers beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing en dit
beroep krachtens artikel 106 Europees Octrooiverdrag schorsende werking heeft ;
— deze schorsende werking enkel kan worden begrepen in de zin dat de beslissing tot herroeping geen juridische gevolgen heeft en het octrooi zijn uitwerking
geheel behoudt, hetgeen impliceert dat de verweerster het recht heeft en behoudt
om zich als octrooihouder te blijven beroepen op de exclusieve rechten die eruit
voortvloeien.
Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing naar recht’.
Wat geldt voor het verzet geldt tevens voor de nietigheid.
Uit die twee arresten volgt dat de eiseres ten onrechte aanvoert dat de verweersters geen ogenschijnlijke rechten kunnen doen gelden wegens de nietigverklaring van het ABC 039 door de rechtbank van koophandel te Brussel.
Het vonnis van 3 oktober 2011 (waartegen hoger beroep is ingesteld en dat niet
uitvoerbaar is) heeft, wegens de bijzondere regels inzake octrooien, geen enkele
uitwerking ten aanzien van het ABC 039 dat zijn volle uitwerking behoudt, zodat,
zoals het Hof van Cassatie verduidelijkt, de eiseressen het recht behouden de
uitsluitende rechten aan te voeren die daaruit voortvloeien. Zij hebben dus prima
facie het recht zich te verzetten tegen het vervaardigen, aanbieden, in het verkeer
brengen of invoeren van het product waarop het octrooi is genomen.
14. De eiseres voert vergeefs aan de aanwijzingen van namaak moeten beperkt
worden tot het gedeelte van het octrooi dat het vervaardigingsproces betreft,
waarvan zij beweert dat zij het niet namaakt. Zij steunt daarbij op de beslissing
van het hof van beroep te Den Haag van 24 januari 2012.
Om dezelfde redenen als voormeld dient, met betrekking tot de ogenschijnlijke rechten, geen acht te worden geslagen op die beslissing, aangezien tegen die
beslissing cassatieberoep is ingesteld.
15. De eiseres voert ten slotte aan dat haar product een zout bevat met een
additief zuur, namelijk het escitalopramoxalate, waarvoor een bijkomende stap
nodig is in vergelijking met de methode 6.
Die bewering wordt niet aangetoond en is bovendien niet pertinent aangezien
de eiseres niet betwist dat het product dat zij aanbiedt escitalopram bevat wat
behoort tot de samenstelling waarop het octrooi aanspraak maakt.
16. De ogenschijnlijke rechten zijn dus aangetoond”.
Het bestreden arrest beslist aldus in hoofdzaak dat het vonnis van 30 oktober
2011 waartegen hoger beroep is ingesteld en dat niet uitvoerbaar is, bijgevolg
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geen enkele juridische weerslag heeft op het ABC 039, niettegenstaande het de
opheffing ervan beveelt.
Grieven
2. Overeenkomstig artikel 584 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kortgeding maatregelen bevelen die nodig zijn tot vrijwaring van de rechten als er
ogenschijnlijke rechten bestaan die een dergelijke beslissing verantwoorden.
De rechter in kortgeding overschrijdt evenwel zijn bevoegdheid wanneer hij
bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de partijen op rechtsregels
steunt die de voorlopige maatregelen die hij beveelt, niet redelijk kunnen verantwoorden.
3. Het gezag van gewijsde is het onweerlegbaar vermoeden van waarheid dat de
wet aan de beslissing van de rechter hecht. Het ontslaat de persoon die er baat
bij heeft van ieder bewijs (artikelen 1349, 1350, 3o, en 1352 Burgerlijk Wetboek).
4. Elke eindbeslissing heeft vanaf haar uitspraak gezag van gewijsde (artikel 24
van het Gerechtelijk Wetboek) en dat gezag blijft bestaan zolang die beslissing
niet ongedaan is gemaakt (artikel 26 Gerechtelijk Wetboek).
5. Overigens volgt uit de bewoordingen van de artikelen 51, § 1, eerste lid, van
de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien — dat van toepassing is op
de aanvullende beschermingscertificaten krachtens de artikelen 5 en 15, § 2, van
de in het middel aangewezen verordeningen nr. 469/2009 en 1768/92 — dat “wanneer
een octrooi geheel of gedeeltelijk nietig verklaard wordt door een vonnis of een
arrest of door een scheidsrechtelijke uitspraak, de beslissing tot nietigverklaring
tegenover eenieder gezag van gewijsde heeft, onder voorbehoud van derdenverzet”.
5. Daaruit volgt dat het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van
3 oktober 2011 dat het ABC 039 teniet doet “erga omnes” gezag van gewijsde had
(artikel 51, § 1, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984 en de artikelen 5 en 15, § 2,
van de in het middel aangewezen verordeningen nrs. 469/2009 en 1768/92) vanaf zijn
uitspraak (artikel 24 Gerechtelijk Wetboek) en dat dit gezag van gewijsde blijft
bestaan tot het vonnis in hoger beroep wordt gewijzigd (artikel 26 Gerechtelijk
Wetboek) zodat het ten aanzien en ten voordele van allen vaststaat dat het ABC
039 geen uitwerking heeft (artikelen 1349, 1350, 3o, en 1352 Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest dat overweegt dat de beslissing die het ABC 039 teniet
doet geen enkele uitwerking heeft op de ogenschijnlijke rechten van de verweersters uit dat aanvullende beschermingscertificaat, miskent bijgevolg duidelijk
het absolute gezag van gewijsde van het vonnis van de rechtbank van koophandel
te Brussel van 3 oktober 2011 (schending van de artikelen 24 en 26 Gerechtelijk
Wetboek, 51, § 1, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de
artikelen 5 en 15, § 2, van de in het middel aangewezen verordeningen nrs. 469/2009
en 1768/92) en de draagwijdte van het wettelijk vermoeden van het gezag van
gewijsde (schending van de artikelen 1349, 1350, 3o, en 1352 Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest heeft dus, bij de voorlopige beoordeling van de rechten
van de partijen, gesteund op een rechtsregel die zijn beslissing niet redelijk kon
verantwoorden en schendt bijgevolg artikel 584, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
en de andere in het middel aangewezen bepalingen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Overeenkomstig artikel 584 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in
kortgeding maatregelen bevelen die nodig zijn tot vrijwaring van de
rechten als er ogenschijnlijke rechten bestaan die een dergelijke beslissing verantwoorden. Hij overschrijdt evenwel zijn bevoegdheid wanneer
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hij bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de partijen op
rechtsregels steunt die de voorlopige maatregelen die hij beveelt, niet
redelijkerwijs kunnen ondersteunen.
Naar luid van artikel 24 Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak en naar luid van artikel 26
van hetzelfde wetboek blijft het gezag van het rechterlijk gewijsde
bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.
Zolang de beslissing evenwel geen kracht van gewijsde heeft, dat wil
zeggen zolang zij vatbaar blijft voor verzet of hoger beroep, blijft haar
gezag van gewijsde voorwaardelijk. De mogelijkheid dat een rechtsmiddel wordt aangenomen, maakt de beslissing niet ongedaan maar
stelt haar afhankelijk van een daaruit volgende mogelijke hervorming.
Naar luid van artikel 51, § 1, eerste lid, van de wet van 28 maart 1984
op de uitvindingsoctrooien, heeft, wanneer een octrooi geheel of gedeeltelijk nietig verklaard wordt door een vonnis of een arrest of door een
scheidsrechtelijke uitspraak, de beslissing tot nietigverklaring tegenover eenieder gezag van gewijsde, onder voorbehoud van derdenverzet.
Luidens het tweede lid van die bepaling worden de beslissingen tot
nietigverklaring pas in het Register van de uitvindingsoctrooien van de
Dienst voor de intellectuele eigendom ingeschreven wanneer zij kracht
van gewijsde hebben.
Krachtens artikel 1397 Gerechtelijk Wetboek, schorst, behoudens de
uitzonderingen die de wet bepaalt, het hoger beroep tegen eindvonnissen
daarvan de tenuitvoerlegging.
Naar luid van artikel 51, § 2, van de wet van 28 maart 1984 heeft de
voorziening in cassatie, ingeval van nietigverklaring van de octrooien,
schorsende werking. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
28 maart 1984 blijkt dat de wetgever die bepaling heeft opgenomen gelet
op de ernst van de beslissing tot nietigverklaring, vermits de rechtbank
een nietig verklaard octrooi niet kan herstellen.
Daaruit volgt dat de rechter in kortgeding, aangewezen om de handelingen van namaak voorlopig te verbieden, om het bestaan van de ogenschijnlijke rechten van de eiseres vast te stellen, redelijkerwijs rekening kan houden met het Europees octrooi, waarvan zij houdster is, zelfs
als een beslissing van de rechtbank van koophandel dat octrooi nietig
heeft verklaard, zolang geen definitieve uitspraak is gedaan over het
hoger beroep tegen die beslissing van nietigverklaring.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Grégoire.
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N° 393
3o KAMER. — 24 juni 2013
(S.11.0116.F)
1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Eenzijdige wijziging. — Verbreking van de overeenkomst. — Niet aangevoerd. — Gevolg. — Afstand. —
Uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst.
2o AFSTAND. — ARBEIDSOVEREENKOMST. — Eenzijdige wijziging. —
Verbreking van de overeenkomst. — Niet aangevoerd. — Gevolg. — Uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst.
3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Afstand van een recht. — Beperkende uitlegging. — Partij die haar mag aanvoeren. — Draagwijdte. —
Grenzen.
4o AFSTAND VAN RECHT. — Beperkende
aanvoeren. — Draagwijdte. — Grenzen.

uitlegging.

— Partij

die haar mag

1o en 2o Het middel dat stelt dat de werknemer, die nalaat de verbreking
van de arbeidsovereenkomst wegens eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan te voeren, het recht verliest om later de uitvoering van de overeenkomst zoals die gesloten was te vorderen, faalt naar recht  (1). (Art. 1184,
BW)
3o en 4o Uit het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet wordt
vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn, volgt omgekeerd niet dat “de afstand
van een recht moet worden afgeleid uit feiten of handelingen die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn” (2). (Algemeen rechtsbeginsel dat afstand
van een recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit
feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn).

(Te.de.Route n.v. t. D)
Verklarende noot van het O.M. :
De miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht
enkel voor strikte uitlegging vatbaar is, kan inderdaad worden aangevoerd door de partij die de rechter verwijt afstand van een eigen recht
verkeerdelijk te hebben toegestaan, door te lichtvaardig te steunen op
handelingen of feiten die, volgens haar, daarentegen anders kan worden
uitgelegd dan op een wijze die de afstand van dat recht ten gevolge
had. De miskenning van dat beginsel kan daarentegen moeilijk worden
aangevoerd door de tegenpartij die de rechter verwijt het bestaan van de
afstand door de andere partij niet te hebben aangenomen door de handelingen of de feiten die volgens haar noodzakelijkerwijs een dergelijke
afstand ten gevolge moesten hebben, niet naar juiste waarde te schatten.
Die twee afzonderlijke schema’s dekken inderdaad niet de twee aspecten
van een zelfde realiteit maar drukken de verdediging van verschillende
  (1), (2) Zie verklarende noot van O.M.
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belangen uit. In het eerste geval kan de rechter afbreuk doen aan het
recht van de partij die door het voornoemde algemeen rechtsbeginsel
beschermd wordt tegen de gevolgen van een afstand die ontoereikend
blijkt te zijn. In het tweede geval erkent de rechter daarentegen het
beschermde recht door het feit van de afstand ervan te verwerpen : men
kan bezwaarlijk verwijten dat beschermende rechtsbeginsel te hebben
miskend. Het verwijt van een partij dat de rechter het bestaan van een
dergelijke afstand door een andere partij niet in aanmerking neemt,
is veeleer een kritiek die in dit geval berust op de miskenning van de
regels betreffende de buitengerechtelijke bekentenis, of op vermoedens,
of nog op de eerbiediging van de bewijskracht van de akten, maar niet
op het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht enkel voor strikte
uitlegging vatbaar is.

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 21 juni 2010.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift, waarvan een eensluidend
afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
...............................................................
Derde onderdeel
Volgens artikel 1134 Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan,
tot wet en kunnen zij niet herroepen worden dan met hun wederzijdse
toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Luidens artikel 1184 Burgerlijk Wetboek, is in wederkerige contracten
de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval
dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt. In dit geval
is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de
verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te
noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan
de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden
verleend.
Het onderdeel dat stelt dat de werknemer die nalaat de verbreking
van de arbeidsovereenkomst wegens eenzijdige wijziging van de arbeids-
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voorwaarden aan te voeren, het recht verliest om later de uitvoering te
vorderen van de overeenkomst zoals die gesloten was, faalt naar recht.
Voor het overige volgt uit het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van
een recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten
of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, omgekeerd
niet dat “de afstand van een recht moet worden afgeleid uit feiten of
handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn”.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 394
3o

— 24 juni 2013
(S.12.0086.F)

kamer

WERKLOOSHEID. — RECHT OP UITKERING. — Werkloze. — Verhuizing.
— Adreswijziging. — Verklaring. — C1 formulier. — Geen mededeling aan
de RVA. — Fout van de uitbetalingsinstelling. — RVA. — Oproeping. —
Gevolgen.

Wanneer de werkloze een aangifte van de persoonlijke en familiale toestand
C 1 bij zijn uitbetalingsinstelling indient en daarin vermeldt dat hij door
zijn verhuizing onder een ander werkloosheidsbureau ressorteert maar de
uitbetalingsinstelling nalaat het dossier met die verklaring over te zenden
naar dat bureau, is de oproeping, bepaald bij artikel 140 van het koninklijk besluit, verstuurd door de Rijkdienst voor arbeidsvoorziening naar het
adres vermeld op de laatste C 1-aangifte die hij ontvangen heeft, regelmatig,
ongeacht de verplichting van de uitbetalingsinstelling om de uitkeringen te
betalen die aan de werkloze niet konden worden uitbetaald wegens de nalatigheid of de fout van die instelling. (Artt. 17, § 2, 70, eerste lid, 92, § 1, 133,
§§ 1 en 2, 134, §§ 1 en 2, 138, § 1, 4o, 139, 140 en 167, § 4, Werkloosheidsbesluit ; art. 90, § 4, Uitvoeringsbesluit Werkloosheid)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 29 maart 2012.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
...............................................................
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 133, § 1, Werkloosheidsbesluit verplicht de werklozen, bedoeld
in die bepaling, een dossier in te dienen bij de uitbetalingsinstelling
bevattende een uitkeringsaanvraag en alle stukken welke de directeur
van het werkloosheidsbureau nodig heeft om over het recht op uitkeringen te beslissen en het bedrag ervan te bepalen. Overeenkomstig
de tweede paragraaf, moet het dossier bedoeld in de eerste paragraaf
inzonderheid een aangifte van de persoonlijke en familiale toestand
bevatten indien 1o de werkloze voor het eerst uitkeringen wenst te
bekomen, 2o het genot van de uitkeringen onderbroken werd gedurende
meer dan één jaar of 4o de werkloze verhuist, wanneer de gemeente van
de nieuwe hoofdverblijfplaats onder een ander werkloosheidsbureau
ressorteert.
Artikel 134, § 1, 1o, Werkloosheidsbesluit vermeldt dat de werkloze bij
zijn uitbetalingsinstelling een nieuw dossier moet indienen wanneer
hij verhuist en de gemeente van de nieuwe hoofdverblijfplaats onder
hetzelfde werkloosheidsbureau ressorteert. Paragraaf 2, 2o, bepaalt dat
voornoemd dossier inzonderheid een aangifte van de persoonlijke en
familiale toestand moet bevatten.
Krachtens artikel 90, § 1, 1o, Uitvoeringsbesluit Werkloosheid, genomen
in uitvoering van artikel 138, eerste lid, 4o, Werkloosheidsbesluit, moet
de werkloze in de regel een wijzigende gebeurtenis meedelen door middel
van de “aangifte van de persoonlijke en familiale toestand” C1.
Het model van de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand C1
vastgelegd door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overeenkomstig artikel 138, tweede lid, Werkloosheidsbesluit,
verzoekt de werkloze aangifte te doen van het adres van zijn werkelijke
verblijfplaats.
Volgens artikel 92, § 1, Uitvoeringsbesluit Werkloosheid dient de uitbetalingsinstelling het dossier in bij het bevoegde werkloosheidsbureau.
Overeenkomstig de artikelen 17, § 2, tweede lid, 2o, en 167, § 4, Werkloosheidsbesluit, moet de uitbetalingsinstelling aan de rechthebbende
de uitkeringen betalen die hem verschuldigd zijn en die hem niet konden
betaald worden wegens de nalatigheid of de fout van deze instelling,
inzonderheid indien documenten laattijdig werden overgemaakt aan het
werkloosheidsbureau.
Volgens artikel 139, eerste en derde lid, Werkloosheidsbesluit kan het
werkloosheidsbureau alle door de werkloze ingediende verklaringen en
stukken nazien en nagaan of de werknemer voldoet aan alle vereisten
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om op uitkering aanspraak te maken. Krachtens artikel 140 kan de
directeur de werkloze ontbieden op het werkloosheidsbureau. Overeenkomstig artikel 70, eerste lid, wordt de werkloze die geen gevolg heeft
gegeven aan een dergelijke oproeping uitgesloten van het recht op
uitkeringen.
Uit het geheel van de voornoemde bepalingen volgt dat, wanneer de
werkloze een aangifte van de persoonlijke en familiale toestand C1
bij zijn uitbetalingsinstelling indient waarin hij kennis geeft van zijn
verhuizing binnen het ressort van hetzelfde werkloosheidsbureau, maar
de uitbetalingsinstelling nalaat het dossier met die aangifte naar dat
bureau toe te zenden, de oproeping bepaald bij artikel 140 Werkloosheidsbesluit en gestuurd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
naar het adres van de laatst ontvangen C1 aangifte, regelmatig is, onverminderd de verplichting van de uitbetalingsinstelling de uitkeringen te
betalen die aan de werkloze niet konden worden betaald wegens de nalatigheid of fout van deze instelling.
Het arrest stelt vast dat de verweerder kennis had van een “adres Geefsstraat te 1030 Brussel” […], door de eiser vermeld op het C1 formulier dat
op 11 juli 2006 ingevuld werd”, dat de eiser in hoger beroep de “kopie van
een […] C1 formulier heeft voorgelegd dat de uitbetalingsinstelling in
2007 zou hebben ontvangen, met een adres te Laken, Hennaustraat” en
dat de verweerder betwistte die informatie van de uitbetalingsinstelling
te hebben ontvangen. Het stelt dat “de verweerder geen nauwkeurige
noch een officiële informatie […] had betreffende het adres te Laken”,
en “dat het adres waarvan de verweerder kennis had” datgene was van de
Geefsstraat te 1030 Brussel.
Uit die redenen volgt dat de verweerder, volgens het arrest, geen
aangifte van de persoonlijke en familiale toestand C1 heeft ontvangen
waarin de verhuizing van de eiser naar de Hennaustraat te Laken was
vermeld.
Aldus verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de eiser
in 2008 en 2009 regelmatig werd opgeroepen op het door de verweerder
gekende adres in de Geefsstraat te 1030 Brussel.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 juni 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en
de heer Foriers.
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N° 395
2o

— 25 juni 2013
(P.13.0535.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — Algemeen. — Secretariaat
van de commissies. — Ambtenaren aangewezen door de minister van Justitie.
— Opdracht.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Secretariaat van de hoge commissie. — Ambtenaren aangewezen door de
minister van Justitie. — Opdracht.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 5. — Artikel 5.4. — Vrijheidsberoving. — Voorziening bij de
rechter. — Openbare terechtzitting.
4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Rechtspleging voor de hoge commissie. — Artikel 6 EVRM. — Toepasselijkheid.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij. — Rechtspleging voor de hoge commissie. — Toepasselijkheid.

1o en 2o De ambtenaren die het secretariaat van de commissies tot bescherming
van de maatschappij en van de hoge commissie waarnemen en die door de
minister van Justitie worden aangewezen, verlenen door hun handtekening
authenticiteit aan de beslissingen van de commissies en de hoge commissie en
vervullen bij de rechtspleging voor deze instanties eenzelfde rol als een griffier voor de gewone rechtscolleges ; de omstandigheid dat zij niet de titel van
griffier dragen en door de minister van Justitie worden aangewezen, doet
daaraan geen afbreuk. (Artt. 12 en 13 Wet Bescherming Maatschappij)
3o Artikel 5.4 EVRM vereist niet dat de rechtszitting voor de rechter bij wie
voorziening wordt gevraagd om ingeval van een onrechtmatige gevangenhouding op korte tijd te beslissen over de wettigheid van een gevangenhouding en het bevelen van een invrijheidstelling, openbaar moet zijn.
4o en 5o Artikel 6 EVRM is niet van toepassing op de rechtspleging voor
de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij vermits die niet
oordeelt over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen of
over de gegrondheid van een strafvervolging.

(R.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 28 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassatieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij (hierna de hoge commissie) genomen beslissing die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling
van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des
Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde
gegrond verklaart.
2. Uit die bepaling volgt dat de beslissing tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uitmaakt, niet vatbaar is voor cassatieberoep.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM, alsmede
miskenning van het recht van verdediging : doordat op de rechtszitting van de hoge commissie geen griffier aanwezig is, maar wel een
door de minister van Justitie aangewezen secretaris die niet dezelfde
waarborgen biedt op het vlak van onafhankelijkheid als een griffier bij
de gewone rechtscolleges, miskent het arrest eisers recht van verdediging ; bovendien zetelt de hoge commissie met gesloten deuren zodat de
publieke opinie geen kennis kan nemen van datgene wat op de rechtszitting gebeurt.
De eiser verzoekt het Hof, voor zoveel als nodig, aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen : “Schenden artikel 171
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 12 en 13 Wet Bescherming Maatschappij de artikelen 10 en 11 Grondwet, gelezen in samenhang met
artikel 5.4 EVRM, nu zij een verschil in behandeling in het leven roepen
tussen de veroordeelden tot een vrijheidsstraf wiens situatie beoordeeld
wordt door de strafuitvoeringsrechtbank en de gecolloceerden op grond
van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke wiens situatie beoordeeld wordt door de vrederechter enerzijds, en de geïnterneerde geesteszieke delictplegers wiens situatie beoordeeld wordt door de CBM’s
en de HCBM anderzijds, inzoverre deze artikelen de CBM uitsluit van de
lijst van rechtbanken met een griffie, waartoe de rechtbank van eerste
aanleg en de vrederechter wel behoren, en inzoverre zij voor de CBM’s en
de HCBM slechts voorzien in een secretaris in plaats van een griffier ?”
4. Volgens de artikelen 12 en 13 Wet Bescherming Maatschappij wordt
het secretariaat van de commissies tot bescherming van de maatschappij
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en van de hoge commissie waargenomen door ambtenaren, die door de
minister van Justitie worden aangewezen.
5. Deze ambtenaren, welke door hun handtekening authenticiteit
verlenen aan de beslissingen van de commissies en de hoge commissie,
vervullen bij de rechtspleging voor deze instanties eenzelfde rol als een
griffier voor de gewone rechtscolleges. De omstandigheid dat zij niet de
titel van griffier dragen en door de minister van Justitie worden aangewezen, doet daaraan geen afbreuk.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. Artikel 5.4 EVRM vereist niet dat de rechtszitting voor de rechter
bij wie voorziening wordt gevraagd om ingeval van een onrechtmatige
gevangenhouding op korte tijd te beslissen over de wettigheid van een
gevangenhouding en het bevelen van een invrijheidstelling, openbaar
moet zijn.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. De voorgestelde prejudiciële vraag die uitgaat van een onjuiste
rechtsopvatting, wordt niet gesteld.
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5.4 en 6 EVRM,
alsmede miskenning van het recht van verdediging : de beslissing van de
hoge commissie miskent eisers recht van verdediging doordat hij zich
diende te verdedigen zonder dat hem de mogelijkheden werden gegeven
om die verdediging te voeren ; de raadsman van de eiser heeft voorafgaand aan de rechtszitting recht op de mededeling van een afschrift van
de adviezen en op kopiename van de stukken van het dossier.
De eiser verzoekt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de volgende
prejudiciële vraag te stellen : “Schenden de hoofdstukken IV en V van
de Wet Bescherming Maatschappij, waarbij de tenuitvoerlegging van de
beschikkingen tot internering en de vrijstelling op proef van de geïnterneerden geregeld worden, de artikelen 10 en 11 Grondwet gelezen in
samenhang met de artikelen 5.4 en 6 EVRM, nu deze wet voorbijgaat
aan de bijzondere aard van vrijheidsberoving van de geesteszieken en
er niet in voorziet dat de adviezen aan de commissie tot bescherming
van de maatschappij van – onder andere – het openbaar ministerie, de
directie van de instelling waar de geïnterneerde verblijft, de psychosociale dienst van de gevangenis en de psychiater schriftelijk dienen te
worden gegeven en vóór de zitting moeten worden meegedeeld aan de
raadsman van de geïnterneerde, en er niet in voorziet dat de raadsman
van de geïnterneerde een afschrift kan vragen van het dossier ?”
9. Artikel 6 EVRM is niet van toepassing op de rechtspleging voor
de hoge commissie. Zij oordeelt immers niet over de vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen of over de gegrondheid van een
strafvervolging.
In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, faalt
het naar recht.
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10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser voor de hoge commissie de voorafgaande mededeling van een
afschrift van de diverse adviezen en een afschrift van de dossierstukken
heeft gevraagd.
Hij kan bijgevolg voor het Hof niet aanvoeren dat dit gegeven artikel 5.4
EVRM schendt en zijn recht van verdediging miskent.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
11. Aangezien het onderdeel wordt verworpen, eensdeels omdat het
uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en anderdeels om een reden die
vreemd is aan de bepalingen die het voorwerp zijn van de voorgestelde
prejudiciële vraag, wordt die vraag niet gesteld.
Tweede middel
Eerste onderdeel
12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.1 en 5.4 EVRM,
alsmede miskenning van het recht op tegenspraak en de vaste
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens : de
bestreden beslissing biedt niet de daadwerkelijke rechtshulp welke
wordt vereist door artikel 5.4 EVRM ; op de aanvoering in de appelconclusie van de eiser dat zijn detentie onrechtmatig was omwille
van niet aan zijn geestesziekte aangepaste detentieomstandigheden
en dus strekkende tot zijn vrijlating, kon de hoge commissie niet
beslissen dat de gevangenis waar de eiser verblijft aangepast is aan
zijn geestestoestand ; het dossier bevat immers geen enkel stuk
waaruit de hoge commissie die vaststelling kon afleiden ; er is geen
enkele tegenspraak gevoerd omtrent de elementen die tot dit besluit
hebben geleid ; volgens de vaste rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens is het een algemeen gekend gegeven
dat in de Belgische gevangenissen de nodige therapeutische omkadering ontbreekt en uit die rechtspraak volgt ook dat het niet aan de
eiser is te bewijzen dat zijn opsluitingsomstandigheden onaangepast
zijn, maar wel aan de Staat en bijgevolg aan de hoge commissie, die
slechts op basis van concrete bewijsstukken tot de ongegrondheid van
de klacht van de eiser had kunnen besluiten.
13. Volgens artikel 608 Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof kennis
van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht
wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.
Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is
geen wet in de zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre het onderdeel miskenning aanvoert van die rechtspraak,
faalt het naar recht.
14. De hoge commissie oordeelt onaantastbaar dat de instelling waar
de eiser wordt vastgehouden, aangepast is aan zijn geestestoestand.
Aldus schendt zij geenszins artikel 5.4 EVRM en is die beslissing naar
recht verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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15. Voor het overige voert het onderdeel formeel miskenning van het
recht op tegenspraak aan, maar komt het in werkelijkheid op tegen dat
onaantastbaar oordeel of verplicht het tot een onderzoek van feiten,
waartoe het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
16. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4 EVRM, alsmede
miskenning van het recht van verdediging : door te weigeren een plaatsbezoek te bevelen naar de opsluitingsomstandigheden van de eiser, schendt
respectievelijk miskent de hoge commissie deze bepaling en dit recht.
17. Uit de enkele omstandigheid dat de hoge commissie oordeelt dat
er geen reden is om een plaatsbezoek te bevelen gelet op haar beslissing dat de eiser wel degelijk is opgesloten in aan zijn geestestoestand
aangepaste omstandigheden, kan geen schending van artikel 5.4 EVRM
noch een miskenning van eisers recht van verdediging worden afgeleid.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5 en 6 EVRM
en artikel 149 Grondwet, alsmede het recht op tegenspraak en de motiveringsverplichting : de hoge commissie geeft op geen enkele manier aan
welke toetsstenen zij hanteert om te besluiten dat de instelling waar de
eiser verblijft aan zijn geestestoestand is aangepast.
19. Artikel 6 EVRM is niet van toepassing op de rechtspleging voor
de hoge commissie. Zij oordeelt immers niet over de vaststelling van
burgerlijke rechten en verplichtingen of over de gegrondheid van een
strafvervolging.
In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, faalt
het naar recht.
20. In zijn appelconclusie heeft de eiser aangevoerd dat de instelling
waar hij wordt vastgehouden, niet aangepast is aan zijn geestestoestand. Daartoe heeft hij weliswaar verwezen naar algemene beschouwingen over de toestand in de Belgische gevangenissen geformuleerd
door bepaalde arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, maar heeft hij niet concreet gepreciseerd waarom dit hier het
geval is. De hoge commissie kon bijgevolg wettig oordelen dat, in tegenstelling tot de aanvoering van de eiser, de instelling wel aangepast is
aan zijn geestestoestand, zonder dat zij, bij afwezigheid van daartoe
strekkende conclusie, die beslissing nader diende te motiveren. Aldus
schendt zij artikel 5 EVRM niet, noch miskent zij de motiveringsverplichting en het recht op tegenspraak.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
21. 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.
25 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verpoorten
(bij de balie te Turnhout).

N° 396
2o

— 25 juni 2013
(P.13.0832.N)

kamer

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. — Geïnterneerde. — Conclusie. — Verzoek tot plaatsbezoek. — Plaatsbezoek
strekkende tot vaststelling dat de geïnterneerde opgesloten is in aan zijn
geestesziekte niet aangepaste omstandigheden.

— Verwerping. — Motive-

ring.

Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie tot
bescherming van de maatschappij, aanvoert dat hij in niet aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden opgesloten is en verzoekt een plaatsbezoek te willen bevelen teneinde zulks vast te stellen, dan kan de hoge
commissie dit verweer slechts afwijzen in zoverre zij de concrete redenen
aangeeft waarom zij van oordeel is dat de instelling waar de geïnterneerde
verblijft, op dat ogenblik wél aangepast is aan zijn geestestoestand en een
plaatsbezoek terzake niet nodig is.

(C.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 28 februari 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
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan de advocaat van de geïnterneerde cassatieberoep instellen tegen een beslissing
van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij (hierna :
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de hoge commissie) die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot
invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de
procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de
geïnterneerde gegrond verklaart.
2. Uit die bepaling volgt dat de beslissing tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting die slechts een uitvoeringsmodaliteit
van de internering uitmaakt, niet vatbaar is voor cassatieberoep.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149
Grondwet : de bestreden beslissing geeft niet aan “op grond waarvan zij,
niettegenstaande een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens over de verenigbaarheid van de opsluitingsomstandigheden
van [de eiser] met de artikelen 3 en 5 EVRM, thans besluit dat [de eiser]
in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden opgesloten is,
en waarom thans een plaatsbezoek niet noodzakelijk zou zijn” ; aldus
beantwoordt zij eisers argumentatie niet.
4. In zijn appelconclusie heeft de eiser aangevoerd dat de instelling
waar hij wordt vastgehouden, niet aangepast is aan zijn geestestoestand.
Daartoe heeft hij verwezen naar bepaalde arresten van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens waarin, naast hoofdzakelijk algemene
beschouwingen over de toestand in de Belgische gevangenissen, terloops
ook sprake is van een kort verblijf gedurende enkele maanden in de loop
van het jaar 2009 in de instelling waarin de eiser thans opgenomen is.
5. De hoge commissie oordeelt, met overname van de redenen van de
beroepen beslissing, “dat de plaatsing in instelling voor sociaal verweer,
afdeling beveiligde zorg voor geïnterneerden met een verstandelijke
handicap ‘de Haven’ te Merksplas behouden blijft. In afwachting van
opname in een geschiktere gespecialiseerde setting heeft ‘de Haven’ de
beste omkadering die [de eiser] kan geboden worden. De naam De Haven
staat zowel symbool voor een veilige plaats om te vertoeven als voor een
plaats waar men na het aankomen ook terug kan vertrekken ; een plaats
met perspectief op de toekomst. De doelstelling is om verzorging en rust
aan te bieden aan kwetsbare bewoners in een veilige omgeving en tevens
een perspectief te bieden op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling.
Kortom, een toekomstperspectief. Voor de dagelijkse werking werken
de FOD Justitie en het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) samen. In dit aangepast leefklimaat wordt enerzijds
rekening gehouden met de mogelijkheden en behoeften van de doelgroep
en anderzijds met de veiligheidsproblematiek. Drie actoren zijn hierbij
betrokken : de penitentiaire personeelsleden, de zorgequipe van de penitentiaire inrichting van Merksplas die in basiszorg voorziet en de gespecialiseerde hulpverleners van het dienstverleningscentrum Zwart Goor,
die gespecialiseerde deskundigheid inbrengen ten aanzien van mensen
met een verstandelijke handicap en bijkomende gedragsproblemen. De
strafinrichting te Merksplas is toonaangevend inzake de huisvesting en
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de begeleiding van verstandelijk gehandicapte geïnterneerden binnen
een inrichting voor sociaal verweer. Bovendien is de infrastructuur en
werking van ‘De Haven’ bij de Commissie voldoende bekend ingevolge
het plaatsbezoek d.d. 29.10.2012”.
Zij voegt eraan toe dat de eiser nog steeds opgesloten is in aan zijn
geestesziekte aangepaste omstandigheden en er thans geen reden is om
een plaatsbezoek te bevelen.
6. Met die redenen geeft de hoge commissie weer waarom zij van
oordeel is dat, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, de instelling
op dit ogenblik wel aangepast is aan zijn geestestoestand en dat gelet op
een eerder, recent plaatsbezoek thans geen nieuw plaatsbezoek nodig is.
Aldus beantwoordt zij eisers verweer en diens verzoek om een plaatsbezoek te bevelen zonder schending van artikel 5 EVRM of miskenning van
de motiveringsverplichting.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
25 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Verpoorten (bij de balie te Turnhout).

N° 397
2o

— 25 juni 2013
(P.13.1094.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Onderzoeksgerecht Recht van verdediging. — Plicht tot eerbiediging. — Begrip.
2o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige Hechtenis.
— Handhaving. — Onderzoeksgerecht. — Recht van verdediging. — Plicht
tot eerbiediging. — Begrip.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Voorlopige Hechtenis. — Handhaving. —
Recht van verdediging. — Plicht tot eerbiediging. — Begrip.

1o, 2o en 3o De plicht van het onderzoeksgerecht tot eerbiediging van het recht
van verdediging van de inverdenkinggestelde over wiens handhaving van
de voorlopige hechtenis het moet oordelen, houdt in dat het onderzoeksgerecht alle vereiste maatregelen dient te nemen opdat de inverdenkinggestelde
in een voor hem begrijpelijke taal, zo nodig met bijstand van een tolk, en
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met bijstand van een advocaat, het debat met betrekking tot zijn voorlopige
hechtenis kan volgen en zijn verweer tegen de handhaving van die hechtenis
kan voeren.

(D.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht
van verdediging
1. De plicht van het onderzoeksgerecht tot eerbiediging van het recht
van verdediging van de inverdenkinggestelde over wiens handhaving
van de voorlopige hechtenis het moet oordelen, houdt in dat het alle
vereiste maatregelen dient te nemen opdat de inverdenkinggestelde in
een voor hem begrijpelijke taal, zo nodig met bijstand van een tolk, en
desgewenst met bijstand van een advocaat, het debat met betrekking
tot zijn voorlopige hechtenis kan volgen en zijn verweer tegen de handhaving van die hechtenis kan voeren.
2. Het arrest oordeelt met betrekking tot de deelname van de eiser aan
het debat over de handhaving van zijn voorlopige hechtenis enkel :
“Aangezien de tolk Roemeens – Frans, hoewel behoorlijk opgeroepen,
niet tijdig ter zitting verschijnt, en [de eiser] evenmin wordt bijgestaan
door een raadsman, doet het hof uitspraak op stukken op grond van
artikel 23,2o van de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis ;
De voorzitter stelt aan, als tolk Frans – Nederlands, de heer [V.], die
de volgende eed in het Nederlands aflegt : (…)”.
3. Aldus stelt het arrest niet vast dat de eiser in een voor hem begrijpelijke taal het debat heeft kunnen volgen noch dat hij zijn verweer heeft
kunnen voeren. Evenmin stelt het arrest vast dat het onmogelijk was
door het nemen van enige maatregel, zoals het ambtshalve uitstellen
van de zaak naar een latere rechtszitting, de eiser met bijstand van een
tolk Roemeens en van zijn advocaat het debat te laten volgen en hem in
zijn verweer te horen.
Bijgevolg miskent het arrest eisers recht van verdediging.
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Middelen van de eiser
4. Ingevolge de hierna uit te spreken vernietiging, behoeven eisers
middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
25 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Claes (bij de
balie te Brussel).

N° 398
2o

— 26 juni 2013
(P.13.1098.F)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging gevraagd aan
België. — Onderzoeksgerechten. — Weigeringsgrond bepaald in artikel 6,
1o, van de Wet Europees Aanhoudingsbevel. — Identieke feiten. — Onaantastbare beoordeling door de rechter. — Feiten gepleegd in Duitsland en
België tijdens eenzelfde achtervolging.
2o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — Strafzaken. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging gevraagd aan
België. — Onderzoeksgerechten. — Weigeringsgrond bepaald in artikel 6,
1o, van de Wet Europees Aanhoudingsbevel. — Identieke feiten. — Feiten
gepleegd in Duitsland en België tijdens eenzelfde achtervolging.

1o en 2o De omstandigheid dat de feiten identiek zijn, waardoor de facultatieve weigeringsgrond kan worden toegepast als bepaald in artikel 6, 1o van
de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel,
wordt op onaantastbare wijze door de feitenrechter beoordeeld en het Hof
gaat na of de rechter uit zijn vaststellingen naar recht heeft kunnen afleiden
of het om identieke feiten gaat ; het onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de
in Duitsland en vervolgens in België gepleegde feiten niet dezelfde zijn, ook
niet als ze zouden zijn gepleegd in de loop van eenzelfde politieachtervolging
van de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft,
kan het bestaan uitsluiten van een voortdurend misdrijf en dus ook van de
weigeringsgrond bedoeld in het voormelde artikel 6, 1o  (1).

(M.)
  (1) Zie Cass. 3 feb. 2009, AR P.08.1742.N, AC 2009, nr. 90.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen het
arrest dat in die taal is gewezen door het hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling, op 13 juni 2013.
Bij beschikking van 18 juni 2013 heeft de eerste voorzitter van het
Hof beslist dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal
worden gevoerd.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Beide middelen samen
De eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd
dat de in het Europees aanhoudingsbevel bedoelde feiten dezelfde zijn als
die waarvoor hij reeds in België wordt vervolgd. De eiser leidt daaruit af
dat er reden was om de weigeringsgrond voor de tenuitvoerlegging toe
te passen die, in dergelijk geval, bij artikel 6, 1o, Wet Europees Aanhoudingsbevel is bepaald.
Het middel voert aan dat het arrest, door desbetreffend geen uitspraak
te doen tenzij met een motivering die alleen de bewoordingen van de
wet overneemt, het voormelde artikel 6.1 schendt alsook het recht van
verdediging van de eiser miskent.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de feiten dezelfde
zijn en het Hof gaat na of de rechter uit zijn vaststellingen naar recht
heeft kunnen beslissen of dat al dan niet het geval was.
Met overneming van de redenen van de beroepen beschikking, oordeelt
het arrest dat de in Duitsland gepleegde poging tot doodslag en overtreding van de wapenwet, geen deel uitmaken van het gerechtelijk onderzoek dat in België tegen de eiser is geopend, dat uitsluitend betrekking
heeft op gelijkaardige maar afzonderlijke feiten die op het grondgebied
van het Rijk zijn gepleegd.
De appelrechters, die oordelen dat de in Duitsland en vervolgens in
België gepleegde feiten niet dezelfde zijn, ook niet als ze in de loop van
eenzelfde achtervolging van de eiser door de politie zouden zijn gepleegd,
sluiten zowel het bestaan uit van een voortdurend misdrijf, zoals door
de eiser wordt aangevoerd, als de gevolgtrekking die hij daaruit maakte
wat betreft de toepassing van de facultatieve weigeringsgrond bedoeld
in artikel 6, 1o, van de wet.
De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing dus
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
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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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 juni 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Fonsny
(bij de balie te Eupen) en de heer Weisgerber (bij de balie te Brussel).

N° 399
1o

— 27 juni 2013
(C.11.0508.F)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Bevoegdheid van de rechter. — Ambtshalve aangevulde reden. — Debat op
tegenspraak.
2o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Bevoegdheid
van de rechter. — Ambtshalve aangevulde reden. — Debat op tegenspraak.

1o en 2o De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de
partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan
de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, enkel steunt op
feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering wijzigt ; daarbij moet hij het recht van verdediging van
partijen eerbiedigen  (1).

(Belgische Staat,

min. van

Landsverdediging t. G. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 29 februari 2008,
11 februari, 22 september en 16 december 2010 van het hof van beroep te
Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
  (1) Cass. 28 sept. 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. adv.-gen. Genicot in
Pas. 2009, nr. 529.
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II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 29 februari 2008 beslist “dat [de eiser] in het litigieuze
bestek kon bepalen dat de hoeveelheden louter indicatief en niet bindend zijn en
dat hij enkel gebonden zou zijn door de bestellingen die hij ter uitvoering van de
overheidsopdracht zou plaatsen, volgens de behoeften die hij op onaantastbare
wijze zou beoordelen in de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid” en
dat zijn “contractuele aansprakelijkheid [...] niet [...] in het gedrang is gebracht”.
Het bestreden arrest beslist vervolgens dat “inzake overheidsopdrachten, het
beginsel van goede trouw in de precontractuele fase voorschrijft dat, wanneer
een overheid een bestek opmaakt en in een ‘open’ opdracht of nog ‘bestellingsopdracht’ voor leveringen vermoedelijke hoeveelheden opgeeft, die hoeveelheden
niet zomaar uit de lucht zijn gegrepen maar het resultaat zijn van een eerste,
weloverwogen schatting”.
Die beslissing is gegrond op de redenen van het arrest die opgesomd worden
onder de titel “Aquiliaanse aansprakelijkheid in de precontractuele fase” en die
hier als volledig weergegeven worden beschouwd.
Grieven
De verweerders voerden, in de conclusie die zij in dat stadium van de rechtspleging hebben neergelegd voor het hof van beroep, het volgende aan :
“De aan de naamloze vennootschap Vetimo toevertrouwde opdrachten zijn
opdrachten tegen prijslijsten die ‘open overheidsopdrachten’ of nog ‘bestellingsopdrachten’ worden genoemd ;
Die opdrachten worden gekenmerkt door het feit dat de opdrachtgever zijn
behoeften niet a priori nauwkeurig kan bepalen, hoewel die behoeften wel degelijk reëel zijn, en dat de begunstigde bij het berekenen van zijn prijzen met die
behoeften rekening houdt (Flamme, Commentaire pratique de la réglementation
des marchés publics, 6de uitg., deel 1A, p. 852 : ‘Les marchés à commande sont des
marchés qui ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées
en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une période
déterminée, les quantités de prestations étant précisées pour chaque commande
par l’administration en fonction des besoins à satisfaire’) ;
[...] Het specifieke karakter van dat type overheidsopdrachten is overigens
slechts schijnbaar, aangezien het, ten eerste, een opdracht tegen prijslijst betreft
die gekenmerkt wordt door het feit dat de opdrachtgever bij het opgeven van
de te leveren hoeveelheden over een zekere beoordelingsmarge beschikt en de
bestelling volgens de behoeften kan aanpassen en, ten tweede, artikel 7 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken uitdrukkelijk het oorspronkelijke en onvervreemdbare recht van de
overheid vastlegt om de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht eenzijdig
te wijzigen, aangezien dat artikel bepaalt dat ‘de aanbestedende overheid, ongeacht de wijze waarop de prijzen worden bepaald, gerechtigd is de oorspronkelijke
opdracht eenzijdig te wijzigen, voor zover het voorwerp ervan onveranderd blijft
en, zo nodig, mits een rechtmatige compensatie’ ;
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Artikel 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden vormt een bijzondere
toepassing van dat beginsel (Flamme, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, 6de uitg., deel 2, p. 687) ;
De ‘open overheidsopdrachten’ vallen in elk geval onder de reglementering
van de overheidsopdrachten en met name onder de algemene aannemingsvoorwaarden, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afwijkt (artikel 3 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996), wat te dezen niet het geval is ;
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 en artikel 16 van de
algemene aannemingsvoorwaarden leggen het onvoorwaardelijke recht van de
begunstigde vast om een ‘rechtvaardige compensatie’ voor de herziening van de
overheidsopdracht te verkrijgen of om te worden vergoed voor de schade die hij
lijdt wanneer de overheidsopdracht niet aan de verwachtingen voldoet ;
Uit het voorgaande blijkt dat de ‘open overheidsopdrachten’ de administratie
op geen enkele manier machtigen de begunstigde in zijn gewettigde verwachtingen te misleiden ;
‘Ce pouvoir unilatéral de l’administration cesse toutefois à la limite même de
l’objet sur lequel l’entrepreneur s’est engagé à apporter son concours’ (ibidem, p. 687) ;
De verwachtingen van de begunstigde leverancier worden uiteraard beïnvloed
door de hoeveelheden die opgegeven worden in het bestek, op grond waarvan hij
de behoeften van de aanbestedende overheid kan inschatten, door de aanbestedingsbrief, die de omvang van de bestelling preciseert, en door het bedrag van de
te stellen borgtocht, dat berekend wordt op het bedrag van die bestelling ;
Hoewel de open overheidsopdracht rekening houdt met de moeilijkheden van de
aanbestedende overheid om haar behoeften precies te bepalen en hierin blijvend
te voorzien, geeft dat type overheidsopdrachten de opdrachtgever daarom nog
niet alle mogelijke rechten en moet hij letten op het financiële evenwicht van de
overheidsopdracht ;
De bewering volgens welke de [vennootschap Vetimo], door de overeenkomst
zonder enig voorbehoud te ondertekenen, de voorwaarden van de overheidsopdracht heeft aanvaard, is volkomen misplaatst ;
[De eiser] kan niet doen alsof hij niet weet dat de overheidsopdrachten toetredingsovereenkomsten zijn die zonder de medewerking van de inschrijvers worden
opgemaakt ;
Die inschrijvers kunnen noch voorbehoud maken noch enige voorwaarde
stellen, daar zij het risico lopen dat hun bod in dat geval als onregelmatig wordt
verworpen overeenkomstig artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari
1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en de concessies voor openbare werken ;
Bij gebrek aan wetten of verordeningen die specifiek de open overheidsopdrachten, ook ‘bestellingsopdrachten’ genoemd, behandelen, heeft de minister
van Openbare Werken in de circulaire 534-75 van 16 januari 1989 een minimumkader voor dat type overheidsopdrachten vastgelegd (Flamme, Commentaire
pratique de la réglementation des marchés publics, 6de uitg., deel 1A, p. 856) ;
[...] Die circulaire legt een minimum aantal bestellingen op ;
‘Il va de soi que, pour offrir son meilleur prix, le fournisseur doit disposer
d’informations suffisantes sur l’importance de la prestation qui lui est proposée ;
qu’il faut donc, dans le marché à commandes, connaître le minimum prévu et que
ce minimum soit appréciable’ (ibidem, p. 855) ;
Doorgaans wordt ervan uitgegaan dat de ministeriële circulaires een eenzijdig
initiatief van de minister zijn, wanneer ze ertoe strekken de reglementaire bepalingen te verduidelijken door met name, zoals in dit geval, een minimum aantal
bestellingen op te leggen, wat redelijk is ;
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Hoewel de ministeriële circulaires interne instructies blijven, helpen ze niettemin de ‘regels van goed vakmanschap’ te verduidelijken en vormen ze een
‘gedragscode’ ;
[...] Toch moet worden vastgesteld dat de litigieuze overeenkomsten geen enkel
minimum bepalen, wat volgens [de eiser] tot gevolg heeft dat [de verweerders] op
geen enkele vergoeding aanspraak kunnen maken ;
Het moet worden herhaald dat alle bepalingen van de bestekken die het vergoedingsrecht van de aannemer willen uitsluiten of beperken, restrictief moeten
worden uitgelegd ; het voorzienbaar karakter dat bepalend is voor de totstandkoming van opdrachten met forfaitair karakter, vormt de beperkende factor ; die
bepalingen zijn dus enkel van toepassing voor zover de normale risico’s van het
forfait niet zijn overschreden ;
‘Si le pouvoir unilatéral de l’administration de modifier les clauses d’un
contrat passé par elle ne peut être contesté, ce pouvoir n’est cependant pas
absolu ; qu’il doit respecter l’objet initial de l’entreprise et les limites de celleci ; que, même dans ce cadre, il n’exonère pas l’administration de l’obligation
d’indemniser l’entrepreneur à raison des frais ou du préjudice que les modifications lui causent ; que les dispositions du cahier des charges qui tendent à
exclure dans certains cas le droit à indemnité de l’entrepreneur sont évidemment d’interprétation restrictive ; qu’elles trouvent une limitation dans le
critère de prévisibilité et ne jouent donc que pour autant que les aléas normaux
du forfait n’aient pas été outrepassés’ (Burg. Rb. Brussel, 21 november 1959, niet
uitgegeven, bevestigd in hoger beroep, Brussel, 27 juno 1962, aangehaald door
Flamme, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, 6de
uitg., deel 2, p. 687) ;
Een letterlijke toepassing van de litigieuze bepaling uit het bestek, met
name het ontbreken van de verplichting om een minimale bestelling te moeten
plaatsen, zou erop neerkomen dat die bepaling als louter potestatief en dus van
rechtswege nietig moet worden beschouwd ;
Van dergelijke bedingen moet steeds een redelijke toepassing worden gemaakt,
die verenigbaar is met de goede trouw waarmee de overeenkomsten moeten
worden uitgevoerd ;
Die bedingen kunnen de administratie niet van haar aansprakelijkheid ontslaan
wanneer het opzet van de overeenkomst hierdoor grondig wordt verstoord ;
Hoewel de open overheidsopdracht een zekere marge voor schommelingen
toestaat, moeten die schommelingen redelijk en geproportioneerd blijven ;
In dat verband is hoogstens een marge van maximum 15 pct. ten aanzien van de
oorspronkelijke raming aanvaardbaar ;
Dat is te dezen kennelijk niet het geval, aangezien de door de [vennootschap
Vetimo] aangeklaagde schommelingen alle perken te buiten gaan ; de eiser heeft
immers regelmatig bestellingen geplaatst die gemiddeld amper 60 pct. van de
voorziene hoeveelheid dekken, maar beperkt kunnen worden tot 12 pct. van de
op de bestelformulieren vermelde bedragen (bestelling op basis van het bestelformulier 649352) ;
Die bestelde hoeveelheden hebben de vennootschap Vetimo kennelijk in haar
gewettigde verwachtingen misleid ;
Hieruit blijkt dat [de eiser] het onderzoek van zijn behoeften op een volstrekt
gebrekkige wijze heeft gevoerd ;
Het is immers ondenkbaar dat [de eiser] bij het opmaken van het bestek niet
bij benadering, maar met de nodige realiteitszin, het gewenste aantal kledingstukken voor zijn verschillende diensten kan bepalen en dat hij de overeenkomst
achteraf om die reden niet hoeft na te komen ;
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(...) Bij gebrek aan een minimaal aantal bestellingen vloeit het aangevoerde
risico, zoals hiervoor is aangegeven, voort uit een louter potestatieve voorwaarde, aangezien de bestellingen uitsluitend afhankelijk zijn van de willekeur
van de administratie en niet van externe factoren (artikel 1170 van het Burgerlijk
Wetboek), zodat de administratie zich eigenlijk niet verbindt ;
Die overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd ;
De overheidsopdrachten van de administratie mogen geen lege doos worden die
de begunstigde alleen maar schade berokkenen”.
De verweerders hebben bijgevolg aangevoerd dat de aanbestedende overheid, in
het kader van de “uitvoering” van de overheidsopdracht, ervoor moest zorgen dat
de opdracht financieel evenwichtig was, zodat de “marge voor schommelingen”
“redelijk en geproportioneerd” bleef en dat een beding van de litigieuze overeenkomsten, waarin bepaald wordt dat de opdrachtgever niet verplicht is minimale
hoeveelheden te bestellen, louter potestatief en van rechtswege nietig zou zijn,
maar hebben zich in dat stadium van de rechtspleging geenszins beroepen op een
of andere “algemene zorgvuldigheidsplicht (van de aanbestedende overheid), op
grond waarvan zij bij het opmaken van de bestekken van de litigieuze overheidsopdrachten de nodige inlichtingen moest verschaffen en de vereiste schattingen
moest maken”.
Het bestreden arrest van 29 februari 2008 beslist dat “de curatoren aanvoeren
[…] dat de aanbestedende overheid zelfs in open overheidsopdrachten ervoor
moet zorgen dat de overheidsopdracht financieel evenwichtig is ; dat zij eraan
herinneren dat, volgens een circulaire van 16 januari 1989 van de minister van
Openbare werken met betrekking tot de bestellingsopdrachten voor werken of
leveringen, ‘het voor zich spreekt dat de leverancier, om zijn beste prijs te kunnen
aanbieden, over voldoende inlichtingen moet beschikken over de omvang van
de prestatie die hem wordt voorgesteld’, waarbij de circulaire de goede praktijk
aanbeveelt om in het bestek een waardeerbaar minimum aantal bestellingen
op te geven ; dat de curatoren betogen dat het effectieve aantal bestellingen
Vetimo heeft misleid in zijn gewettigde verwachtingen, die bestonden in de
hoeveelheden die in de bestekken waren opgegeven, en dat “aldus kritiek wordt
geuit op de wijze waarop [de eiser] zijn algemene zorgvuldigheidsplicht niet zou
hebben nagekomen, op grond waarvan hij bij het opmaken van de bestekken van
de litigieuze overheidsopdrachten de nodige inlichtingen moet verschaffen en
de vereiste schattingen moet maken”. Het bestreden arrest geeft zodoende van
de conclusie van de verweerders een uitlegging die niet verenigbaar is met de
bewoordingen en de draagwijdte ervan en miskent derhalve de bewijskracht van
die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek).
Het bestreden arrest, dat beslist dat “inzake overheidsopdrachten, het beginsel
van goede trouw in de precontractuele fase voorschrijft dat, wanneer een overheid
een bestek opmaakt en in een ‘open’ opdracht of nog ‘bestellingsopdracht’ voor
leveringen vermoedelijke hoeveelheden opgeeft, die hoeveelheden niet zomaar
uit de lucht zijn gegrepen maar het resultaat zijn van een eerste, weloverwogen
schatting”, en aldus wijst op het bestaan en de inhoud van een precontractuele
verplichting die de partijen niet hebben aangevoerd, zonder dat de eiser hierover
tegenspraak heeft kunnen voeren, miskent het recht van verdediging (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
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Eerste grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen het
middel opgeworpen : het middel heeft geen belang :
De eiser voert niet aan dat het bestreden arrest van 29 februari 2008
beslist dat hij zijn precontractuele verplichting van voorlichting en
duidelijkheid met betrekking tot de te bestellen en aan te wenden
hoeveelheden heeft miskend.
De eiser voert aan dat het voormelde arrest definitief beslist dat “inzake
overheidsopdrachten, het beginsel van goede trouw in de precontractuele fase voorschrijft dat, wanneer een overheid een bestek opmaakt
en in een ‘open’ opdracht of nog ‘bestellingsopdracht’ voor leveringen
vermoedelijke hoeveelheden opgeeft, die hoeveelheden niet zomaar uit
de lucht zijn gegrepen maar het resultaat zijn van een eerste, weloverwogen schatting”.
Tweede grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders tegen
het middel opgeworpen : het middel heeft geen belang :
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid staat niet los
van het onderzoek van het middel.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde
feiten onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de
partijen daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen
ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt
waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, enkel
steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd en het voorwerp
noch de oorzaak van de vordering wijzigt ; daarbij moet hij het recht van
verdediging eerbiedigen.
Het bestreden arrest van 29 februari 2008 stelt vast dat “de oorspronkelijke vordering [van de verweerders] bestaat in een vordering tot
schadevergoeding die gegrond is op de contractuele aansprakelijkheid
inzake overheidsopdrachten”, dat “betoogd wordt […] dat [de eiser] een
contractuele fout zou hebben begaan door niet op regelmatige basis bij
Vetimo nv voldoende bestellingen te plaatsen om nog maar bij benadering de in het bestek opgegeven hoeveelheden te bereiken en de in de
kennisgevingsbrieven aanvaarde offertes na te komen, terwijl de prijzen
en de borgstellingen van Vetimo nv op basis van die hoeveelheden zijn
vastgesteld, en dat het beding op grond waarvan [de eiser] zich door
geen enkele te leveren hoeveelheid gebonden acht, een louter potestatief, leonisch en bijgevolg nietig beding is”.
Het bestreden arrest van 29 februari 2008 beslist dat “de contractuele
aansprakelijkheid [van de eiser] niet […] in het gedrang is gebracht”.
Het bestreden arrest oordeelt dat “daarentegen moet worden nagegaan of de schade niet kan worden vergoed op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid [van de eiser], overeenkomstig artikel 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek”, en beslist vervolgens dat
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“inzake overheidsopdrachten, het beginsel van goede trouw in de
precontractuele fase oplegt dat, wanneer een overheid een bestek
opmaakt en in een ‘open’ opdracht of nog ‘bestellingsopdracht’ voor
leveringen vermoedelijke hoeveelheden opgeeft, die hoeveelheden niet
zomaar uit de lucht zijn gegrepen maar het resultaat zijn van een
eerste, weloverwogen schatting”, dat “die hoeveelheden immers een
belangrijke aanwijzing voor de leverancier zijn wanneer hij, als een
goede huisvader, de eenheidsprijzen voor zijn leveringen moet bepalen
en een voorzichtige schatting van zijn omzetcijfer en van zijn mogelijke
winst moet maken”, en beveelt “de heropening van het debat, zodat de
partijen hun respectieve argumenten kunnen aanvoeren betreffende de
drie grondslagen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
Belgische Staat en de raming van de schade waarvan de curatele de
vergoeding zou kunnen vorderen”.
Uit die vermeldingen volgt dat, enerzijds, de verweerders niet betoogd
hebben dat de eiser een algemene zorgvuldigheidsplicht had, op grond
waarvan hij bij het opmaken van de bestekken van de litigieuze overheidsopdrachten de nodige inlichtingen moest verschaffen en de vereiste
schattingen moest maken, en, anderzijds, dat het hof van beroep het
bestaan van die verplichting, die het ambtshalve heeft opgeworpen, niet
aan de tegenspraak van de partijen hebben voorgelegd.
Het bestreden arrest van 29 februari 2008 miskent bijgevolg het recht
van verdediging van de eiser.
Het middel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 29 februari 2008 leidt
tot nietigverklaring van de arresten van 11 februari, 22 september en
16 december 2010, die daarvan het gevolg zijn.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest van 29 februari 2008.
Verklaart de arresten van 11 februari, 22 september en 16 december
2010, die het gevolg van het vernietigde arrest zijn, nietig.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest en van de nietig verklaarde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
27 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.
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N° 400
1o

— 27 juni 2013
(C.11.0562.F)

kamer

1o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Overeenkomst. — Beëindiging voordat het schadegeval heeft plaatsgevonden. — Schadegeval. —
Begrip.
2o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— T.a.v. derden. — Draagwijdte.

1o Onder ontstaan van het schadegeval, in de zin van artikel 87, § 1, tweede
lid, van de wet van 25 juni 1992, wordt het ontstaan van de schade bedoeld.
(Art. 87, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2o Hoewel een derde, buiten het geval van een beding in zijn voordeel, niet
de uitvoering, in zijn voordeel, van de verplichtingen uit een overeenkomst
kan eisen, kan hij zich, in zijn verweer tegen de rechtsvordering die door een
derde tegen hem is ingesteld, op grond van artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek niet alleen beroepen op het bestaan van die overeenkomst maar
ook op de gevolgen die de voormelde overeenkomst tussen de contracterende
partijen teweegbrengt  (1). (Artt. 1134 en 1165 BW)

(D. t. AIA-Pool c.v.b.a.,

in aanwezigheid van

AG Insurance n.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 6 oktober 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in het cassatieverzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 87, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de opzegging van de overeenkomst die vóór het ontstaan van
het schadegeval is geschied, aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Onder ontstaan van het schadegeval, in de zin van die bepaling, wordt
het ontstaan van de schade bedoeld.
  (1) Cass. 29 okt. 2004, AR C.03.0284.N, AC 2004, nr. 518.
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Het arrest stelt vast dat “de aannemer […], die op 26 juni 2000 failliet is
verklaard, was belast met de bouw van een pand […] voor rekening [van
de eiser]”, dat “de architect voor die bouw een volledige architectenopdracht had ontvangen”, dat “de overeenkomsten nietig zijn verklaard
omdat ze indruisten tegen de openbare orde” en dat “[de verweerster]
de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de architect heeft
gedekt […] tot 28 mei 2000, d.i. de datum waarop de overeenkomst is
beëindigd”.
Het arrest beslist dat niet is aangetoond dat “er vóór 26 juni 2000 onherstelbare gebreken waren die schade hebben veroorzaakt”.
Het arrest, dat het bestaan van schade afhankelijk stelt van de onherstelbare gebreken van het bouwwerk, schendt de voormelde wetsbepaling.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Vierde subonderdeel
Krachtens artikel 1134 Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot
wet.
Luidens artikel 1165 van hetzelfde wetboek brengen overeenkomsten
alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen ; zij brengen
aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het
geval voorzien bij artikel 1121.
Hoewel een derde, buiten het geval van een beding in zijn voordeel,
niet de uitvoering, in zijn voordeel, van de verplichtingen uit een overeenkomst kan eisen, kan hij zich, in zijn verweer tegen de rechtsvordering die door een derde tegen hem is ingesteld, op grond van artikel 1165
Burgerlijk Wetboek niet alleen beroepen op het bestaan van die overeenkomst maar ook op de gevolgen die de voormelde overeenkomst tussen
de contracterende partijen teweegbrengt.
Het arrest stelt vast dat de eiser een vordering tot schadevergoeding
tegen de verweerster heeft ingesteld, dat “[laatstgenoemde] de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de architect heeft gedekt […]
tot 28 mei 2000, d.i. de datum waarop de overeenkomst is beëindigd”, dat
“de architect zich na die datum heeft gewend tot de vennootschap Ar-Co,
wier overeenkomst is ingegaan op 8 augustus 2000 en geëindigd in 2002”,
en dat “van het schadegeval aangifte is gedaan in een aan de [verweerster] gerichte brief van 12 september 2000”.
Het arrest wijst erop dat “de overeenkomst tussen de [verweerster] en
[de architect] bepaalt” dat “ook de vorderingen tot vergoeding in aanmerking worden genomen die binnen zesendertig maanden te rekenen van
het einde van de overeenkomst zijn ingesteld […] indien het risico bij het
einde van die overeenkomst niet door een andere verzekeraar is gedekt”.
Uit artikel 4 van de overeenkomst tussen de architect en de vennootschap Ar-Co, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat “de polis de
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schade dekt die na de inwerkingtreding ervan is ontstaan maar betrekking heeft op vroegere opdrachten, op voorwaarde dat de werken, bij het
ondertekenen van de polis, voorlopig zijn opgeleverd, met uitsluiting
van de mogelijke opmerkingen”.
Het arrest, dat overweegt dat “artikel 4 van de verzekeringspolis die
[de architect] bij de vennootschap Ar-Co heeft aangegaan, bepaalt […]
dat het vroegere risico gedekt is, onder bepaalde voorwaarden die het hof
[van beroep] niet hoort te beoordelen” en dat “slechts hoeft te worden
vastgesteld dat het risico, d.w.z. de aansprakelijkheidschuld van de
architect, gedekt is”, om daaruit af te leiden dat “het beding van uitsluiting van de waarborg, dat is ingevoegd in de overeenkomst [tussen de
verweerster en de architect], van toepassing is”, miskent de verbindende
kracht van die polis en haar uitwerking ten aanzien van derden.
Het subonderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
Krachtens artikel 78, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst
kunnen de partijen overeenkomen dat de verzekeringswaarborg alleen
slaat op de vorderingen tot vergoeding die schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorgevallen tijdens diezelfde duur en dat, in
dat geval, ook de vorderingen tot vergoeding in aanmerking worden
genomen die betrekking hebben op schade die zich tijdens de duur van
deze overeenkomst heeft voorgedaan indien het risico bij het einde van
deze overeenkomst niet door een andere verzekeraar is gedekt, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de
verzekeraar binnen zesendertig maanden te rekenen van het einde van
de overeenkomst.
Het arrest stelt vast dat “de overeenkomst tussen [de verweerster en
de architect] bepaalt” dat “de vorderingen tot vergoeding in aanmerking worden genomen die zijn ingesteld binnen zesendertig maanden te
rekenen van het einde van de overeenkomst indien ze betrekking hebben
op schade die zich tijdens de duur van de overeenkomst heeft voorgedaan en indien het ‘risico’ tegen het einde van de overeenkomst niet
door een andere verzekeraar is gedekt”.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel blijkt
dat het arrest, dat het bestaan van de schade afhankelijk stelt van de
onherstelbare gebreken van het bouwwerk en dat daaruit afleidt dat “de
schade zich niet vóór 26 juni 2000 kan hebben voorgedaan”, zodat “noch
[de eiser] noch de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij] […] aantonen dat [de verweerster] de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de architect moest dekken”, schendt de voormelde wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere grieven, die niet
kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
De eiser heeft er bovendien belang bij dat het arrest bindend wordt
verklaard ten aanzien van daartoe voor het Hof opgeroepen partij.

ARREST-2013-6-7-8.indb 1629

23/06/14 15:04

1630

ARRESTEN VAN CASSATIE

27.6.13 - N° 401

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het
hoofdberoep van de verweerster ontvankelijk verklaart.
Verklaart het arrest bindend ten aanzien van AG Insurance nv.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
27 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 401
1o kamer — 27 juni 2013
(C.11.0782.F–C.12.0087.F)
1o ONDERWIJS. — Scholen ingericht door een gemeente. — Toekenning
van een sociaal voordeel. — Scholen die behoren tot het door de Franse
Gemeenschap gesubsidieerde vrij onderwijs. — Uitwerking.
2o ONDERWIJS. — Sociaal

voordeel.

— Begrip.

3 ONDERWIJS. — Openluchtklassen en schoolreizen alsook het daarbij
horende vervoer - Vóór en na 1 september 2001. — Sociaal voordeel. —
Begrip.
o

1o De beslissing van een gemeente om een sociaal voordeel toe te kennen aan
leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die zij inricht, geeft de inrichtende macht van een school van dezelfde categorie die in dezelfde gemeente
gelegen is en die tot het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrij
onderwijs behoort, het recht om van die gemeente hetzelfde voordeel te
verkrijgen voor de leerlingen die in die school onderwijs volgen (Art. 33,
eerste lid, Wet 29 mei 1959 ; artt. 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 33, eerste
lid, Decr. Fr. 7 juni 2001).
2o De sociale voordelen zijn voordelen van sociale aard die aan de kinderen
worden toegekend en die niet binnen de normale onderwijsorganisatie
vallen ; het economische en financiële aspect van de voordelen kan het
begrip normale onderwijsorganisatie niet vervangen  (1). (Art. 33, eerste lid,
Wet 29 mei 1959 ; artt. 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 33, eerste lid, Decr.
Fr. 7 juni 2001).

  (1) Zie Cass. 7 juni 2007, AR C.05.0321.F, AC 2007, nr. 311.
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3o De organisatie van openluchtklassen en schoolreizen alsook het daarbij
horende vervoer maken deel uit van de normale onderwijsorganisatie.
(Art. 33, eerste lid, Wet 29 mei 1959 ; artt. 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 33,
eerste lid, Decr. Fr. 7 juni 2001).

(Inrichtende macht van l’École paroissiale du Sacré-Cœur
de Neufvilles-Gage v.z.w. e.a. t Stad Zinnik ; Stad Zinnik
t. Inrichtende macht van l’École paroissiale du Sacré-Cœur
de Neufvilles-Gage v.z.w. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.11.0782.F, is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 12 februari 2010 en 10 januari 2011.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.12.0087.F, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 10 januari 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer
C.11.0782.F :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 24, inzonderheid § 1 en 4, van de Grondwet ;
— de artikelen 1370 en 2262bis, inzonderheid § 1, van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving, zoals die bepaling in de Franse Gemeenschap van
toepassing was vóór de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen ;
— de artikelen 2 en 3, inzonderheid eerste lid, van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 12 februari 2010 beslist dat de eiseressen zich ten aanzien
van de verweerster niet kunnen beroepen op een schuldvordering en dat hun vordering is verjaard voor de periode tot 4 mei 2000, om alle redenen die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen :
“2o De verjaring
[De eiseressen] vorderen de veroordeling van [de verweerster] tot betaling
van een provisioneel bedrag van 100.000 euro voor lasten uit het verleden, sinds
1 januari 1996.
[De verweerster] beroept zich op artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek en
meent dat de vijfjarige verjaring van toepassing is op de vordering [van de eiseressen], wat tot gevolg heeft dat hun vordering, in zoverre ze betrekking heeft op
de lasten uit het verleden, verjaard is sinds 27 juli 2003.
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[De verweerster] voert subsidiair aan dat [de eiseressen] enkel een vergoeding
voor het verleden kunnen vorderen voor zover ze vijf jaar teruggaan in de tijd, te
rekenen van hun gedinginleidende dagvaarding, d.i. 3 augustus 2001.
De vraag rijst of de vordering [van de eiseressen] gegrond is.
[De eiseressen] wijzen erop dat hun vordering gegrond is op artikel 33 van de
schoolpactwet, artikel 24 van de Grondwet en artikel 2 van het decreet van 7 juni
2001.
Zij beklemtonen dat zij, bij gebrek aan eigen middelen, de door de sociale voordelen vertegenwoordigde diensten voorgefinancierd hebben door een financiële
bijdrage van de ouders en door een bepaald aantal winstgevende activiteiten te
organiseren.
Zij menen dan ook dat ze een schuldvordering op [de verweerster] hebben en
vorderen de terugbetaling van de bestede bedragen.
Die redenering kan niet worden gevolgd.
[De eiseressen] verantwoorden hun hoedanigheid van schuldeiser niet, in
zoverre ze erkennen dat ze de diensten waarvan ze de terugbetaling vorderen niet
zelf, hetzij rechtstreeks hetzij door een lening, gefinancierd hebben.
Zij voeren evenmin aan dat zij een verbintenis zouden zijn aangegaan ten
aanzien van de ouders die, volgens hen, het verzuim [van de verweerster] hebben
moeten verhelpen.
Zij kunnen daarentegen de vergoeding van hun schade vorderen indien bewezen
is dat de gemeente een fout zou hebben begaan, die hierin zou bestaan dat zij
enkel aan de kinderen van haar eigen onderwijsnet sociale voordelen zou hebben
toegekend en zij zodoende haar wettelijke verplichtingen niet zou zijn nagekomen.
Artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, dat voorziet in een verjaringstermijn van vijf jaar, is dus van toepassing.
[De eiseressen] zijn pas in mei 2005 te weten gekomen dat zij mogelijks schade
hadden geleden, toen zij hebben kunnen kennisnemen van de lijst met de sociale
voordelen die toegekend werden aan de kinderen die onderwijs volgden in de
gemeentescholen.
Het feit dat [de eiseressen] wel op de hoogte dienden te zijn van de bepalingen
uit de schoolpactwet en uit het decreet van 7 juni 2001, heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat zij zich bewust waren van het feit dat er sinds het schoolpact
een ongelijkheid tussen de netten bestond.
De vordering is dus niet verjaard voor de periode na 4 mei 2000”.
Grieven
Het schuldvorderingsrecht, dat de rechtsleer omschrijft als een juridische band
tussen twee welbepaalde personen, waardoor de houder van dat recht van een
welbepaalde persoon een prestatie kan eisen, kan volgens artikel 1370 van het
Burgerlijk Wetboek zijn oorsprong vinden in de wet : “sommige verbintenissen
ontstaan zonder dat er enige overeenkomst is, noch van de zijde van degene die
zich verbindt, noch van de zijde van degene tegenover wie hij verbonden is. De ene
ontstaan uit kracht van de wet alleen […]”.
Krachtens artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek verjaart de rechtsvordering van de schuldeiser op zijn schuldenaar door verloop van tien jaar : “Alle
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.
In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van
vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen
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van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor
aansprakelijke persoon”.
Een subjectief schuldvorderingsrecht op de overheid moet aan twee voorwaarden voldoen : 1o het bestaan van een welbepaalde juridische verplichting
(dare, facere of non facere) die een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan de
overheid oplegt ; 2o een eigen belang in hoofde van degene die de uitvoering van
die verplichting vordert.
Er bestaat een rechtsregel op grond waarvan de rechtsonderhorige rechtstreeks
een welbepaald gedrag van de overheid kan eisen, wanneer de bevoegdheid van
de administratieve overheid volledig gebonden is, wat veronderstelt dat de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheid objectief zijn vastgelegd in de
rechtsregel en de overheid dus over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt.
Artikel 24 van de Grondwet bepaalt wat volgt :
“§ 1. Het onderwijs is vrij [...].
De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. […]
§ 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere
inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden”.
Vóór de wijziging ervan bij het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale
voordelen bepaalde artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, de zogeheten schoolpactwet, het
volgende :
“Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de
financiële tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij
onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende
sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid
maken tussen de kinderen, welke scholen die ook bezoeken. Zij hebben evenwel
geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscholen bezoeken”.
Het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap betreffende de sociale
voordelen, dat van kracht is sinds 1 september 2001, somt in artikel 2 de toelaatbare sociale voordelen op en bepaalt in artikel 3 dat “de gemeenten die sociale
voordelen toekennen aan leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die zij
inrichten, in gelijkaardige omstandigheden dezelfde voordelen verlenen aan leerlingen die onderwijs volgen in scholen van dezelfde categorie die ook gelegen
zijn in dezelfde gemeente en behoren tot het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, voor zover de inrichtende macht van deze scholen de
gemeente hierom schriftelijk verzoekt”.
Uit de combinatie van die bepalingen volgt dat de wetgever de gemeenten heeft
verplicht om de leerlingen die onderwijs volgen in de instellingen van het vrij
onderwijs en de leerlingen die onderwijs volgen in de instellingen van het onderwijs dat zij inrichten, gelijk te behandelen. Die verplichting wordt niet afgezwakt door enige beoordelingsbevoegdheid van de overheid, aangezien het een
volledig gebonden bevoegdheid betreft.
Hieruit volgt dat de inrichtende machten van het zogeheten vrij onderwijs over
een subjectief schuldvorderingsrecht beschikken en dat zij van de gemeentelijke
overheid dezelfde voordelen kunnen eisen als die welke worden toegekend aan de
leerlingen van het onderwijs dat zij inricht. Alleen de inrichtende machten van
het zogeheten vrij onderwijs, en niet de individuele leerlingen, beschikken over
het schuldvorderingsrecht, wat volgt uit de volgende bepalingen :
— artikel 3 van de voormelde wet, luidens welke “de Staat, overeenkomstig
de bepalingen van deze wet, de onderwijsinrichtingen en afdelingen van onder-
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wijsinrichtingen subsidieert die aan de wettelijke normen beantwoorden en door
provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, andere publiekrechtelijke
personen en private personen, tot stand zijn gebracht” ;
— artikel 36 van dezelfde wet van 29 mei 1959, luidens hetwelk “de werkingsen uitrustingstoelagen aan de inrichtende macht van elke school worden
betaald” ;
— het voormelde artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001, krachtens hetwelk
de gemeenten sociale voordelen moeten toekennen ten bate van de leerlingen
die onderwijs volgen in de scholen van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrij onderwijs, “ voor zover de inrichtende macht van deze scholen de
gemeente hierom schriftelijk verzoekt”, waarbij dat artikel zodoende bevestigt
dat de rechtstreekse schuldeiser van de sociale voordelen de inrichtende macht is
en niet de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die zij inricht.
De eiseressen beriepen zich in hun derde syntheseconclusie op het bestaan van
een schuldvorderingsrecht ten aanzien van de verweerster :
“[De eiseressen], die bevoegd zijn om de veroordeling van [de verweerster]
te eisen, vorderen de terugbetaling van de bedragen die zij betaald hebben om
de leerlingen die onderwijs volgen in de school die zij inrichten, de diensten te
kunnen aanbieden die onder het begrip sociaal voordeel vallen en die door [de
verweerster] worden toegekend aan de leerlingen die het onderwijs volgen in de
gemeentescholen maar niet aan de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen
die [de eiseressen] inrichten ;
[De eiseressen] vorderen van [de verweerster] dus de terugbetaling van een
schuldvordering ;
Indien zij haar wettelijke verplichting op gepaste tijd had uitgevoerd, zou zij
ten aanzien [van de eiseressen] geen schuld hebben gehad ;
Het geschil tussen, met name, [de eiseressen] en [de verweerster] is een geschil
tussen schuldeiser en schuldenaar ;
Het hof [van beroep] zal opmerken dat [de eiseressen] zelf de diensten hebben
betaald die onder het begrip sociaal voordeel vallen ;
Aangezien [de eiseressen] die last hebben gedragen, zijn zij niet alleen bevoegd
om de veroordeling van [de verweerster] te verkrijgen maar is hun vordering tot
veroordeling daarenboven ontvankelijk en gegrond ;
[De eiseressen] hadden een lening kunnen aangaan ; [de eiseressen] hebben een
beroep gedaan op voorfinanciering en op solidariteit, wat [de verweerster] echter
geenszins ontslaat van haar plicht om die bedragen terug te betalen en haar
wettelijke verplichting na te komen”.
Het bestreden arrest van 12 februari 2010, dat erop wijst dat de eiseressen de
veroordeling vorderen van de verweerster tot de betaling van een provisioneel
bedrag van 100.000 euro voor lasten uit het verleden sinds 1 januari 1996, welke
vordering gegrond is op artikel 24 van de Grondwet, artikel 33 van het schoolpact
en artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001, beslist dat de eiseressen hun hoedanigheid van schuldeiser niet aantonen. Het arrest verantwoordt zijn beslissing op
grond dat, enerzijds, de eiseressen “erkennen dat zij de diensten waarvan zij de
terugbetaling vorderen niet zelf, hetzij rechtstreeks hetzij via een lening, hebben
gefinancierd”, en dat zij, anderzijds, “evenmin betogen dat zij een verbintenis
zouden zijn aangegaan ten aanzien van de ouders die, zo beweren zij, het verzuim
van [de verweerster] zouden hebben moeten verhelpen”.
Het arrest van 12 februari 2010, dat de eiseressen hun schuldvorderingsrecht
ontzegt, terwijl zij krachtens de artikelen 24 van de Grondwet, 33 van de zogeheten schoolpactwet, en 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2001 van het decreet
van de Franse Gemeenschap, van de verweerster dezelfde voordelen konden eisen
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als die welke toegekend werden aan de leerlingen die onderwijs volgen dat zij
inricht, schendt die grondwettelijke bepaling en die wettelijke bepalingen.
De in het voormelde arrest vermelde omstandigheden volgens welke de eiseressen de diensten waarvan zij de terugbetaling vorderen niet zelf zouden hebben
gefinancierd en dat zij evenmin een verbintenis zouden zijn aangegaan ten aanzien
van degenen die ze hebben gefinancierd, sluiten het bestaan van een schuldvorderingsrecht niet uit.
Het bestreden arrest, dat daarenboven beslist dat de vordering van de eiseressen, die ertoe strekt de verweerster te doen veroordelen tot de betaling
van een provisioneel bedrag van 100.000 euro voor lasten uit het verleden sinds
1 januari 1996, verjaard is voor de periode tot 4 mei 2000, terwijl de eiseressen
krachtens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, over een
termijn van tien jaar beschikken om hun schuldvorderingsrecht uit te oefenen,
schendt tevens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
De eiseres voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep dat op
de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.12.0087.F :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11 en 24, § 1, tweede lid, van de Grondwet ;
— artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving, zoals die bepaling van toepassing was vóór en na de
wijziging ervan bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen ;
— de artikelen 2, 3 en 8 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni
2001 betreffende de sociale voordelen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verbiedt de eiseres om tegemoet te komen in voordelen
die niet zijn opgenomen in de lijst van artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001,
op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per maand, die opeisbaar wordt na
verloop van een termijn van drie maanden te rekenen van zijn betekening, om de
volgende redenen :
“Als het hof [van beroep] zich plaatst vóór 1 september 2001 (datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001), en oordeelt dat de volgende activiteiten sociale voordelen zijn, in zoverre zij niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen :
— [...]
— de tegemoetkoming in de “extra muros activiteiten” en hun vervoer : het
klopt dat de “extra muros activiteiten” tijdens het schooljaar worden georganiseerd en dat zij bijdragen tot de ontdekking van een culturele, geografische
en historische omgeving die verondersteld wordt bij de meeste deelnemende
kinderen nauwelijks bekend te zijn.
Toch houden de gezinnen in de eerste plaats rekening met het economische en
financiële aspect van het verblijf en wordt hun keuze op grond daarvan bepaald.
Dat geldt ook voor de kosten van de verplaatsingen bij uitstappen, aangezien
ze deel uitmaken van de activiteiten die als sociale voordelen kunnen worden
aangemerkt. (...)
Voor de periode na 1 september 2001 moet worden verwezen naar de lijst in
artikel 2 van het decreet, dat betrekking heeft op : 1o (....)
Daarenboven werd geoordeeld dat uit het arrest van het Arbitragehof van
14 mei 2001 kon worden afgeleid dat de sociale voordelen die niet op de voormelde
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lijst voorkwamen aan geen enkel onderwijsnet mochten worden toegekend, op
straffe van schending van het decreet.
(...) 3) Wat betreft de door de [eiseres] toegekende voordelen
Uit de stukken waarop het hof [van beroep] acht kan slaan, volgt dat :
— voor de schooljaren 2002-2003, 2004-2005 en 2005-2006 was er schoolopvang en
studietoezicht van 6.30 uur tot 8 uur en van 16 uur tot 18.30 uur ;
— voor het schooljaar 2005-2006 was er gratis schoolopvang en studietoezicht te
C. van 7 uur tot 8.30 uur en van 15.40 uur tot 18 uur. Dat geldt ook voor verschillende andere gemeentescholen ;
— toen aan de gemeenteraad de vraag werd gesteld welke sociale voordelen in
2000 werden toegekend, werd hierop geantwoord dat het ging om de schoolopvang ‘s
ochtends en ‘s avonds en het ‘niet gesubsidieerde’ toezicht tijdens het middagmaal ;
— de gemeenteraad van [de eiseres] heeft op 8 april 2002 de op 1 september vastgestelde lijst goedgekeurd van de sociale voordelen die toegekend werden aan de
leerlingen van het gemeentelijk gewoon kleuteronderwijs en van het gemeentelijk gewoon basisonderwijs ; het gaat om het ‘niet gesubsidieerde’ toezicht van
anderhalf uur tijdens het middagmaal en om de opvang van de leerlingen één uur
vóór en na het einde van de lessen ;
— in verschillende door de [eiseres] ingerichte scholen was er gratis studietoezicht, op zijn minst tijdens het schooljaar 2007-2008 ;
— uit de gemeentebegroting blijkt dat er betalingen zijn verricht voor openluchtklassen (Zinnik jaren 2002, 2003, 2004, 2005), sneeuwklassen (jaren 2003, 2004,
2005), verschillende schoolreizen (Casteau, Neufvilles, ... jaren 2003, 2004, 2005),
bosklassen en zeeklassen (Casteau, Naast, Thieusies : jaren 2003, 2004, 2005) en
voor schoolvervoer (jaar 2004).
Voor het overige is niet aangetoond dat [de eiseres] andere kortingen dan die
op pedagogische werken zou verlenen of dat zij voor de zwembeurten zou betalen.
[De eiseres] erkent dat de bepalingen van het decreet in sommige gemeentescholen en voor sommige soorten opvang overschreden zijn.
De overwegingen van [de eiseres] volgens welke bepaalde soorten van avondopvang op studietoezicht zouden lijken, doen niet ter zake, in zoverre dat studietoezicht, net als de opvang, als sociale voordelen moeten worden aangemerkt.
Ze vallen immers niet onder de gewone onderwijsorganisatie maar zijn een
vorm van gezinshulp, waardoor het kind zijn taken kan verrichten zonder op
zijn thuiskomst te hoeven wachten en de ouders die taak niet op zich hoeven te
nemen wanneer zij onvoldoende tijd hebben of niet bekwaam zijn om die taak te
vervullen.
De verweersters erkennen dat de Franse Gemeenschap op forfaitaire basis tegemoetkomt in de kosten van het middagtoezicht en [de eiseres] meent, terecht,
dat de [verweersters] niet aantonen dat die toelage in die mate ontoereikend zou
zijn dat zij een verhoging van die toelage zouden moeten ontvangen.
De [verweersters] betwisten overigens niet dat de organisatie van opvang
‘buiten decreet’ door het Office de la naissance et de l’enfance gesubsidieerd
wordt. Het hof [van beroep] wijst er evenwel op dat het CLE-programma werd
goedgekeurd met inwerkingtreding op 1 juni 2005, terwijl de vordering van de
verweersters begint op 1 mei 2000.
[De eiseres] voert aan dat het middagtoezicht in sommige gemeentescholen
wordt verantwoord door praktische moeilijkheden, waardoor het in het decreet
opgegeven tijdschema niet kan worden nageleefd.
Ten eerste leveren noch de [eiseres] noch, evenmin, de [verweersters], het
bewijs van de materiële moeilijkheden waaraan zij het hoofd moeten bieden om
het middagtoezicht te organiseren.
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Ten tweede, gesteld dat die materiële moeilijkheden bestaan, blijft het niettemin een feit dat ze ertoe zouden leiden dat aan de kinderen van de gemeentescholen een bijkomend voordeel wordt toegekend dat niet op de lijst voorkomt.
Het hof [van beroep] heeft in zijn voormeld arrest beslist dat het hof de
periode vanaf 1 september 2001 niet mag beoordelen en dat de vorderingen van
de [verweersters] ‘betreffende de tegemoetkomingen van de gemeente, die het
hof [van beroep] als sociale voordelen die niet in het decreet zijn bepaald zou
aanmerken, niet gegrond zijn in zoverre de toekenning door de gemeente de
wettekst zou hebben geschonden’.
Het hof [van beroep] kan dus de vordering van de [verweersters], die strekt tot
het herstellen van de gelijkheid bij het toekennen van de bijkomende voordelen
die niet in de lijst zijn opgenomen, in geen geval aannemen.
Het hof [van beroep] merkt evenwel op dat die vordering, waarvan hierna sprake
zal zijn, door de [verweersters] werd gewijzigd en dat zij thans subsidiair vorderen
dat [de eiseres] moet worden verboden om dergelijke voordelen toe te kennen.
Voor de oplossing van het geschil hoeven dus niet de prejudiciële vragen te
worden gesteld die betrekking hebben op de sociale voordelen die gevorderd
worden in geval van organisatorische moeilijkheden die de naleving van het
decreet belemmeren.
Uit het voorgaande volgt dat [de eiseres] aan haar leerlingen sociale voordelen
verleent die zij niet aan de [verweersters] toekent en dat zij zodoende het decreet
van 7 juni 2001 schendt.
Zij begaat aldus een fout waarvoor zij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden gesteld.
Er werd reeds geoordeeld dat de [verweersters] recht hadden op de herstel van
hun schade indien is aangetoond dat de [eiseres] een fout heeft begaan.
Dit betekent dat de vordering van [de eiseres] tot overlegging van stukken niet
gegrond is, aangezien het bedrag van de gemeentelijke tegemoetkomingen in de
toegekende sociale voordelen niet nauwkeurig hoeft te worden vastgesteld, voor
zover is geoordeeld dat de [verweersters] die sociale voordelen niet zelf gefinancierd hebben, maar dat de schade geraamd moet worden die voortvloeit uit de
niet-naleving, door de [eiseres], van haar op het decreet van 7 juni 2001 gegronde
wettelijke verplichting.
Er bestaat dus geen grond om de door [de eiseres] voorgestelde vraag betreffende de grondwettelijkheid van de vordering van de [verweersters] tot schadevergoeding te stellen.
De [verweersters] hebben in hun derde syntheseconclusie, neergelegd op
3 september 2009, subsidiair de veroordeling van [de eiseres] gevorderd tot betaling van een bedrag van 50.000 euro, rekening houdend met de wettelijke grondslag van de vordering tot schadevergoeding die het hof [van beroep] in aanmerking heeft genomen.
Volgens de [verweersters] moeten de hen toe te kennen bedragen een ontradend
karakter hebben en zij ramen die bedragen op de helft van het bedrag dat [de
eiseres] had moeten betalen indien zij haar wettelijke verplichtingen was nagekomen.
De schade waarop de [verweersters] aanspraak kunnen maken, dient niet te
worden berekend op grond van de kostprijs van de voordelen die hen zijn ontzegd,
aangezien zij niet aantonen dat zij die voordelen zelf hebben moeten financieren.
Zo kan evenmin sprake zijn van een bestraffende vergoeding maar moeten de
schadelijke gevolgen die voor de [verweersters] uit de fout van de [eiseres] voortvloeien zo nauwkeurig mogelijk worden geraamd.
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De schade van de [verweersters] moet worden geraamd met inachtneming van
de volgende gegevens :
— het vertrouwen dat de [verweersters] meenden te mogen stellen in het feit
dat de gemeente haar verplichtingen zou nakomen, is al sinds meerdere jaren
geschokt ;
— de omstandigheid dat de instelling van de [verweersters] noodzakelijkerwijs
minder aantrekkelijk overkomt : ook al tonen zij niet aan dat ouders wegens de
geboden voordelen voor het gemeentelijk onderwijs gekozen hebben, toch blijft
het een feit dat het gesubsidieerde vrij onderwijs minder aantrekkelijk overkomt, aangezien het niet in staat is om dezelfde diensten als die van de gemeente
aan te bieden ;
— de omvang van de sociale voordelen die de [verweersters] niet hebben kunnen
aanbieden aan de leerlingen die in hun instellingen onderwijs volgen.
Het hof [van beroep] oordeelt dat, aangezien de geleden schade niet concreet
kan worden geraamd, de door de eerste [verweerster] aangevoerde schade alleen
naar billijkheid kan worden vergoed ; die vergoeding zal worden vastgesteld op
een definitief bedrag van 8.000 euro per [verweerster].
Dat bedrag zal worden vermeerderd met de compensatoire interest vanaf de
gemiddelde datum van 1 mei 2005.
De vordering van de [verweersters], die ertoe strekt [de eiseres] te doen veroordelen om in de toekomst aan de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die
zij inrichten alle sociale voordelen toe te kennen die zijn opgenomen in artikel 2
van het decreet van 7 juni 2001 en die door [de eiseres] worden toegekend aan de
leerlingen die onderwijs volgen in de gemeentescholen, blijkt zonder belang te
zijn, aangezien het om een wettelijke verplichting van de [eiseres] gaat.
Voor de periode die volgt op de inwerkingtreding van het decreet wijst het hof
[van beroep] erop dat de [eiseres] voordelen toekent die niet zijn opgenomen in de
lijst van artikel 2 van het decreet.
De vergoeding van een schade die gegrond is op een fout, bestaat erin dat het
slachtoffer wordt hersteld in de toestand waarin het zich zou hebben bevonden
indien de fout niet was begaan.
De [verweersters] kunnen, evenmin als [de eiseres], aanspraak maken op een
sociaal voordeel dat niet is opgenomen in de limitatieve lijst van het decreet
van 7 juni 2001, zodat de [verweersters] geen schadevergoeding of interest kunnen
vorderen tot beloop van de tegenwaarde van de sociale voordelen die niet op de
lijst voorkomen.
Daarentegen moet de [eiseres], overeenkomstig de vordering van de [verweersters], verboden worden in die voordelen financieel tegemoet te komen, op straffe
van een dwangsom die redelijkerwijs moet worden vastgesteld op een bedrag van
1.000 euro per maand”.
Grieven
Artikel 33, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959, vóór de wijziging ervan bij het
decreet van 7 juni 2001 en zoals het van toepassing was tot de inwerkingtreding
van dat decreet op 1 september 2001, luidde als volgt :
“Onverminderd de afwijkende bepalingen voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale
voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken
tussen de kinderen, welke scholen die ook bezoeken.
Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de
Rijksscholen bezoeken”.
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Die bepaling bevestigt, overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 24 van de
Grondwet, het gelijkheidsbeginsel tussen de officiële scholen en de gesubsidieerde scholen inzake het gezondheidsbeleid en de sociale voordelen en waarborgt
de ouders dat de keuze van het onderwijs dat hun kinderen zullen volgen, niet
beïnvloed zal kunnen worden door overwegingen van financiële aard die verband
houden met de toekenning van sociale voordelen aan de leerlingen die onderwijs
volgen in de gemeentescholen.
Het begrip “sociale voordelen” wordt noch in de wet van 29 mei 1959 noch in de
parlementaire voorbereiding van die wet bepaald.
De parlementaire voorbereiding van de wet verduidelijken overigens in dat
verband het volgende : “Van het begrip ‘sociaal voordeel’ kan, gezien de voortdurende evolutie welke zich op dit gebied voltrekt, bezwaarlijk een limitatieve
bepaling worden gegeven. In plaats van deze evolutie te remmen door een al te
scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, dient er veeleer voor gezorgd
te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. Hieromtrent zal een rechtspraak
worden gevestigd” (Gedr. St. Kamer, gewone zitting, 1958-1959, nr. 199-2, p. 11).
De wetgever had inderdaad geoordeeld dat het begrip “sociale voordelen” een
tijdsgebonden begrip is en dat het gevaarlijk was om van dat begrip een te strikte
omschrijving te geven zodat de administratie en de rechter, via hun rechtspraak en
naargelang van de maatschappelijke evolutie, dienden te bepalen welke voordelen,
die onder de toepassing vielen van artikel 33, door een gemeente niet kunnen worden
toegekend aan de leerlingen die onderwijs volgen in de gemeentescholen, zonder dat
zij diezelfde voordelen toekent aan de leerlingen die onderwijs volgen in de gesubsidieerde vrije scholen die zijn opgericht op het grondgebied van de gemeente.
Van bij de oorsprong en tot op heden werden activiteiten zoals de “extra muros
activiteiten” of schoolreizen in de ruime betekenis van het woord, alsook de
kosten die deze activiteiten tot gevolg hebben, en met name de vervoerkosten,
steeds uitgesloten uit het begrip “sociale voordelen”, in zoverre die activiteiten
deel uitmaken van de normale onderwijsorganisatie.
De “openluchtscholen”, waarmee de “extra muros activiteiten” en de schoolreizen redelijkerwijs kunnen worden gelijkgesteld, alsook de aan die activiteiten
verbonden vervoerkosten, werden zodoende uit de sociale voordelen uitgesloten
door de ministeriële circulaire van 1 juni 1960, die de activiteiten opsomde die
onder het begrip “sociale voordelen” vielen in de zin van artikel 33 van de wet
van 29 mei 1959, voor zover die klassen of schoolreizen onderwijs aan regelmatig
ingeschreven leerlingen verstrekken in optimale hygiënische omstandigheden
“en deel uitmaken van de normale onderwijsorganisatie”.
Die uitsluiting en het gebrek aan evolutie, waardoor de organisatie van “extra
muros activiteiten”, van schoolreizen in de ruime zin van het woord en de kosten
van het aan die activiteiten verbonden vervoer als sociale voordelen beschouwd
zouden moeten worden, werden bevestigd door het decreet van 7 juni 2001 van de
Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen en door het decreet van de
Vlaamse Raad van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs en zijn uitvoeringsbesluit
van 24 juli 1991.
De Vlaamse en Franse Gemeenschappen hebben in die twee decreten en in dat
besluit immers via wettelijke en reglementaire weg gepreciseerd welke voordelen “sociale voordelen” zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959
tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.
Artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 werd bij decreet van 7 juni 2001 van de
Franse Gemeenschap gewijzigd als volgt :
“Onverminderd de afwijkende bepalingen voorzien in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van de gemeenten, de provincies en van de Franse Gemeenschapscommissie ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheids-
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toezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen zoals voorzien in het
decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen”.
Het arrest vermeldt in zijn motivering de limitatieve lijst van de “sociale voordelen” die is vastgelegd in het decreet van 7 juni 2001.
Hieruit blijkt dat de “extra muros activiteiten” en de schoolreizen in de ruime
zin van het woord, alsook het daarbij horende vervoer, niet behoren tot de in het
decreet vermelde sociale voordelen.
Hieruit valt af te leiden dat de organisatie van de “extra muros activiteiten”
en van schoolreizen nog steeds niet als “sociale voordelen” worden beschouwd.
De kosten betreffende die activiteiten, en met name de daarbij horende vervoerskosten, kunnen evenmin als “sociale voordelen” worden aangemerkt.
Die activiteiten, die altijd al zijn beschouwd als een onderdeel van de normale
onderwijsorganisatie, kunnen bijgevolg in geen geval als sociaal voordeel worden
omschreven.
Aangezien de “extra muros activiteiten” en de schoolreizen alsook de daarbij
horende vervoerskosten behoren tot de normale onderwijsorganisatie, kunnen
ze bijgevolg door de gemeenten ten laste worden genomen, zonder dat zij hierdoor artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, zowel in de versie vóór het decreet
van 7 juni 2001 als in de door dat decreet gewijzigde versie, of het in het middel
bedoelde decreet van 7 juni 2001 schenden.
Het bestreden arrest herinnert eraan dat het hof van beroep in zijn arrest van
12 februari 2010 beslist heeft dat het hof de periode vanaf 1 september 2001 (dat
wil zeggen de periode na het decreet) niet mag beoordelen en dat de vorderingen
van de [verweersters] “betreffende de tegemoetkomingen van de gemeente, die
het hof [van beroep] als sociale voordelen die niet in het decreet zijn bepaald
zou aanmerken, niet gegrond zijn in zoverre de toekenning door de gemeente de
wettekst zou hebben geschonden”.
Het bestreden arrest somt, op grond van de stukken waarop het hof van beroep
acht kan slaan, de sociale voordelen op of de voordelen die het hof als door de
eiseres toegekende sociale voordelen omschrijft, met name :
— de schoolopvang, het studietoezicht, het toezicht tijdens de middagmalen
voor de opgegeven periodes en tot beloop van de vermelde uren ;
— de “betalingen voor openluchtklassen (Zinnik jaren 2002, 2003, 2004, 2005),
sneeuwklassen (jaren 2003, 2004, 2005), verschillende schoolreizen (Casteau, Neufvilles, ... jaren 2003, 2004, 2005), bosklassen en zeeklassen (Casteau, Naast, Thieusies : jaren 2003, 2004, 2005) en voor schoolvervoer (jaar 2004 )”.
De door het hof van beroep opgesomde sociale voordelen vallen uiteen in twee
categorieën :
— de sociale voordelen die voorkomen op de limitatieve lijst van het decreet
van 2001 en die niet aan de verweersters zijn toegekend ;
— de voordelen die het hof van beroep omschrijft als sociale voordelen die door
de eiseres worden toegekend aan de scholen van haar net maar die niet zijn toegekend aan de verweersters, terwijl ze niet voorkomen op de limitatieve lijst van die
sociale voordelen die volgens het decreet van 7 juni 2001 mogen worden toegekend.
Die tweede categorie van vermeende sociale voordelen bestaat volgens het
arrest onder meer uit de opvang, het studietoezicht en het middagtoezicht dat de
in het decreet opgegeven duur overschrijdt alsook de “extra muros activiteiten”
(openluchtklassen, bosklassen, sneeuwklassen en zeeklassen) en de daarbij
horende vervoerskosten.
Het arrest, dat de verweermiddelen van de eiseres verwerpt waarin zij aanvoerde
dat de “extra muros activiteiten” en de daarbij horende kosten niet als “sociale voordelen” konden worden aangemerkt omdat de organisatie van die klassen behoren tot
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de normale onderwijsorganisatie, beslist dat “de [eiseres] verboden moet worden in
die voordelen financieel tegemoet te komen, op straffe van een dwangsom die redelijkerwijs moet worden vastgesteld op een bedrag van 1.000 euro per maand”.
Het arrest beslist immers dat die “extra muros activiteiten”, hoewel ze georganiseerd worden tijdens het schooljaar en bijdragen tot de ontdekking van een
culturele, geografische en historische omgeving die verondersteld wordt bij de
deelnemende kinderen nauwelijks bekend te zijn, niettemin sociale voordelen zijn,
ook al zijn ze niet opgenomen in de lijst van het decreet, omdat “de gezinnen in de
eerste plaats rekening houden met het economische en financiële aspect van het
verblijf en hun keuze op grond daarvan wordt bepaald” en dat de organisatie van
die klassen alleen al daarom niet behoort tot de normale onderwijsorganisatie.
Het enige socio-economische criterium waarnaar het arrest verwijst, is wat dat
betreft echter volkomen irrelevant.
Om te bepalen of een voordeel wel een sociaal voordeel is, moet immers alleen
maar worden bepaald of dat voordeel een specifieke pedagogische keuzemogelijkheid vormt die de ouders van de leerlingen, indien deze hen aanspreekt, zal
overtuigen om voor dat onderwijstype te kiezen. Die keuze wordt echter niet
beïnvloed door socio-economische overwegingen.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de door de eiseres
georganiseerde “extra muros activiteiten” een sociaal voordeel zijn omdat “de
gezinnen in de eerste plaats rekening houden met het economische en financiële
aspect van het verblijf en hun keuze op grond daarvan wordt bepaald”,
— noch in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zowel in de versie vóór de wijziging
ervan bij het decreet van 7 juni 2001 als in de versie die sindsdien van toepassing is,
dat alleen voor de toekenning van sociale voordelen, d.w.z. van voordelen die geen
deel uitmaken van de normale onderwijsorganisatie, een gelijke behandeling oplegt ;
— noch in de zin van artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse
Gemeenschap betreffende de sociale voordelen, dat de “extra muros activiteiten”
niet in zijn limitatieve lijst heeft opgenomen.
Het arrest, dat beslist dat “de [eiseres] verboden moet worden in die voordelen
financieel tegemoet te komen, op straffe van een dwangsom die redelijkerwijs
moet worden vastgesteld op een bedrag van 1.000 euro per maand”, omdat het
zou gaan om sociale voordelen die niet voorkomen op de limitatieve lijst van het
decreet van 7 juni 2001, schendt alle in het middel aangewezen bepalingen, en in
het bijzonder artikel 33 van de in het middel bedoelde wet van 29 mei 1959, alsook
de artikelen 2, 3 en 8 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het cassatieberoep dat is ingeschreven onder het nummer C.11.0782.F
is gericht tegen de arresten van 12 februari 2010 en 10 januari 2011 van
het hof van beroep te Bergen en het cassatieberoep dat is ingeschreven
onder het nummer C.12.0087.F is gericht tegen het arrest van 10 januari
2011. Er bestaat grond tot voeging.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.11.0782.F.
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is gericht tegen het
arrest van 10 januari 2011 :
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Het middel oefent geen kritiek uit op het arrest van 10 januari 2011.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De overige punten van het cassatieberoep
Het middel
Krachtens artikel 33, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals het van
toepassing is tot 31 augustus 2001, wordt, onverminderd de afwijkende
bepalingen voorzien in die wet, de financiële tegemoetkoming van de
gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen, en mogen
de gemeenten geen enkel onderscheid tussen de kinderen maken, welke
scholen die ook bezoeken.
Die bepaling, zoals ze is gewijzigd bij het decreet van 7 juni 2001 van
de Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen en zoals ze van
toepassing is vanaf 1 september 2001, bepaalt dat de daarin bedoelde
sociale voordelen die zijn welke voorzien zijn in dat decreet.
Luidens artikel 3, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2001 van de
Franse Gemeenschap verlenen de gemeenten die sociale voordelen
toekennen aan leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die zij
inrichten, in gelijkaardige omstandigheden dezelfde voordelen aan leerlingen die onderwijs volgen in scholen van dezelfde categorie die ook
gelegen zijn in dezelfde gemeente en tot het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs behoren, voor zover de inrichtende
macht van deze scholen de gemeente hierom schriftelijk verzoekt.
Volgens artikel 4, eerste lid, bezorgen de gemeenten die sociale voordelen toekennen aan leerlingen die onderwijs volgen in scholen die zij
inrichten, de lijst van deze voordelen aan de betrokken inrichtende
machten van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs van dezelfde categorie binnen de maand volgend op de beslissing
inzake de toekenning van de voordelen.
Uit die bepalingen volgt dat de beslissing van een gemeente om een
sociaal voordeel toe te kennen aan leerlingen die onderwijs volgen in
een school die zij inricht, de inrichtende macht van een school van
dezelfde categorie die in dezelfde gemeente gelegen is en die tot het door
de Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrij onderwijs behoort, het recht
geeft om van die gemeente hetzelfde voordeel te verkrijgen voor de leerlingen die in die school onderwijs volgen.
Het bestreden arrest van 12 februari 2010 stelt vast dat “de eiseressen, bij dagvaarding van 3 augustus 2006 […] de eerste rechter hebben
gevraagd te willen vaststellen dat [de verweerster] aan de leerlingen
van het gemeentelijk onderwijs dat zij inricht een reeks sociale voordelen toekent en dat [zij] hen die sociale voordelen niet toekent voor
de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die zij inrichten, dat
hij [de verweerster] veroordeelt om hen de betrokken sociale voordelen
te verlenen voor de leerlingen die onderwijs volgen in de scholen die
zij inrichten, onder dezelfde voorwaarden als die waaronder zij worden
toegekend aan de kinderen die onderwijs volgen in de gemeentescholen,
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en om hen een provisioneel bedrag van 100.000 euro te betalen om de
kosten uit het verleden te dekken, waarbij de definitieve vergoeding bij
de verdere behandeling van de zaak zal worden bepaald”.
Het arrest beslist dat “artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek,
dat een verjaring van vijf jaar voorschrijft, […] van toepassing is”, op
grond dat “[de eiseressen] hun hoedanigheid van schuldeiser niet verantwoorden, in zoverre ze erkennen dat ze de diensten waarvan ze de terugbetaling vorderen niet zelf, hetzij rechtstreeks hetzij door een lening,
gefinancierd hebben, dat zij evenmin aanvoeren dat zij een verbintenis
zouden zijn aangegaan ten aanzien van de ouders die, volgens hen, het
verzuim [van de verweerster] hebben moeten verhelpen” en dat “zij daarentegen de vergoeding van hun schade kunnen vorderen indien bewezen
is dat de gemeente een fout zou hebben begaan, die hierin zou bestaan
dat zij enkel aan de kinderen van haar eigen onderwijsnet sociale voordelen zou hebben toegekend”, schendt de in het middel bedoelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van het bestreden arrest van 12 februari 2010, in zoverre
het uitspraak doet over de verjaring, leidt tot de nietigverklaring van
het arrest van 10 januari 2011, in zoverre het de stad Zinnik veroordeelt
om aan de eiseressen schadevergoeding te betalen, aangezien dat arrest
het gevolg van het eerstgenoemde arrest is.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.12.0087.F
Sociale voordelen, in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959,
zoals het van toepassing was vóór 1 september 2001, d.i. de datum van
inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap, zijn voordelen van sociale aard die aan de kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen.
Het decreet van 7 juni 2001 stelt de limitatieve lijst vast van de voordelen die sociale voordelen vormen in de zin van het voormelde artikel 33.
Onder vigeur van de wet van 29 mei 1959 werden de organisatie van
de “extra muros activiteiten” en van schoolreizen alsook het daarbij
horende vervoer beschouwd als een onderdeel van de normale onderwijsorganisatie, waardoor die activiteiten onmogelijk als sociaal voordeel
konden worden omschreven.
Het decreet van 7 juni 2001 vermeldt die activiteiten evenmin in de
lijst van activiteiten die sociale voordelen uitmaken.
Het bestreden arrest beslist dat “de volgende activiteiten sociale voordelen zijn, in zoverre zij niet binnen de normale onderwijsorganisatie
vallen : [...] de tegemoetkoming in de extra muros activiteiten en hun
vervoer”, op grond dat “het klopt dat de extra muros activiteiten tijdens
het schooljaar worden georganiseerd en dat zij bijdragen tot de ontdekking van een culturele, geografische en historische omgeving die verondersteld wordt bij de meeste deelnemende kinderen nauwelijks bekend
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te zijn ; dat de gezinnen toch in de eerste plaats rekening houden met het
economische en financiële aspect van het verblijf en wordt hun keuze op
grond daarvan bepaald”.
Het arrest, dat zijn beslissing om de eiseres te verbieden in de voordelen financieel tegemoet te komen grondt op het economische en financiële aspect van die voordelen, vervangt aldus het begrip normale onderwijsorganisatie door een criterium dat hiermee geen verband houdt en
schendt, bijgevolg, zowel artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 als de
artikelen 2, 3 en 8 van het decreet van 7 juni 2001.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven
onder de nummers C.11.0782.F en C.12.0087.F.
Uitspraak doend over het cassatieberoep dat op de algemene rol is
ingeschreven onder het nummer C.11.0782.F :
Vernietigt het bestreden arrest van 12 februari 2010, in zoverre het
uitspraak doet over de verjaring.
Verklaart het arrest van 10 januari 2011 nietig, in zoverre het de verweerster veroordeelt om aan de eiseressen schadevergoeding te betalen.
Uitspraak doend over het cassatieberoep dat op de algemene rol is
ingeschreven onder het nummer C.12.0087.F :
Vernietigt het bestreden arrest van 10 januari 2011, in zoverre het de
eiseres verbiedt om financieel tegemoet te komen in voordelen die niet
zijn opgenomen in de lijst van artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001
en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde en nietig verklaarde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
27 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Van Ommeslaghe.

N° 402
1o

— 27 juni 2013
(C.12.0340.F)

kamer

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

buiten overeenkomst.

—

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — ALGEMEEN. —
Vordering in rechte. — Belang. — Begrip.
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buiten overeenkomst.

—

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — ALGEMEEN. —
Vordering in rechte. — Belang. — Gewettigd karakter. — Beoordeling.

1o en 2o Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de benadeling
van een belang slechts aanleiding geven tot een herstelvordering, mits het
gaat om een gewettigd belang ; het gewettigde karakter van een belang wordt
beoordeeld op het tijdstip waarop het schadeverwekkende feit is ontstaan  (1).
(Art. 17 Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o De vordering die alleen strekt tot het behoud van een toestand die
indruist tegen de openbare orde, m.n. van een ongeoorloofd voordeel, is niet
ontvankelijk wegens gebrek aan een gewettigd belang. (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 25 oktober 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 544, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 155 en 157 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie (WROSPE) van 14 mei 1984.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond, om reden grond
dat hun oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk is, om alle redenen die hier
als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende
redenen :
“Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de benadeling van een
belang slechts aanleiding geven tot een herstelvordering, mits het gaat om een
wettig belang.
Het wettig karakter van een belang wordt beoordeeld op het tijdstip waarop
het schadeverwekkende feit is ontstaan.
Wie ernaar streeft een met de openbare orde strijdige toestand of ongeoorloofd
voordeel in stand te houden, heeft geen wettig belang.
  (1) Cass. 6 juni 2008, AR C.06.0640.F, AC 2008, nr. 351.
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Om oordeelkundige redenen, die het hof [van beroep] overneemt, heeft de eerste
rechter beslist dat de [eisers] zich in een onwettige toestand bevonden.
In dat opzicht hoeft slechts op de volgende punten te worden gewezen :
— de waterpartij is een zwemvijver, wat [de eisers] niet betwisten ;
— de deskundige heeft, tijdens het onderzoek ter plaatse, de oppervlakte van
die waterpartij becijferd op ‘min of meer’ 44 m², terwijl de stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp van verkaveling, waarvan het pand van de
[eisers] deel uitmaakt, de aanleg van een openluchtzwembad van maximum 35
m² toestaan, op voorwaarde dat het bodemreliëf niet wordt gewijzigd ; hoewel
de deskundige de uitdrukking ‘min of meer’ heeft aangewend, staat het vast dat
de zwemvijver van de [eisers] groter is dan 35 m² ; indien de deskundige zich had
vergist, kon zijn vergissing makkelijk zijn aangetoond door een preciezere opmeting neer te leggen ;
— de deskundige heeft de oppervlakte van de bezinkvijver becijferd op 20,80 m² ;
indien de bezinkvijver als een onderdeel van de zwemvijver wordt beschouwd,
verhoogt dat zijn oppervlakte nogmaals met 20,80 m² ; indien de bezinkvijver als
een waterpartij wordt beschouwd, miskent deze net zo goed de stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp van verkaveling, dat bepaalt dat elke kavel
een gebied voor koeren en tuinen bevat en dat de aanleg van terrassen, plantenbakken en water- of verfraaiingspartijen is toegestaan voor een totaaloppervlakte van maximum 25 m², op voorwaarde dat het bodemreliëf niet wordt gewijzigd ; de oppervlakte van de bezinkvijver moet dus worden opgeteld bij die van
het terras, waardoor de maximum toegestane oppervlakte overschreden wordt ;
— de aldus aangelegde zwem- en bezinkvijvers zijn dus in strijd met de verkavelingsvergunning ; daarenboven moet erop gewezen worden dat de deskundige,
tijdens het onderzoek ter plaatse, heeft vastgesteld dat het bodemreliëf ter
hoogte van de zwemvijver en het terras was gewijzigd ; artikel 7 van de stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp van verkaveling bepaalt bovendien
dat steunmuren buiten de bouwzone verboden zijn en dat het terrein moet worden
ingericht door de aanleg van natuurlijk uitziende, met gras of planten bedekte
plateaus of taluds ; gezien de wijziging van het bodemreliëf, moesten er voor de
aanleg van de zwemvijver en de bezinkvijver echter dikke steunmuren worden
opgetrokken ; het staat niet vast en het is evenmin bewezen dat ‘de administratie, gelet op de landschappelijke en ecologische waarde van de situatie, zich
tegenover de [eisers] inschikkelijk heeft getoond’ ;
— de [eiser] heeft tijdens het onderzoek ter plaatse bevestigd dat het terras en
de zwemvijver niet waren opgenomen in de voor de bouw van het huis afgegeven
verkavelingsvergunning en dat er ook na de aanleg geen aanvraag was ingediend ; aangezien de werkzaamheden onder de toepassing vielen van artikel 84
WWROSP, wat een wetgeving van openbare orde is, moesten de [eisers] vóór de
aanvang ervan over een stedenbouwkundige vergunning beschikken – het feit dat
de stedenbouwkundige voorschriften van het ontwerp van verkaveling de aanleg
van een zwembad en van een terras toestonden, mits de opgelegde maximumoppervlakten niet overschreden werden, volstaat uiteraard niet ;
— bijgevolg moet uit het voorgaande worden besloten dat de zwem- en bezinkvijvers waarvoor de [eisers] een vordering tot vergoeding hebben ingesteld, vanuit
stedenbouwkundig oogpunt onregelmatig zijn.
Ook het schuldige gedrag van de [verweerder], die verweten wordt het openbaar
domein te hebben ingenomen, een sloot te hebben verstopt, modderstromen te
hebben veroorzaakt, allemaal puur uit eigenbelang en met de bedoeling, volgens
de [eisers], om zelf zijn perceel te wijzigen, doet hier niet ter zake.
De vordering blijft nog steeds onontvankelijk wanneer rekening wordt gehouden
met de grondslag van de burenhinder waarop de [eisers] niet ingaan, waarbij de
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geëiste schadevergoeding, zoals ze hierboven is gepreciseerd, in dat geval wordt
gevorderd ter compensatie van de overmatige burenhinder die de normale lasten
van het nabuurschap te boven gaat”.
Grieven
Eerste onderdeel
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 ; in de zin van die bepaling heeft degene die beweert houder van een
subjectief recht te zijn, het voor de ontvankelijkheid van zijn vordering vereiste
belang, zelfs als dat recht betwist wordt.
De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplichten degene die
een schuldige daad heeft gesteld om de door die daad veroorzaakte schade te
vergoeden, op voorwaarde dat die schade vaststaat en niet in de derving van een
ongeoorloofd voordeel bestaat.
Het feit dat degene die een aansprakelijkheidsvordering instelt zich in een
ongeoorloofde situatie bevindt, betekent op zich niet noodzakelijk dat hij zich
niet mag beroepen op de benadeling van zijn belang of op de derving van een
geoorloofd voordeel.
Insgelijks moet, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, degene die,
al dan niet door zijn schuld, overmatige burenhinder veroorzaakt, die hinder
beperken. Ook de omstandigheid dat het beschadigde goed zich in een onregelmatige toestand bevindt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat de eiser zich niet kan
beroepen op de miskenning van een recht en de benadeling van het belang om de
hinder te doen stopzetten.
Luidens artikel 155 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie kan de gemachtigde ambtenaar of het college
van burgemeester en schepenen voor de correctionele rechtbank vorderen dat de
plaats in de vorige staat wordt hersteld indien de verrichte werkzaamheden de
stedenbouwkundige bepalingen schenden. De rechten van de derde benadeelde –
die kan aantonen dat die schending hem schade heeft berokkend – zijn in geval
van rechtstreeks herstel beperkt tot de door de bevoegde overheid gekozen wijze
van herstel, onverminderd het recht van die derde om vergoeding van schade te
eisen van de veroordeelde.
Krachtens artikel 157 van datzelfde wetboek kan de gemachtigde ambtenaar
of het college van burgemeester en schepenen voor de burgerlijke rechtbank
vorderen dat de plaats in de vorige staat wordt hersteld indien de verrichte werkzaamheden de stedenbouwkundige bepalingen schenden. De rechten van de derde
benadeelde, die samen met de openbare overheid of afzonderlijk optreedt, zijn in
geval van rechtstreeks herstel beperkt tot de door de bevoegde overheid gekozen
wijze van herstel, onverminderd het recht om vergoeding van schade te eisen van
de veroordeelde.
Wanneer, bijgevolg, noch de gemachtigde ambtenaar noch het college van
burgemeester en schepenen noch een derde die aantoont te zijn benadeeld door
een met de stedenbouwkundige voorschriften strijdige toestand de afbraak van
het goed heeft gevorderd en dat heeft verkregen, heeft de eigenaar van het goed er
een wettig belang bij dat het voormelde goed niet worden vernield of beschadigd
door de al dan niet schuldige daad van een buur.
De eisers hebben in hun syntheseconclusie in hoger beroep aangevoerd dat “het
ontwerp van verkaveling, in beginsel, uitdrukkelijk de aanleg van terrassen,
waterpartijen, sierstukken en openluchtzwembaden toestond ; [dat], hoewel [de
aangelegde zwem- en bezinkvijvers] de opgegeven oppervlakten met een paar
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vierkante meter overschrijden, daaruit moet worden afgeleid dat de administratie dat heeft gedoogd”. Zij betwistten dat de eiser “zich kon beroepen op
een administratieve betwisting van ondergeschikt belang”. Zij betoogden dat “de
bevoegde diensten nooit enige opmerking van stedenbouwkundige aard hebben
gemaakt : het spreekt voor zich dat noch de gemeente Aywaille, noch de stedenbouwkundige administratie, noch de verbaliserende overheid, noch het parket op
enig ogenblik tegen de aanleg van die vijvers bezwaar hebben gemaakt ; […] dat
de bevoegde overheden kennelijk hebben geoordeeld dat, op administratief vlak,
alles volstrekt in orde was ; [dat] zij nooit zijn vervolgd [en dat] hun administratieve rechtsmiddelen en waarborgen hen niet kunnen worden ontzegd ; [...] [dat]
de toestand in elk geval geregulariseerd kan worden” en dat “een administratieve
onregelmatigheid, als ze is bewezen, het geoorloofd karakter van de oorzaak en
van het voorwerp van een burgerlijke verplichting niet in het gedrang brengt”.
Het arrest, dat vaststelt dat de “vordering ertoe strekt een vergoeding te
verkrijgen voor de ‘schoonmaak en sanering’ van de plaats”, verwerpt vervolgens
dat middel en beslist dat de eisers geen wettig belang erbij hebben om in rechte
op te treden, aangezien “de zwem- en bezinkvijvers […] vanuit stedenbouwkundig
oogpunt onregelmatig zijn ; ze waren onregelmatig op het ogenblik dat ze werden
aangelegd en op het ogenblik dat de schadegevallen zich hebben voorgedaan ; er
wordt niet betoogd dat ze sindsdien zijn geregulariseerd (het is overigens niet
bewezen dat ze geregulariseerd kunnen worden)” ; dat “de vordering […] alleen
ertoe strekt een met de openbare orde strijdige toestand, met name een ongeoorloofd voordeel, te herstellen en in stand te houden”, “ook al is [het goed van
de eisers] inderdaad niet buiten de handel” en dat het niet uitmaakt “dat de
bevoegde overheden geen opmerkingen of kritiek hebben geuit” of “dat die overheden geen enkele procedure hebben ingeleid […] en er in dat verband geen enkele
rechterlijke beslissing is gewezen”, is niet naar recht verantwoord (schending
van alle in het middel weergegeven redenen).
Tweede onderdeel
De eisers hebben in hun conclusie de vergoeding van de kosten voor de schoonmaak en de sanering van het zwembad en de bezinkvijver gevorderd, maar hebben
ook de vergoeding gevorderd van de werkzaamheden die nodig zijn gebleken om
“de grond opnieuw tegen de taluds op te hopen, de scheidingsmuren schoon te
maken, de steenlaag te verwijderen” en een nieuwe steenlaag aan te brengen,
alsook de vergoeding van de genotsstoornis die voortvloeit uit de stappen die zij
hebben moeten ondernemen bij de verweerder, de buren, de getuigen, de politie,
de gemeente Aywaille, de verzekeringsondernemingen en de verschillende raadslieden.
Het arrest, dat enkel erop wijst dat de zwem- en bezinkvijvers vanuit stedenbouwkundig oogpunt onregelmatig zijn, verantwoordt zijn beslissing waarbij het
de vordering in haar geheel onontvankelijk verklaart, en met name in zoverre die
vordering betrekking had op de vergoeding van de schade die geen verband hield
met die aan de zwemvijver en de bezinkvijver, niet naar recht (schending van alle
in het middel bedoelde bepalingen).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De twee onderdelen samen
Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te
dienen.
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Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de benadeling van
een belang slechts aanleiding geven tot een herstelvordering, mits het
gaat om een wettig belang.
Het wettige karakter van een belang wordt beoordeeld op het tijdstip
waarop het schadeverwekkende feit is ontstaan.
Het arrest stelt vast dat de eisers “aanvoeren dat [de verweerder]
in 2005 twee keer de gracht voor zijn eigendom zodanig heeft verstopt
[…] dat het regenwater werd afgeleid […] naar hun eigendom en meer
bepaald naar hun zwemvijver”, en dat zij “verklaren dat hun vordering
ertoe strekt een vergoeding te verkrijgen voor de ‘schoonmaak en de
sanering’ van de plaats”.
Het arrest wijst erop dat “de zwem- en bezinkvijvers waarop de vordering tot vergoeding van [de eisers] betrekking heeft, vanuit stedenbouwkundig oogpunt [on]regelmatig [waren] […] op het ogenblik dat ze
werden aangelegd en op het ogenblik dat de schadegevallen zich hebben
voorgedaan”, dat “niet betoogd wordt dat de toestand sindsdien zou zijn
geregulariseerd” en dat “het niet ter zake doet dat noch een buur noch
de [verweerder] klacht hebben ingediend of dat de bevoegde overheden
geen kritiek of opmerkingen hebben geuit”.
Het arrest beslist dat “de kosten die [de eisers] reeds hebben gemaakt
om [met name] de grond opnieuw tegen de taluds op te hopen, de scheidingsmuren schoon te maken, de steenlaag te verwijderen […] gediend
hebben om de met de openbare orde strijdige en ongeoorloofde toestand
te herstellen” en dat “[de gevorderde vergoeding] alleen strekt tot het
in stand houden van een toestand die indruist tegen de openbare orde en
met name van een ongeoorloofd voordeel”.
Het arrest verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing dat “de
vordering van de [eisers] niet ontvankelijk is bij gebrek aan een wettig
belang”.
Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
27 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en mevr. Geinger.

N° 403
1o

— 27 juni 2013
(C.13.0053.F)

kamer

1o HOGER BEROEP. — TUCHTZAKEN. — Termijn
stellen. — Niet-naleving. — Sanctie.

om hoger beroep in te

2o VERWIJZING NA CASSATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Hoger beroep
onwettig ontvankelijk verklaard– Cassatie. — Cassatie met verwijzing.
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1o De termijn om hoger beroep in te stellen, die in tuchtzaken is beperkt tot
vijftien dagen, is voorgeschreven op straffe van verval, dat door de rechter
ambtshalve moet worden uitgesproken  (1). (Art. 860, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ; art. 1, KB nr. 261 van 24 maart 1936).
2o Wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd wordt omdat ze het
hoger beroep onwettig ontvankelijk heeft verklaard, wordt de vernietiging
uitgesproken met verwijzing  (2).

(H. t. Procureur-generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Luik)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 1 oktober 2012.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als
volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 50, eerste lid, 532, inzonderheid derde lid, 860, tweede
lid, 862, inzonderheid § 1, 1o, en 2, en 1052, inzonderheid tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat “[de eiser] tot gerechtsdeurwaarder [is]
benoemd […] bij koninklijk besluit van 24 juni 1982 ; dat de procureur
des Konings [de eiser] […] op 5 april 2006 dagvaardt teneinde zijn schorsing te horen uitspreken voor een jaar of, op zijn minst, zolang er geen
rechterlijke eindbeslissing is verkregen in de verschillende dossiers die
hem betreffen, en dit overeenkomstig artikel 532 van het Gerechtelijk
Wetboek ; dat de rechtbank van eerste aanleg de voorlopige schorsing
[van de eiser] in een vonnis van 18 januari 2007 niet-gegrond verklaart,
onder voorbehoud van een eventuele definitieve tuchtsanctie ; dat [de
eiser], bij vonnis van de correctionele rechtbank […] van 22 juli 2010,
dat in kracht van gewijsde is gegaan, [is] veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, met uitstel van vijf jaar voor de gehele
  (1) Zie Cass. 26 okt. 1978, AC 1978-79, p. 227 ; Cass. 12 dec. 1996, AR C.96.0008.F, AC
1996, nr. 502 ; Cass. 1 feb. 2001, AR C.00.0587.F, AC 2001, nr. 64, met concl. adv.-gen. De
Riemaecker in Pas. 2001, nr. 64.
  (2) Zie Cass. 29 jan. 2010, AR C.09.0143.F, AC 2010, nr. 71, met concl. adv.-gen. Werquin
in Pas. 2010, nr. 71 ; Cass. 13 dec. 2004, AR S.04.0025.F, AC 2004, nr. 609, met concl. eerste
adv.-gen. Leclercq in Pas. 2004, nr. 609.
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straf, wegens de volgende telastleggingen [...] ; dat de procureur des
Koning, bij dagvaarding van 27 december 2010, op grond van artikel 532
van het Gerechtelijk Wetboek vordert dat de rechtbank [de eiser] een
tuchtstraf als naar recht oplegt ; dat de rechtbank van eerste aanleg
de vervolgingen in een vonnis van 20 oktober 2011 niet-ontvankelijk
verklaart op grond van het beginsel ‘non bis in idem’ ; dat de procureur des Konings tegen die beslissing op 18 november 2011 hoger beroep
instelt [...] ; dat het hoofdberoep ertoe strekt de tuchtvordering ontvankelijk te doen verklaren ; de ontzetting van [de eiser] uit zijn ambt van
gerechtsdeurwaarder […] of, subsidiair, een tuchtstraf als naar recht
te doen uitspreken ; over de kosten als naar recht uitspraak te doen ;
dat [de eiser] de bevestiging van het beroepen vonnis vordert, met als
enige wijziging dat de Belgische Staat moet worden veroordeeld in de
kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen van eerste
aanleg en hoger beroep” ; en vervolgens “het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk verklaart ; alleen het hoofdberoep gedeeltelijk gegrond verklaart ; het beroepen vonnis wijzigt : de schorsing [van
de eiser] […] uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder, waarin hij was
benoemd bij koninklijk besluit van 24 juni 1982, voor een duur van zes
maanden uitspreekt, en [de eiser] in de niet vastgestelde kosten van de
twee aanleggen veroordeelt”.
Grieven
Luidens artikel 532, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, staat
tegen de vonnissen van schorsing, afzetting en veroordeling tot geldboeten die tegen de gerechtsdeurwaarders worden uitgesproken door de
rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings,
hoger beroep open.
De termijn om tegen die vonnissen hoger beroep in te stellen, is bij
artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken vastgesteld op vijftien dagen. Ten aanzien van het openbaar ministerie begint die termijn
te lopen vanaf de uitspraak van de beroepen beslissing, overeenkomstig
artikel 1052, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om
hoger beroep in te stellen voorgeschreven op straffe van verval. De
op straffe van verval gestelde termijnen mogen niet worden verlengd,
zelfs niet met instemming van de partijen (artikel 50, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek). Aangezien die sanctie van openbare orde
is, moet de rechter ambtshalve nagaan of het rechtsmiddel binnen de
gestelde termijn is aangewend en de sanctie ambtshalve uitspreken,
zonder dat het bewijs van een grief moet worden geleverd (artikel 862,
§ 1, 1o, en 2, van hetzelfde wetboek).
Uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en met
name uit de vaststellingen van het arrest, blijkt dat de procureur des
Konings op 18 november 2011 hoger beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis dat op 20 oktober 2011 is uitgesproken door de rechtbank van
eerste aanleg, waarbij de tegen de eiser ingestelde tuchtvervolgingen
niet-ontvankelijk zijn verklaard.
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Aangezien er meer dan vijftien dagen zijn verstreken tussen de datum
van de uitspraak van het beroepen vonnis en de datum van het hoger
beroep van de procureur des Konings, had het arrest moeten vaststellen dat
laatstgenoemde geen hoger beroep meer mocht instellen en had het zijn
hoger beroep van 18 november 2011 ambtshalve niet-ontvankelijk moeten
verklaren. Door dat hoger beroep ontvankelijk te verklaren, schendt het
arrest alle in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1 KB nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de
termijnen van voorziening in tuchtzaken is de termijn om hoger beroep
in te stellen, zoals het thans is vastgesteld in artikel 1051, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek, in tuchtzaken beperkt tot vijftien dagen.
Ten aanzien van het openbaar ministerie loopt die termijn, luidens
artikel 1052, tweede lid, van dat wetboek, zodra het vonnis is uitgesproken.
Artikel 860, tweede lid, van datzelfde wetboek bepaalt dat de termijnen
om een rechtsmiddel aan te wenden op straffe van verval zijn voorgeschreven.
Dat verval moet ambtshalve door de rechter worden uitgesproken.
Het arrest stelt vast dat het vonnis, dat door het openbaar ministerie
was voorgelegd aan het hof van beroep, dat uitspraak deed over de tuchtvordering die de procureur des Konings tegen de eiser, gerechtsdeurwaarder, had ingesteld op grond van artikel 532 van het Gerechtelijk
Wetboek, op 20 oktober 2011 is uitgesproken, en dat het verzoekschrift
van hoger beroep op de griffie van het hof van beroep is ontvangen op
18 november 2011.
Het arrest, dat het voormelde hoger beroep ontvankelijk verklaart,
schendt aldus de voormelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Wanneer, daarenboven, in burgerlijke zaken een beslissing vernietigd
wordt omdat ze het hoger beroep onwettig ontvankelijk heeft verklaard,
wordt de vernietiging uitgesproken met verwijzing.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
27 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Nudelholc.
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N° 404
1o

— 28 juni 2013
(C.12.0439.N)

kamer

1o EIGENDOM. — Mede-eigendom. — Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst
door één van de mede-eigenaars met een derde. — Gevolg.
2o HUUR VAN GOEDEREN. — ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN. —
Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door één van de mede-eigenaars
met een derde. — Gevolg.
3o EIGENDOM. — Mede-eigendom. — Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst
door meerdere mede-eigenaars elk afzonderlijk met eenzelfde derde. —
Gevolg.
4o HUUR VAN GOEDEREN. — ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN. —
Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door meerdere mede-eigenaars elk
afzonderlijk met eenzelfde derde. — Gevolg.
5o HUUR VAN GOEDEREN. — ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN. —
Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. — Huurovereenkomst door
meerdere huurders of verhuurders afgesloten. — Begrip. — Gevolg.
6o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Nieuw middel. —
Wetsbepalingen die de rechter had moeten toepassen. — Gevolg.
7o HUUR VAN GOEDEREN. — ANDERE HUUROVEREENKOMSTEN. —
Rechtsstoornissen uitgaande van derden. — Vrijwaring door de verhuurder
van de huurder. — Gevolg.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o Wanneer één van de mede-eigenaars met een derde een
huurovereenkomst sluit met betrekking tot een onverdeeld goed, is deze
huurovereenkomst niet ongeldig, maar enkel niet tegenwerpbaar aan de
andere mede-eigenaars ; wanneer meerdere mede-eigenaars elk afzonderlijk
met dezelfde derde een huurovereenkomst sluiten met betrekking tot een
onverdeeld goed, zijn deze verschillende huurovereenkomsten geldig en is
de huurder in beginsel gehouden om elk van deze overeenkomsten na te
komen ; de ondeelbare aard van de huurovereenkomst staat hieraan niet
in de weg ; deze houdt enkel in dat wanneer een huurovereenkomst door
meerdere huurders of verhuurders wordt afgesloten, de uit deze huurovereenkomst voortvloeiende ondeelbare rechten door deze huurders of verhuurders samen moeten uitgeoefend worden op straffe van ongeldigheid van de
verrichte handeling  (1). (Artt. 577-2, § 5, tweede lid, 577-2, § 6, en 1165 BW)
6o Het onderdeel, dat schending aanvoert van wetsbepalingen die de rechter,
gelet op diens verplichting om het recht toe te passen op de in het bijzonder ter
ondersteuning van de vordering aangevoerde feiten, had moeten toepassen,
is niet nieuw (2).
7o Krachtens de artikelen 1726 en 1727 Burgerlijk Wetboek, is de verhuurder
ertoe gehouden de huurder te vrijwaren voor rechtsstoornissen uitgaande
van derden ; hieruit volgt dat de verhuurder de huurder moet vrijwaren
  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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wanneer een derde beweert een zakelijk of een persoonlijk recht te bezitten
op het verhuurde goed en dit recht afbreuk doet aan het rustig genot van de
huurder ; dit is het geval wanneer een derde, met wie de huurder voorheen
een huurovereenkomst heeft afgesloten, voorhoudt dat deze huurovereenkomst nog steeds van kracht is en betaling vordert van de huur  (1). (Artt.
1726 en 1727 BW)
t.

(JC Decaux Billboard n.v.
‘T Sereen Bosch n.v. e.a. ; in aanwezigheid

van

V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. De betwisting betreft het gebruiksrecht van een zijgevel van een
woonhuis voor het aanbrengen van publiciteitspanelen, waaromtrent
door eerste verweerster en tweede verweerder ieder afzonderlijk met
eiseres een huurovereenkomst gesloten was.
2. Het bestreden vonnis verklaart de tussen eerste verweerster en
eiseres afgesloten (eerste) huurovereenkomst nog steeds van kracht en
veroordeelt eiseres tot het betalen van de vereiste huurgelden. De door
eiseres met tweede verweerder (later) gesloten huurovereenkomst wordt
niet tegenstelbaar aan de eerste verweerster verklaard.
3. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat op twee onderdelen berust.
II. Bespreking

van het middel

A. Het eerste onderdeel betreft de miskenning van de ondeelbare aard
van de huurovereenkomst, waardoor eiseres ten onrechte aan elk van de
mede-eigenaars (eerste verweerster en tweede verweerder) een huurprijs
dient te betalen voor het genot van dezelfde gevel.
1. Artikel 577-2 BW bespreekt in § 5 en § 6 het recht van de deelgenoot
om van de gemeenschappelijke zaak te genieten, ze te gebruiken en zijn
bevoegdheden om daden van behoud en van beheer te stellen.
2. Onder het begrip mede-eigendom moet overeenkomstig art. 577-2,
§ 1, BW worden verstaan de eigendom van een zaak die onverdeeld aan
verscheidene personen toebehoort  (2).
3. Elke mede-eigenaar heeft in toepassing van het in artikel 557-2
BW (§§ 5, 9 en 10) neergelegde beginsel het vrij gebruik en genot van
de gemeenschappelijke zaak onder de dubbele voorwaarde dat hij de
bestemming ervan niet verandert en dat hij zijn mede-eigenaars niet
verhindert ze eveneens overeenkomstig hun rechten te gebruiken en het
genot ervan te hebben.
4. Met toepassing van artikel 577-2, § 5, BW kan de mede-eigenaar
wettig daden tot behoud  (3) van het gemene goed verrichten, evenals
  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Zie ook Cass. 30 juni 1988, AR F973F, AC 1987-88, nr. 680.
  (3) Alle handelingen die ertoe strekken de substantiële inhoud van de zaak of van
het recht te beveiligen door het bestaan ervan te vrijwaren of een dringend verlies te
voorkomen.
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daden van voorlopig beheer  (1). Volgens uw Hof zijn daden van behoud
en van voorlopig beheer handelingen die ertoe strekken de zaak of haar
vruchten tegen plotse of voorbijgaande nadelen of gebeurtenissen te
beschermen of die erin bestaan plotse of voorbijgaande voordelen voor
de zaak niet te laten voorbijgaan  (2).
5. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking  (3) kunnen
slechts geldig worden verricht met medewerking van alle (mede-)eigenaars (Art. 577-2, § 6, BW). Deze unanimiteitsregel vindt frequente
toepassing i.v.m. huur- en pachtcontracten. Als dusdanig is het
verhuren van een gedeelte van het onverdeelde eigendom noch een daad
tot behoud van het goed, noch een daad van voorlopig beheer in de zin
van artikel 557-2, § 5, BW die wettelijk door één of slechts enkele van de
mede-eigenaars alleen kan worden verricht  (4). Krachtens artikel 577-2,
§ 6, BW moet zodanige daad, om geldig te zijn, geschieden met de medewerking van alle mede-eigenaars. Een verhuring kan als rechtshandeling
geen deel uitmaken van het materiële gebruik en genot dat krachtens
artikel 577-2, § 5, eerste lid, BW aan elke mede-eigenaar toekomt  (5).
6. De bepaling van artikel 577-2, § 6, krachtens hetwelk alle andere daden
van beheer en van beschikking, om geldig te zijn, moeten geschieden met
de medewerking van alle mede-eigenaars, regelt evenwel slechts uitsluitend de betrekkingen tussen de (onverdeelde) mede-eigenaars onderling,
en slaat niet op de verhouding tussen die mede-eigenaars en derden  (6).
7. Principieel is een dergelijk door één deelgenoot afgesloten huuren pachtcontract geldig. Een huurcontract dat door een mede-eigenaar
zonder de medewerking van de andere mede-eigenaars werd gesloten,
wordt dan ook niet gesanctioneerd met de ongeldigheid van de overeenkomst, maar met de niet-tegenwerpbaarheid ervan aan de andere
mede-eigenaars  (7). Degene die een goed verhuurt, verplicht zich niet
tot het verlenen van een zakelijk recht op dat goed noch draagt hij een
eigen recht van genot van het goed dat hij in huur geeft aan de huurder
over ; hij verbindt zich ertoe de huurder het genot van het goed te doen
hebben. Een huurovereenkomst is niet nietig door het enkele feit dat de
verhuurder geen zakelijk recht heeft op het verhuurde goed of er niet
zelf het genot van heeft of tot het verhuur van het goed geen toestemming heeft van degene die een recht op het goed of het genot ervan heeft.
  (1) Handelingen die de andere mede-eigenaars geen noemenswaardig nadeel berokkenen doordat ze hen niet verbinden of verarmen.
  (2) Cass. 9 juni 1978, AC 1978, (1191), 1192.
  (3) Daden van beschikking zijn rechtshandelingen waardoor een zakelijk (genots- of
zekerheids)recht ontstaat, wordt overgedragen of tenietgedaan, en materiële handelingen waardoor de kapitaalwaarde van een goed wordt aangetast. Daden van beheer
worden negatief omschreven als handelingen die geen daden van beschikking zijn en
ook geen zuiver bewarende handelingen.
  (4) Cass. 13 juni 1997, AR C.94.0290.N, AC 1997, nr. 272.
  (5) Cass. 5 okt. 1989, AR nr. 6434, AC 1989-90, nr. 77.
  (6) Cass. 4 dec. 1941, Pas. 1941, I, 443 ; Cass. 9 juni 1978, AC 1978, 1191 ; Cass. 10 okt. 1986,
AR nr. 4838, AC 1986-87, nr. 77.
  (7) N. Carette en J. De Weggheleire, “Knelpunten huur en goederenrecht”, in Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, A.L. Verbeke en P. Brulez (eds.), Antwerpen,
Intersentia, 2012, (143), 149, nr. 13 ; H. Vandenberghe, Beginselen van Belgisch privaatrecht
V, Zakenrecht, Boek III, mede-eigendom, p. 44, nr. 22.
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Ook in die gevallen heeft degene aan wie in die overeenkomst het genot
van het goed wordt verleend de hoedanigheid van huurder  (1).
8. Waar op de rechtsverhouding tussen de alleen optredende medeeigenaar en de huurder het gemeen recht van toepassing is, zodat de
(beide) partijen gehouden blijven tot een normale correcte uitvoering
van het huurcontract  (2) zou het feit dat de unanimiteitsregel volgens
uw Hof enkel betrekking heeft op de onderlinge rechtsverhouding van de
deelgenoten en zij niet kan worden ingeroepen door derden, evenwel tot
gevolg hebben dat een huurder zich aldus niet zou kunnen beroepen op
de onregelmatigheid (onrechtmatigheid) van de opzegging of ontbinding
van het huurcontract (door één mede-eigenaar) indien hij niet tegelijk
een deelgenoot is  (3).
Hiervoor werd in de rechtspraak naar een oplossing gezocht die haar
oorsprong vindt in de ondeelbare aard van de pacht- of huurovereenkomst : de ondeelbaarheid van de overeenkomst verhindert t.a.v. de
huurder dat een mede-eigenaar (zonder de andere mede-eigenaars in
zake te roepen) op geldige wijze de huur- of pachtovereenkomst kan
beëindigen. Deze onrechtstreekse bescherming van de huurder via de
ondeelbare aard van de overeenkomst geldt eveneens voor de overige
daden van beheer en beschikking die de medewerking van alle deelgenoten vereisen, zodat de huurder zich kan verzetten tegen een opzegging, een ontbinding of een nietigverklaring die door één mede-eigenaar
wordt ingesteld.
9. In voormelde context lijkt de ondeelbare aard van de huurovereenkomst aldus evenwel slechts relevant in het kader van één enkele huurovereenkomst gesloten door meerdere huurders/verhuurders ; immers,
waar een pacht- of huurovereenkomst niet tegelijk kan bestaan en niet
bestaan (wat het gevolg van dergelijke handelingen zou zijn als ze door
één van de huurder(s) of verhuurders zouden kunnen worden gesteld),
volgt uit deze benadering dat een opzeg, ontbinding of nietigverklaring van de huur door alle huurders of verhuurders samen moet worden
gesteld, en dat, wanneer dat niet gebeurt, de wederpartij de ongeldigheid
van die handeling kan opwerpen.
Wanneer in het verlengde van de hierboven geschetste redenering
en benadering evenwel meerdere mede-eigenaars, zoals in casu eerste
verweerster en tweede verweerder, elk afzonderlijk met eenzelfde derde
(eiseres) een huurovereenkomst afsluiten, lijkt het principe van de
ondeelbare aard van de overeenkomst in dat geval echter niet te kunnen
spelen om de huurder van zijn verplichtingen die daaruit (afzonderlijk)
volgen, te ontslaan, en staat het mij in die context dan ook voor dat die
verschillende huurovereenkomsten wel degelijk geldig zijn en blijven.
10. Het eerste onderdeel, dat van een andere juridische stelling uitgaat,
lijkt mij in zoverre dan ook te falen naar recht.
  (1) Cass. 24 sept. 2004, AR C.03.0239.N, AC 2004, nr. 435
  (2) V. Sagaert, Huur en goederenrecht, Handboek Algemeen Huurrecht, die Keure, 2006,
(48), 56, nr. 148 ; H. Vandenberghe, o.c., 51-53.
  (3) N. Carette en J. De Weggheleire, o.c., 149-150, nr. 13 ; S. Sagaert, o.c., 55-56,
nr. 148.
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11. In de mate dat eiseres er tevens vanuit gaat dat het bestreden
vonnis aldus dient gelezen te worden dat de appelrechters hun beslissing zouden gestoeld hebben op het gezag van gewijsde van twee eerdere
vonnissen, waarvan zij zelf vaststellen dat ze op het punt van de onderliggende zakelijke rechten (van mede-eigendom) van eerste verweerster
dit gezag niet genieten, komt het mij voor dat — in tegenstelling tot
wat eiseres daarin stelt — de appelrechters hun beslissing niet gesteund
hebben op het gezag van gewijsde van deze twee vonnissen, zodat het
onderdeel in zoverre m.i. dan ook feitelijke grondslag lijkt te missen.
B. In het tweede onderdeel verwijt eiseres het bestreden vonnis haar
vrijwaringsvordering tegen tweede verweerder, ingevolge de rechtsstoornis uitgaande van eerste verweerster, te hebben verworpen.
1. De verhuurder dient de huurder het rustig genot van het verhuurde
goed te verschaffen zolang de huur duurt (Art. 1719, 3o BW). Aldus is hij
tot vrijwaring gehouden voor zowel zijn eigen daden als voor daden van
derden : de verhuurder dient de huurder te vrijwaren voor de rechten die
derden zouden beweren te hebben op het goed. Deze vrijwaring vloeit
uit de huurovereenkomst zelf voort, nu het voorwerp ervan juist het
verschaffen van het gebruik en genot van het verhuurde goed is (Art.
1709 BW).
2. De verplichting tot vrijwaring voor daden van derden is geregeld in
de artikelen 1725, 1726 en 1727 BW.
3. De verhuurder is niet verplicht de huurder te vrijwaren tegen feitelijke stoornissen van derden  (1). Als dusdanig dient de verhuurder dan
ook enkel in te staan voor de door derden begane rechtsstoornissen :
immers het voorhouden en opeisen door een derde van bepaalde rechten
op het verhuurde goed die afbreuk doen aan het rustig gebruik op genot
dat aan de huurder werd toegekend, betekent dat de verhuurder ofwel
rechten op het goed heeft toegestaan die hij zelf niet had, ofwel met
de aan de huurder toebehorende gebruiksrechten concurrerende rechten
heeft toegestaan. In beide gevallen begaat de verhuurder een fout waarvoor hij dient in te staan  (2).
4. Waar uit de beoordeling van de appelrechters m.i. volgt dat tweede
verweerder, ingevolge de door hen gegrond verklaarde juridische
aanspraken van eerste verweerster, niet in staat is eiseres het genot van
het verhuurde goed te doen hebben aan de (in de huurovereenkomst van
2 december 2006) overeengekomen huurprijs, verklaren zij niettemin de
door eiseres lastens tweede verweerder ingestelde vrijwaringsvordering
ongegrond omdat eiseres tot op heden wel degelijk altijd gebruik heeft
kunnen maken van de gevel om er reclamepanelen aan te brengen.
Dit loutere feit neemt m.i. evenwel niet weg dat tweede verweerder
gehouden blijft eiseres te vrijwaren tegen de juridische aanspraken van
eerste verweerster, nu uit de door de appelrechters over die aanspraken
genomen beslissing volgt dat tweede verweerder eiseres het voormelde
genot van het verhuurde goed niet kan doen hebben aan de bij de huur  (1) Cass. 24 dec. 2010, AR C.09.0566.N, arrest niet gepubliceerd.
  (2) S. Beyaert, Rechten en verbintenissen van de verhuurder, Handboek Algemeen Huurrecht, die Keure, 2006, (349), 364, nrs. 843-860.
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overeenkomst overeengekomen voorwaarden, meer bepaald de daarbij
voor dit genot overeengekomen huurprijs. Immers, wanneer de tweede
verweerder in 2006 beweert de enige eigenaar van de gevel te zijn en op
die basis een huurovereenkomst met eiseres afsluit, verbindt hij er zich
m.i. toe om aan eiseres het rustig genot van die gevel te verschaffen en
moet hij haar vrijwaren als degene met wie eiseres voorheen een huurovereenkomst afsloot (de eerste verweerster) plots komt zeggen dat die
nog steeds van kracht is en dat de huur in dat verband verder moet
worden betaald. Aan die contractuele plicht van de (tweede) verweerder
als verhuurder wordt m.i. geen afbreuk gedaan doordat eiseres misschien
zelf ook onvoorzichtig is geweest door met deze een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten, terwijl de vorige (met de eerste verweerster) nog
niet beëindigd was.
De verhuurder die er niet in slaagt om de aanspraken van de derde te
weerleggen en er voor te zorgen dat de rechtsstoornis ophoudt, miskent
m.i. als dusdanig dan ook zijn vrijwaringsplicht en lijkt mij derhalve op
basis van de algemene principes inzake de contractuele aansprakelijkheid, naar gelang de omstandigheden, alle causale schade van de huurder
te moeten vergoeden  (1).
5. Het tweede onderdeel van het enig middel blijkt mij dan ook gegrond.
6. De grond van niet-ontvankelijkheid die eerste verweerster in dat
verband in haar memorie van antwoord opwerpt, doordat eiseres voor
de rechters ten gronde geen dergelijke (ingevolge de rechtsstoornis
uitgaande van eerste verweerster) vrijwaringsvordering tegen tweede
verweerder heeft ingesteld en het tweede onderdeel derhalve nieuw is,
lijkt mij evenwel niet te kunnen aangenomen worden. Het staat mij
immers voor dat eiseres — ook al werden de wetspalingen inzake de
vrijwaring voor uitwinning niet expliciet ter uitvoering van haar eis
vermeld — wel degelijk heeft aangevoerd dat de (tweede) verweerder
haar niet het rustig genot van de gevel verschafte. Aangezien de verbintenis van de verhuurder om dit aan de huurder te verschaffen m.i. juist
inhoudt dat hij deze voor rechtsstoornissen door derden moet vrijwaren,
ben ik dan ook de mening toegedaan dat eiseres aldus ter ondersteuning
van haar vordering in het bijzonder feiten had aangevoerd die de toepassing van deze wetsbepalingen i.v.m. de vrijwaring voor rechtsstoornis
vereisten, en dat het middel derhalve niet nieuw is.
III. Conclusie : Vernietiging en bindendverklaring van het arrest voor de
tot bindendverklaring opgeroepen partijen.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 6 april 2002.
  (1) Cf. art. 1726 BW ; zie ook M. Vanwijck Alexandre, Le recours du preneur contre le
bailleur pour des troubles de jouissance imputables à des tiers. Le cas spécial du colocataire,
noot onder Cass. 17 sept. 1981, R.C.J.B., 1987, (359), 366, nr. 8.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 14 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de echtgenoten V.H.-M bij notariële akte van 23 maart 1998 de onverdeelde helft van de scheidingsmuur deel uitmakend van het gebouw
gelegen te (…) te Gent, verkochten aan de verweerster ;
— de echtgenoten V.H.-M. bij notariële akte van 20 mei 1998 de woning
gelegen aan de (…) te Gent verkochten aan de verweerder ;
— de verweerster op 17 juli 1998 met de rechtsvoorganger van de eiseres
een huurovereenkomst heeft afgesloten om reclamepanelen aan te
brengen op de zijgevel, voor een periode van negen jaar, bij gebrek aan
opzegging stilzwijgend hernieuwbaar voor dezelfde periode ;
— de verweerder op 2 december 2006 op zijn beurt met de eiseres een
huurcontract heeft afgesloten om op dezelfde zijgevel reclamepanelen
aan te brengen ;
— de verweerster bij gebrek aan opzegging van de huurovereenkomst
verder aanspraak maakt op de betaling van de huurgelden door de eiseres ;
— het bestreden vonnis voor recht zegt dat de huurovereenkomst van
17 juli 1998 tussen de verweerster en de eiser nog steeds van kracht is
en de eiseres veroordeelt tot de betaling van de gevorderde huurgelden ;
— het bestreden vonnis de vrijwaringsvordering van de eiseres tegen
de verweerder, heeft afgewezen.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1165, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat overeenkomsten alleen
gevolgen teweeg brengen voor de contracterende partijen. Zij brengen
aan derden geen nadeel toe en strekken hen slechts tot voordeel in het
geval voorzien bij artikel 1121 Burgerlijk Wetboek.
2. Artikel 577-2, § 5, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke
mede-eigenaar daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig
beheer kan verrichten.
3. Artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat andere daden van
beheer alsmede daden van beschikking, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars moeten geschieden.
Deze regel betreft enkel de verhouding tussen de mede-eigenaars
onderling en niet de verhouding tussen de mede-eigenaars en derden, die
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beheerst blijven door het gemeen recht. De miskenning ervan wordt niet
gesanctioneerd met de ongeldigheid van de overeenkomst, maar met de
niet-tegenwerpbaarheid ervan aan de andere mede-eigenaars.
4. Het verhuren aan derden van de onverdeelde eigendom is in beginsel
noch een daad van behoud, noch een daad van voorlopig beheer in de
zin van artikel 577-2, § 5, Burgerlijk Wetboek. In beginsel is daartoe de
medewerking van alle mede-eigenaars vereist.
5. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat wanneer één van de medeeigenaars met een derde een huurovereenkomst sluit met betrekking
tot een onverdeeld goed, deze huurovereenkomst niet ongeldig is, maar
enkel niet kan worden tegengeworpen aan de andere mede-eigenaars.
Wanneer meerdere mede-eigenaars elk afzonderlijk met dezelfde derde
een huurovereenkomst sluiten met betrekking tot een onverdeeld goed,
zijn deze verschillende huurovereenkomsten geldig en is de huurder in
beginsel gehouden om elk van deze overeenkomsten na te komen.
De ondeelbare aard van de huurovereenkomst staat hieraan niet in
de weg. Deze houdt enkel in dat wanneer een huurovereenkomst door
meerdere huurders of verhuurder wordt afgesloten, de uit deze huurovereenkomst voortvloeiende ondeelbare rechten door deze huurders of
verhuurders samen moeten uitgeoefend worden op straffe van ongeldigheid van de verrichte handeling.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, steunen de appelrechters
hun beslissing dat de eiseres voor de periode vanaf 1 januari 2007 zowel
aan de verweerster als aan de verweerder huur moet betalen niet op het
gezag van gewijsde van het vonnis van de vrederechter van het eerste
kanton te Gent van 29 december 2000 of van het vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven van 22 december 1998, maar op eigen
redenen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
7. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op : het
middel is nieuw omdat de eiseres voor de appelrechters geen vrijwaringsvordering heeft ingesteld op basis van een rechtsstoornis uitgaande
van de verweerster, maar zij haar vrijwaringsvordering heeft gesteund
op de artikelen 1382, 1383 en 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek.
8. De eiseres heeft ter ondersteuning van haar tegen de verweerder
gerichte vordering in vrijwaring onder meer aangevoerd dat, indien
de verweerster eigenaar is van de muur, dit tot gevolg heeft dat de
verweerder haar niet het rustig genot over de muur heeft verschaft.
9. De verbintenis van de verhuurder om de huurder te vrijwaren
voor rechtsstoornissen uitgaande van derden, is een aspect van diens
verbintenis om de huurder het rustig genot van het gehuurde goed te
verschaffen.
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De eiseres heeft aldus, hoewel zij de artikelen 1726 en 1727 Burgerlijk
Wetboek niet uitdrukkelijk heeft aangehaald, ter ondersteuning van
haar vordering in het bijzonder feiten aangevoerd die, volgens het onderdeel, de toepassing van deze wetsbepalingen vereisen.
Het onderdeel, dat schending aanvoert van wetsbepalingen die de
rechter, gelet op diens verplichting om het recht toe te passen op de in
het bijzonder ter ondersteuning van de vordering aangevoerde feiten,
had moeten toepassen, is niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
10. Artikel 1719, 3o, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder, uit
de aard van het contract en zonder dat daartoe enig bijzonder beding
nodig is, verplicht is de huurder het rustig genot van het verhuurde goed
te doen hebben zolang de huur duurt.
Krachtens de artikelen 1726 en 1727 Burgerlijk Wetboek, is de
verhuurder ertoe gehouden de huurder te vrijwaren voor rechtsstoornissen uitgaande van derden.
Hieruit volgt dat de verhuurder de huurder moet vrijwaren wanneer
een derde beweert een zakelijk of een persoonlijk recht te bezitten op
het verhuurde goed en dit recht afbreuk doet aan het rustig genot van
de huurder. Dit is het geval wanneer een derde, met wie de huurder voorheen een huurovereenkomst heeft afgesloten, voorhoudt dat deze huurovereenkomst nog steeds van kracht is en betaling vordert van de huur.
11. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseres op 17 juli 1998 een huurovereenkomst heeft gesloten met
de verweerster met betrekking tot de zijgevel van de woning van het
pand te Gent, (…) aan een huurprijs van 50.000 frank per maand, jaarlijks
te indexeren ;
— de eerste negenjarige periode verstreek op 1 juli 2007 en de huur stilzwijgend werd verlengd voor een nieuwe periode van negen jaar, derhalve
tot 1 juli 2016, zodat het huurcontract tussen de eiseres en de verweerster nog steeds van kracht is ;
— de eiseres op 2 december 2006 met verweerder een huurcontract
afsloot met betrekking tot dezelfde zijgevel met ingang van 1 januari
2007 aan een huurprijs van 15.000,00 euro per jaar ;
— de verweerster op basis van de huurovereenkomst van 17 juli 1998
betaling vordert van de onbetaalde huur vanaf 1 januari 2007.
12. Door in die omstandigheden te oordelen dat de verweerder als
verhuurder heeft voldaan aan zijn contractuele verplichting om aan de
eiseres het rustig genot van de gevel te verschaffen op grond dat de
eiseres altijd gebruik heeft kunnen maken van de gevel om er reclamepanelen aan te hangen en door ondermeer op die grond de vrijwaringsvordering van de eiseres tegen de verweerder integraal te verwerpen,
schenden de appelrechters de artikelen 1719, 3o, 1726 en 1727 Burgerlijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vrijwaringsvordering
van de eiseres tegen de verweerder als ongegrond heeft afgewezen en in
zoverre het de eiseres heeft veroordeeld tot de gerechtskosten van de
verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten gevallen aan de zijde van de
verweerster.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Dendermonde, rechtszitting houdende in hoger beroep.
Verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen
partijen.
28 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en
de heer Lebbe.

N° 405
1o

— 28 juni 2013
(C.12.0502.N)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. —
Procesrechtsmisbruik. — Aanwenden van de rechtspleging voor kennelijk
vertragende of onrechtmatige doeleinden. — Beoordeling door de rechter.
— Wijze.
2o RECHTSMISBRUIK. — Procesrechtsmisbruik. — Aanwenden

van

rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden.

Beoordeling

door de rechter.

de

—

— Wijze.

1o en 2o Uit artikel 780bis, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat
een procespartij die procesrechtsmisbruik pleegt zowel kan worden veroordeeld tot een geldboete als tot schadevergoeding, wanneer dit gevorderd
wordt ; procesrechtsmisbruik is voorhanden wanneer een procespartij procedeert zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een wijze die kennelijk
de perken van een normale uitoefening door een voorzichtige en zorgvuldige
procespartij te buiten gaat, zoals bij het aanwenden van de rechtspleging
voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden, waardoor zowel
het belang van de partijen als een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling in
het gedrang komen ; bij deze beoordeling moet de rechter rekening houden
met alle omstandigheden van de zaak  (1). (Art. 780bis, eerste en tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek)
  (1) Zie concl. O.M.
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(S. t. R.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem
I. Situering
1. De vordering van eiser om verweerster (in het raam van een nog
hangend geschil inzake onderhoudsverplichting na echtscheiding) te
veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep en een geldboete overeenkomstig artikel 780bis
Gerechtelijk Wetboek werd door het bestreden arrest ongegrond
verklaard.
2. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan.
II. Bespreking

van het middel

1. Het bestreden arrest beslist in deze dat het hoger beroep van
verweerster conform artikel 747, § 2, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek
(dat bepaalt dat tegen de beschikking van in staat stellen en van bepaling van rechtsdag geen rechtsmiddel openstaat) niet ontvankelijk is.
Het voegt daar (ten overvloede) aan toe dat verweerster geen enkel
rechtsgeldig belang bij het instellen daarvan kan laten gelden, zodat
huidige beroepsprocedure duidelijk onredelijk te noemen is.
2. Nochtans meent het bestreden arrest dat deze onredelijkheid het
gevolg is van de wijze waarop eiser zelf in de opeenvolgende procedures
tussen partijen de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende
en onrechtmatige doeleinden en verweerster in een dermate onredelijke
positie wordt geplaatst dat haar hoger beroep niet als tergend en roekeloos kan worden bestempeld.
3. Artikel 780bis Gerechtelijk Wetboek geeft aan de rechter de mogelijkheid om een partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk
vertragende of onrechtmatige doeleinden te veroordelen tot betaling
van een geldboete. In die context bestraft voormeld artikel niet het
tergend of roekeloos geding, maar wel het aanwenden van de rechtspleging voor voormelde doeleinden. Daarnaast bestaat er een algemene
mogelijkheid om procesrechtsmisbruik te sanctioneren op grond van de
artikelen 1382 en 1383 BW.
4. Waar artikel 780bis Gerechtelijk Wetboek  (1) binnen de grenzen
zoals bepaald door de artikelen 1382 en 1383 BW geen wijziging aanbrengt
aan de veralgemeende mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen
wegens foutief procederen, vereist het toekennen daarvan dan ook dat
de partij die schadevergoeding vordert het bewijs levert van fout, schade
en oorzakelijk verband.
5. Onder foutief procederen wordt doorgaans begrepen het tergend en/of
roekeloos instellen van de vordering, het tergend en/of roekeloos voeren
van een verweer en het tergend en/of roekeloos instellen van rechtsmid  (1) Zie B. Vanlerberghe en S. Rutten, “Artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek
en de onduidelijkheid inzake het (ver)nieuw(de) toepassingsgebied van de nietigheidsleer herbekeken”, in De procesrechtwetten van 2007… revisited !, die Keure, 2009, (93), 96-98,
nrs. 5-7.
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delen. Ook het aanvoeren van volledig ongegronde middelen kan foutief
zijn, nu het aanvoeren daarvan een verschijningsvorm van het tergend
en/of roekeloos instellen van de vordering of van het voeren van een
tergend en/of roekeloos verweer kan uitmaken. Daarnaast kan ook de
wijze waarop geprocedeerd wordt foutief of deloyaal zijn.
6. Overeenkomstig artikel 1382 BW verplicht elke daad van de mens
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens
schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor
die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onzorgvuldigheid heeft
veroorzaakt (art. 1383 BW). Zowel de overtreding van een specifieke
wettelijke norm als de overtreding van de zorgvuldigheidsnorm zijn
daarbij foutief  (1), en elke persoon die zich niet heeft gedragen als een
normaal zorgvuldig en omzichtig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden, begaat een fout  (2).
7. Rechtsmisbruik is een bijzonder type van onzorgvuldig handelen.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze
die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door
een voorzichtig en bedachtzaam mens te buiten gaan  (3). De leer van
het procesrechtsmisbruik maakt een toepassing uit van de leer van
het rechtsmisbruik. Procesmisbruik kan voorhanden zijn, niet alleen
wanneer een partij de bedoeling heeft een andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht
door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat  (4),
of nog, wanneer zij haar rechtsvordering uitoefent (of verder uitoefent)
zonder redelijk of afdoend belang  (5). Bij de beoordeling en afweging van
de in het geding zijnde belangen moet de rechter rekening houden met
alle omstandigheden van de zaak  (6).
8. Teneinde met kennis van zaken te kunnen oordelen over het beweerde
tergend en roekeloos karakter van verweersters hoger beroep heeft
het bestreden arrest m.i. in deze dan ook volkomen wettig en terecht
gepeild naar de oorzaak van haar handelwijze, en deze mee in overweging genomen om haar rechtsmiddel, dat volgens de beslissing weliswaar
duidelijk onredelijk is, toch niet als tergend en roekeloos te bestempelen ingevolge aanwending van kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden. Aan deze beoordeling wordt naar mijn oordeel geen
afbreuk gedaan door de omstandigheid dat een en ander (ten overvloede)
ook is gestoeld op een (in het geheel beperkt) aantal proceshandelingen
die door eiser desbetreffend werden gesteld nadat bewust hoger beroep

  (1) Cass. 3 okt. 1994, AC 1994, 807.
  (2) Cass. 25 okt. 2004, AR S.03.0072.F, AC 2004, nr. 507.
  (3) Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182 ; Cass. 8 feb. 2010, AR C.09.0416.F,
AC 2010, nr. 89.
  (4) Cass. 31 okt. 2003, AR C.02.0602.F, AC 2003, nr. 546.
  (5) Cass. 17 okt. 2008, AR C.07.0214.N, AC 2008, nr. 558.
  (6) Cass. 6 jan. 2011, AR C.09.0624.F, AC 2011, nr. 12 ; Cass. 17 jan. 2011, AR C.10.0246.F,
AC 2011, nr. 47.
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door verweerster was ingesteld (en derhalve dus niet op het ogenblik van
dat rechtsmiddel zelf).
9. Waar de rechter bij zijn beoordeling en afweging van de ter zake in
het geding zijnde belangen derhalve onaantastbaar in feite heeft geoordeeld omtrent alle omstandigheden van de zaak, komt het mij dan ook
voor dat hij zijn beslissing om de vordering van eiser op grond van art.
780bis Gerechtelijk Wetboek als ongegrond af te wijzen, naar recht heeft
verantwoord.
10. Het middel lijkt mij derhalve niet te kunnen aangenomen worden.
III. Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 22 juli 2011.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 15 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 780bis, eerste en tweede lid, Gerechtelijk wetboek bepaalt
dat de partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende
of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete
van 15 euro tot 2.500 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.
In dat geval, wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan voor
zover schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding wordt gevorderd
en toegekend. Indien zulks niet het geval is, worden de partijen verzocht
toelichting te geven overeenkomstig artikel 775 Gerechtelijk Wetboek.
2. Hieruit volgt dat een procespartij die procesrechtsmisbruik pleegt
zowel kan worden veroordeeld tot een geldboete als tot schadevergoeding, wanneer dit gevorderd wordt.
Procesrechtsmisbruik is voorhanden wanneer een procespartij procedeert zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een wijze die kennelijk de perken van een normale uitoefening door een voorzichtige en
zorgvuldige procespartij te buiten gaat, zoals bij het aanwenden van de
rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden,
waardoor zowel het belang van de partijen als een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling in het gedrang komen. Bij deze beoordeling moet
de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.
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3. De appelrechter die aan de hand van een reeks elementen en uittreksels uit voorgaande uitspraken in de opeenvolgende procedures in het
kader van de echtscheiding afleidt dat de eiser zelf de rechtspleging
aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden,
weegt de in het geding zijnde belangen tegen elkaar af en verantwoordt
naar recht zijn beslissing dat de verweerster door aldus hoger beroep in
te stellen, niet kennelijk de perken is te buiten gegaan van een normale
uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig procespartij.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en
de heer Maes.

N° 406
1o

— 28 juni 2013
(D.12.0020.N)

kamer

1o ADVOCAAT. — Bewarende

maatregelen door de stafhouder.

het gerechtsgebouw te betreden.

— Verbod

— Aard. — Draagwijdte.

2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Bewarende maatregelen door de stafhouder. — Verbod het gerechtsgebouw te betreden.
— Aard. — Draagwijdte.
3o ADVOCAAT. — Bewarende maatregelen door de stafhouder. — Ontzegging toegang tot in België gelegen strafinrichtingen. — Bevoegdheid stafhouder.

1o en 2o De bewarende maatregelen in artikel 473 Gerechtelijk Wetboek zijn
maatregelen die de stafhouder neemt wanneer de voorzichtigheid dit eist
om nadeel aan derden en aan de eer van de Orde te voorkomen wanneer
“aan een advocaat feiten ten laste worden gelegd” ; uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat deze maatregel los van de opening van
een tuchtonderzoek kan worden genomen en zonder dat een voorafgaande
veroordeling hiertoe vereist is ; hieruit volgt dat de aard van de opgelegde
maatregel louter bewarend is  (1). (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek)
3o Het middel dat in zijn geheel ervan uitgaat dat artikel 473 Gerechtelijk
Wetboek de stafhouder niet toelaat om een advocaat de toegang tot in
België gelegen strafinrichtingen te ontzeggen, faalt naar recht (2). (Art. 473
Gerechtelijk Wetboek)

(V. t. Procureur-Generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Brussel)

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. Ingevolge beslissing van de tuchtraad van beroep voor advocaten
werd eiser voor drie maanden de toegang ontzegd tot elk(e) in het Rijk
gelegen gerechtsgebouw en strafinrichting.
2. Tegen deze beslissing voert eiser twee middelen tot cassatie van.
3. Het eerste middel werpt op dat het algemeen rechtsbeginsel inzake
het vermoeden van onschuld, zoals gewaarborgd door artikel 6.2 EVRM,
in samenlezing met artikel 473 Gerechtelijk Wetboek eraan in de weg
staat dat de stafhouder op grond van loutere meldingen of klachten kan
overgaan tot het opleggen van (ingrijpende) bewarende maatregelen
(zoals het paleisverbod) bij ontstentenis van een onderzoek en definitieve
beoordeling ten gronde van minstens een gelijkaardige tenlastelegging.
Door daar anders over te oordelen, verklaart de bestreden beslissing van
de tuchtraad van beroep volgens eiser zijn hoger beroep (met schending
en miskenning van de hoger vermelde bepalingen en beginselen) niet
wettig ongegrond.
4. In het tweede middel verwijt eiser de bestreden beslissing artikel 473
Gerechtelijk Wetboek te hebben geschonden doordat voornoemde bepaling de strafhouder geen bevoegdheid verleent om aan een advocaat de
toegang tot de in België gelegen strafinrichtingen te ontzeggen.
II. Bespreking

van de middelen

1. Wanneer het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te
vrezen is dat zijn latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen
aan derden of aan de eer van de Orde, kan de stafhouder de bewarende
maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist en met name aan de advocaat verbieden het gerechtsgebouw te betreden gedurende ten hoogste
drie maanden. (Art. 473, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek).
Deze termijn kan op verzoek van de stafhouder worden verlengd bij
een met redenen omklede beslissing van de raad van de Orde, nadat de
betrokken advocaat werd gehoord. (Art. 473, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek).
De betrokken advocaat kan tegen het verbod het gerechtsgebouw te
betreden en tegen de verlenging van de termijn ervan, beslissingen die
bij voorraad uitvoerbaar zijn, beroep aantekenen bij de tuchtraad van
beroep. (Art. 473, derde lid, Gerechtelijk Wetboek).
2. Over de voorwaarde “wanneer het wegens de aan een advocaat ten laste
gelegde feiten te vrezen is dat zijn loutere beroepswerkzaamheid nadeel kan
toebrengen aan derden of aan de eer van de Orde” oordeelt de stafhouder
op onaantastbare wijze  (1). Enkel voor de verlenging na drie maanden
van het paleisverbod behoeft hij de instemming van de raad  (2). Andere
maatregelen dienen dus niet noodzakelijk in de tijd beperkt te zijn.
  (1) J. Stevens en I. Vandevelde, Gerechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar, Ger.W.
Art. 473-4, nr. 3.
  (2) Cass. 11 jan. 2002, AR C.00.0313.F, AC 2002, nr. 19, met concl. van adv.-gen. De
Riemaecker.
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3. Waar de bewarende maatregelen door de stafhouder tegenover een
advocaat, met toepassing van de oude tekst van art. 464 Gerechtelijk
Wetboek  (1), genomen geen tuchtmaatregelen zijn  (2), is ingevolge de
nieuwe tekst van artikel 473, lid 3, Gerechtelijk Wetboek nochtans een
appelmogelijkheid voorzien tegen het verbod het gerechtsgebouw te
betreden en tegen de verlenging van de termijn ervan, bij de tuchtraad
van beroep.
4. Blijkens een arrest van 3 mei 2004 acht de Raad van State zich niet
bevoegd om uitspraak te doen over handelingen van de gezagsorganen
van de Orde van advocaten  (3). De orden zijn geen administratieve overheden, en wanneer de stafhouder een bewarende maatregel oplegt is er
evident (ook) geen sprake van een administratieve handeling van een
orgaan van de rechtelijke macht tegenover een lid van zijn personeel,
aangezien advocaten geen personeelsleden zijn van de Orde van advocaten.
5. Hoewel uw Hof in zijn arrest van 26 februari 2010  (4) oordeelde dat
tegen de gegrondheid van de (andere dan het paleisverbod) bewarende
maatregelen die de stafhouder (weliswaar op basis van het oude art.
464 Gerechtelijk Wetboek) genomen had een gemeenrechtelijk rechtsmiddel, desnoods met een spoedprocedure, kon worden ingesteld, komt
het in deze nochtans voor dat uit de samenlezing van het tweede en
derde lid van art. 473 Gerechtelijk Wetboek volgt dat de beslissing van
de tuchtraad van beroep in deze een beslissing is waartegen overeenkomstig art. 614, 1o Gerechtelijk Wetboek voorziening in cassatie kan
worden ingesteld.
6. Met “wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten” wordt niet
bedoeld dat de stafhouder reeds een formeel tuchtonderzoek is begonnen
en dienovereenkomstig, hoofdens art. 458, § 1, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek, de klager en de advocaat die het voorwerp van dat onderzoek uitmaakt, van de instelling ervan schriftelijk op de hoogte heeft
gebracht. Waar het om een louter verwijt of een klacht kan gaan, betekent dit dus niet dat er sprake moet zijn van een (tucht)vervolging, laat
staan van een (voorafgaande) veroordeling  (5). Wel wordt erop gewezen
dat niet lichtzinnig mag worden ingegrepen en dat de feiten ten minste
waarschijnlijk moeten zijn, indien ze zouden bewezen en zo ernstig
zouden zijn dat stilzitten foutief zou zijn.
7. Het feit dat het bij de toepassing van artikel 473 Gerechtelijk
Wetboek om bewarende maatregelen gaat, kan natuurlijk niet uitsluiten
dat dergelijke maatregelen van de stafhouder aldus in ieder geval gebaseerd zijn op een verwijtbaar gedrag van de advocaat en rechtsgevolgen
  (1) d.i. vóór de wijziging door art. 28 van de Wet van 21 juni 2006 tot wijziging van een
aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de balie en de tuchtprocedure
voor haar leden (BS 20 juli 2006).
  (2) Cass. 14 feb. 1986, AR nr. 5095, AC 1985-86, nr. 389.
  (3) RvSt 3 mei 2004, nr. 130-967, Popelier t. de stafhouder van de Nederlandse Orde van
advocaten bij de balie te Brussel.
  (4) Cass. 26 feb. 2010, AR D.08.0010.F, AC 2010, nr. 138.
  (5) H. Lamon, “De juridische draagwijdte van beslissingen van de stafhouder”, Liber
Amicorum Jo Stevens, die Keure, 2011, (441), 448.
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doen ontstaan die deze in zijn economische beroepsuitoefening schade
kunnen berokkenen. Men gaat er in dat verband evenwel vanuit dat
met de opgelegde maatregel naar een herstel in natura gestreefd wordt,
waardoor als gevolg van die tussenkomst de (deontologisch beoordeelde)
inbreuk ongedaan gemaakt wordt. Een dergelijke instandhouding van
de deontologie is in beginsel niet repressief, maar curatief  (1).
8. Bij het opleggen van een bewarende maatregel in de zin van artikel 473
Gerechtelijk Wetboek is er derhalve geen sprake van het bepalen van de
gegrondheid van een tegen iemand ingestelde (straf) vervolging in de zin
van artikel 6 EVRM. De procedures die geen betrekking hebben op de
gegrondheid van een beschuldiging en die noch de schuld noch de straf
bepalen, vallen dan ook buiten het bestek van een eerlijk proces  (2). In
die zin zijn de bewarende maatregelen die de stafhouder in het kader
van artikel 473 Gerechtelijk Wetboek kan nemen klaarblijkelijk dan
ook preventieve (veiligheids) maatregelen (wanneer wegens de aan een
advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat …) die geen punitief
karakter hebben. Het opleggen ervan belet evenwel niet dat later (door
de tuchtraad) een tuchtsanctie kan worden opgelegd  (3).
9. Op basis van de wettelijke kwalificatie naar nationaal recht, de
aard van de maatregel en de natuur en de graad van de ernst van de
sanctie  (4), komt het mij dan ook voor dat de oplegging van een veiligheidsmaatregel in toepassing van artikel 473 Gerechtelijk Wetboek in de
regel niet als een straf in de zin van art. 7 EVRM kan worden beschouwd
en niet het gevolg is van de instelling van een strafvervolging in de zin
van art. 6 EVRM.
10. Vanuit die benadering ben ik dan ook de mening toegedaan dat een
bewarende maatregel in toepassing van die betreffende bepaling geen
voorafgaandelijke definitieve beoordeling van een gelijkaardige klacht
vereist, zodat het middel dat van een andere juridische stelling uitgaat
m.i. lijkt te falen naar recht.
11. Eén en ander neemt weliswaar niet weg dat een veiligheidsmaatregel in een concreet geval evenwel zo kan worden gebruikt (misbruikt)
dat hij toch een sanctionerend karakter heeft en dus als een verkapte
(tucht)straf wordt opgelegd  (5). In dat geval is het evenwel duidelijk dat
dit slechts kan blijken doordat in een concreet geval de maatregel van
zijn doel is afgewend en hij de betrokkene aldus meer schade berokkent
  (1) P. Hofströssler, “Tuchtrecht voor advocaten : omdat we anders zijn”, in S. Lust
en P. Luypaers (eds.), Tucht en deontologie, Brugge, die Keure, 2007, (95), 97, nrs. 19-20.
  (2) J. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, Parijs, LGDJ, 2007, 374.
  (3) Cass. 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 45.
  (4) Cf. de criteria vooropgesteld in EHRM nrs 5100-5101-5102/71, 5354/72 en 5370/72, Engel
e.a. t. Nederland, 8 juni 1976, ser. A, 22.
  (5) Zie o.m. A. Mast, J. Dujardin en M. Van Damme, Overzicht van Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 18de ed. , nr. 251 ; I. Opdebeeck en A. Colsaet, Tuchtmaatregelen, ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en verkapte tuchtstraffen ;
hoe door de bomen het bos ontwaren, T. Gem. 2010, afl. 3, (155), nrs. 12, 19-23 en 26 e.v.,
S. Velu, “Mesures d’ordre intérieur et sanctions disciplinaires dans la magistrature
judiciaire”, Imperat lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, (333), 335 ;
J. Borret, “Over het onderscheid tussen een tucht- en een ordemaatregel”, TBP 1982,
(112), 112-113 ; zie ook Cass. 22 okt. 2009, AR D.09.0018.N, AC 2209, nr. 609.
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dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Waar het aldus alsnog
mogelijk kan zijn dat een straf in de zin van art. 6 EVRM is opgelegd,
lijkt het mij evenwel voor de hand te leggen dat dit in het licht van
de reeds hoger vermelde Engel-criteria (cf. vorige blz. voetnoot 4) in
concreto dient geëvalueerd te worden.
12. Dit betekent volgens mij echter dat wanneer eiser, zoals in deze,
aanvoert dat door de oplegging van een bewarende maatregel in de zin
van art. 473 Gerechtelijk Wetboek een waarborg onder het penale luik
van art. 6 EVRM is geschonden en dat het algemeen rechtsbeginsel van
het vermoeden van onschuld van toepassing is, hij moet beargumenteren waarom die maatregel in concreto -in uitzondering op de regel dat
dit niet het geval is- als een straf in de zin van die verdragsbepaling te
beschouwen is (en dus toch een uitspraak over de schuld inhoudt en/
of een punitief karakter heeft). Zoniet lijkt het cassatieberoep mij bij
gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
13. In het verlengde van die redenering en doordat het middel, dat niet
aangeeft waarom in concreto artikel 6.2 EVRM geschonden is, er aldus
van lijkt uit te gaan dat het penale luik van artikel 6 en het algemeen
rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld in de regel van toepassing zijn op bewarende maatregelen -terwijl dit blijkens het voorgaande
net omgekeerd is- komt het mij in die context dan ook voor dat kan
gesteld worden dat het eerste middel op dat vlak eveneens faalt naar
recht.
14. Dit lijkt mij ook het geval te zijn wat het tweede middel betreft.
Luidens de oude tekst van artikel 464 Gerechtelijk Wetboek (voor de
wijziging door de wet van 21 juni 2006  (1)) kon de stafhouder “wanneer
het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is
dat …” de bewarende maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist
“en zelfs” aan de advocaat verbieden het gerechtsgebouw te betreden
gedurende ten hoogste drie maanden. Krachtens de nieuwe tekst kan
hij dat “met name”. Nog meer dan de nieuwe tekst maakt m.i. derhalve
de oude tekst duidelijk dat het om een exemplatieve vermelding gaat.
In de rechtsleer wordt ter zake gesteld dat de mogelijkheden van de
stafhouder niet beperkt zijn tot het opleggen van een verbod om het
gerechtsgebouw gedurende een periode van drie maanden te betreden, en
dat hij dus ook andere (preventieve) maatregelen kan opleggen die zich
opdringen (waaronder het verbod een gedetineerde of de gevangenissen
te bezoeken)  (2). Deze maatregel geldt ad personam (tegenover een lid
van de eigen balie) en heeft een onbeperkte territoriale draagwijdte die
in principe de grenzen van het (gerechtelijk) arrondissement van de stafhouder overschrijdt  (3). De wet van 21 juni 2006 heeft op dat vlak trouwens geen wijziging willen aanbrengen, maar slechts de Nederlandse
tekst willen verbeteren  (4).
  (1) Zie supra voetnoot 1, p. 1668.
  (2) H. Lamon, o.c., 446-447 ; J. Stevens en I. Vandevelde, o.c., Ger.W. Art. 473-5, nr. 4.
  (3) J. Stevens, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Kluwer,1997,
nr. 1079.
  (4) Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de tuchtprocedure voor de leden van de balie, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2004-2005,
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Het ontzeggen van toegang tot het gerechtsgebouw is derhalve maar één
maatregel in de grote verscheidenheid van bewarende maatregelen die
de stafhouder kan nemen ; een advocaat verbieden gedurende een zekere
periode de gevangenissen te bezoeken, betreft dan ook een andere  (1).
III. Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van 5 juli 2012 van de
tuchtraad van beroep voor advocaten.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 29 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 473, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “Wanneer het
wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat zijn
latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan derden of aan
de eer van de Orde, kan de stafhouder de bewarende maatregelen nemen
die de voorzichtigheid eist en met name aan de advocaat verbieden het
gerechtsgebouw te betreden gedurende ten hoogste drie maanden.”
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel kan deze termijn op
verzoek van de stafhouder worden verlengd bij een met redenen omklede
beslissing van de raad van de Orde, nadat de betrokken advocaat werd
gehoord.
Het derde lid bepaalt dat de betrokken advocaat tegen het verbod
het gerechtsgebouw te betreden en tegen de verlenging van de termijn
ervan, beslissingen die bij voorraad uitvoerbaar zijn, beroep kan aantekenen bij de tuchtraad van beroep.
2. Uit deze bepaling volgt dat de bewarende maatregelen bedoeld in
artikel 473 maatregelen zijn die stafhouder neemt wanneer de voorzichtigheid dit eist om nadeel aan derden en aan de eer van de Orde te voorkomen wanneer “aan een advocaat feiten ten laste worden gelegd”.
Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling blijkt dat deze maatregel
los van de opening van een tuchtonderzoek kan worden genomen en
zonder dat een voorafgaande veroordeling hiertoe vereist is.
nr. 51-1724/001, 38.
  (1) Cass. 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 45.
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3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in
zoverre naar recht.
4. Het middel voert verder schending aan van artikel 6.2 EVRM en van
het vermoeden van onschuld gelet op de toepasselijkheid op “eenieder
tegen wie een vervolging is ingesteld”.
5. Uit r.o. 2 volgt dat de aard van de opgelegde maatregel louter bewarend is.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Uit artikel 473, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat het paleisverbod een van de maatregelen is die de stafhouder kan nemen.
Het feit dat artikel 473, derde lid, Gerechtelijke Wetboek enkel in een
appelmogelijkheid voorziet tegen het paleisverbod, doet hieraan geen
afbreuk.
7. Het middel dat in zijn geheel ervan uitgaat dat artikel 473 Gerechtelijk Wetboek de stafhouder niet toelaat om een advocaat de toegang
tot in België gelegen strafinrichtingen te ontzeggen, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 juni 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 407
— 9 juli 2013
(P.13.1070.F)

vakantiekamer

1o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Ter beschikking
gestelde veroordeelde. — Verzoek om penitentiair verlof. — Noodzaak om
een zitting te organiseren. — Beoordeling van de rechtbank.
2o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing. —
Cassatieberoep. — Vernietiging met verwijzing. — Termijn waarbinnen de
rechter op verwijzing uitspraak moet doen. — Overschrijding. — Gevolgen.

1o Uit artikel 95/13, § 2, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, op grond waarvan de strafuitvoeringsrechtbank een zitting kan organiseren indien zij het nuttig acht om te
kunnen oordelen over het verzoek om penitentiair verlof of over het verzoek
van de ter beschikking gestelde veroordeelde, volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank op onaantastbare wijze de noodzaak beoordeelt om een zitting te
organiseren om de ter beschikking gestelde veroordeelde te horen. (Art. 95/13,
§ 2, Wet Strafuitvoering)
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2o Alleen het feit dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechter die uitspraak
doet op verwijzing na een cassatiearrest, buiten de termijn van veertien
dagen is gewezen bepaald bij artikel 98 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, tast de wettigheid van
die beslissing niet aan, aangezien die bepaling in geen enkele sanctie voorziet. (Art. 98, Wet Strafuitvoering)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 mei 2013 door
de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik op verwijzing is gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 24 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thijs heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel vermeldt niet op welke wijze het vonnis de artikelen 95/11,
95/14, 96 en 98 Wet Strafuitvoering, zou hebben geschonden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Volgens artikel 95/13, § 2, van de wet, kan de strafuitvoeringsrechtbank, indien zij het nuttig acht om te kunnen oordelen over het verzoek
om penitentiair verlof of over het verzoek van de ter beschikking
gestelde veroordeelde, een zitting organiseren.
Uit die bepaling volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank op onaantastbare wijze de noodzaak beoordeelt om een zitting te organiseren om de
ter beschikking gestelde veroordeelde te horen.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de eiser die om een penitentiair verlof verzoekt het recht heeft om vooraf op een zitting te worden
gehoord zodra hij dat verlof aanvraagt, faalt het naar recht.
Voor het overige heeft de strafuitvoeringsrechter die op grond van
zijn onaantastbare beoordeling van de gegevens van het dossier oordeelt
dat “het hem voorgelegde dossier volledig genoeg is om met kennis van zaken
uitspraak te kunnen doen”, naar recht kunnen beslissen dat het “niet
nuttig was de gevraagde zitting te organiseren”. De eiser kan geen miskenning van het recht van verdediging inroepen alleen omdat zijn verzoek
werd afgewezen.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
...............................................................
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Derde middel
Artikel 98 Wet Strafuitvoering bepaalt dat na een cassatiearrest met
verwijzing, de strafuitvoeringsrechter uitspraak doet binnen veertien
dagen, te rekenen van de uitspraak van dit arrest.
Aangezien die bepaling in geen enkele sanctie voorziet, tast het enkele
feit dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechter die uitspraak doet
op verwijzing, buiten die termijn is gewezen, de wettigheid van die
beslissing niet aan.
Het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
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.
9 juli 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Legrand (bij de balie
te Hoei).

N° 408
— 16 juli 2013
(P.13.1144.N)

vakantiekamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Jeugdbeschermingswet. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. —
Voorlopige maatregel van plaatsing. — Toepassing.
2o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. —
Verdrag van de Rechten van de Mens. — Artikel 6.1. — Toepassing.
3o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij de
uitspraak ten gronde. —Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
4o MINDERJARIGHEID. — Jeugdbescherming - Minderjarige tussen twaalf en
veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van
plaatsing. — Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding
bij de uitspraak ten gronde. — Onderscheid. — Gevolg. — Motiveringsplicht.
5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
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Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als
misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Uiteindelijke maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding bij de uitspraak
ten gronde. — Onderscheid. — Gevolg.
6o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS. — Artikel 5. — Artikel 5.3. — Redelijke termijn. — Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf
omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Voorlopige
hechtenis– Onderscheid. — Gevolg.
7o JEUGDBESCHERMING. — Verdrag van de Rechten van de Mens. —
Artikel 5.3. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf
omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Voorlopige
hechtenis. — Onderscheid. — Gevolg.
8o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS. — Artikel 5. — Artikel 5.3. — Redelijke termijn. — Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf
omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Toepassing.
9o JEUGDBESCHERMING. — Verdrag van de Rechten van de Mens. —
Artikel 5.3. — Redelijke termijn. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van
plaatsing. — Toepassing.
10o JEUGDBESCHERMING. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. —
Kennisgeving beslissing. — Termijn. — Uitwerking.
11o VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — Jeugdbescherming. —
Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven
feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Kennisgeving beslissing.
— Termijn. — Uitwerking.

1o en 2o Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing voor het jeugdgerecht dat
uitspraak doet over een voorlopige bewaringsmaatregel als bedoeld in de
artikelen 52, eerste lid, en 52quater Jeugdbeschermingswet ; bij die gelegenheid doet het jeugdgerecht immers geen uitspraak over de vaststelling van
burgerlijke rechten of verplichtingen noch over de gegrondheid van een
strafvordering.
3o, 4o en 5o De voorlopige maatregelen bedoeld in artikel 52, eerste lid Jeugdbeschermingswet worden genomen op een ogenblik waarop het als misdrijf
omschreven feit nog niet bewezen is ; de jeugdrechter mag zich op dat ogenblik niet uitspreken over de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, noch
over de schuld van de minderjarige ; hij dient bijgevolg niet vast te stellen dat
er door de minderjarige tussen twaalf en veertien jaar een ernstige aanslag
zou zijn gepleegd op een persoon, zoals voor een maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding wordt vereist wanneer de jeugdrechter ten gronde
uitspraak doet, of dat er ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de
minderjarige bestaan  (1).
  (1) Cass. 16 okt. 2012, AR P.12.1584.N, AC 2012, nr. 537.
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6oen 7o Ook al maakt de voorlopige maatregel tot plaatsing in een gesloten
afdeling van een gemeenschapsinstelling een vrijheidsberoving vóór het
vonnis uit, houdt zij geen inverdenkingstelling in en is zij geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van de Voorlopige Hechteniswet ; het
middel dat ervan uitgaat dat de beoordeling van de redelijke termijn bij een
vrijheidsberoving van een minderjarige door een voorlopige maatregel van
plaatsing op dezelfde wijze dient te worden beoordeeld als bij een vrijheidsberoving van een meerderjarige door de voorlopige hechtenis, faalt het naar
recht.
8o en 9o De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de
berechting van de zaak overeenkomstig artikel 5.3 EVRM al dan niet is overschreden ; wanneer hij uitspraak doet over de handhaving of de verlenging
van een voorlopige bewaringsmaatregel als bedoeld in de artikelen 52, eerste
lid, en 52quater Jeugdbeschermingswet, kan hij daartoe alle nuttige gegevens
in aanmerking nemen, waaronder niet alleen de complexiteit van de zaak of
het gedrag van de gerechtelijke overheid en van de minderjarige, maar ook
de noodzaak van het behoud van die maatregel gelet op de persoonlijkheid,
de gezinssituatie en de opvoedkundige situatie van de minderjarige, op de
noodzakelijke observatie van zijn evolutie en op de onderzoekshandelingen
die vereist zijn om te bepalen welke de meest geschikte maatregel is voor zijn
bescherming en opvoeding.
10o en 11o Uit artikel 52ter, vierde lid en 52quater, vierde lid Jeugdbeschermingswet volgt dat de kennisgeving van de beslissing waarbij de voorlopige
bewaringsmaatregel wordt verlengd, vereist is om de termijn van het hoger
beroep te doen vertrekken ; daarentegen volgt noch uit deze bepalingen noch
uit enige andere wetsbepaling dat de beslissing die de verlenging van de
voorlopige bewaringsmaatregel beveelt, slechts uitwerking heeft indien zij
binnen de maand na de te verlengen beschikking aan de minderjarige ter
kennis wordt gebracht.

(E.,

in aanwezigheid van

E. e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, Jeugdkamer, van 5 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.2 EVRM, alsmede
miskenning van het recht van verdediging, het recht op een eerlijk
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proces binnen een redelijke termijn en het vermoeden van onschuld : het
arrest evalueert niet de ter beoordeling van het overschreden zijn van de
redelijke termijn in acht te nemen criteria, met name de complexiteit
van de zaak, het gedrag van de gerechtelijke overheden en het gedrag
van de verdachte ; het verwijst naar het belang van het hulpverleningsproces voor de minderjarige en voor de maatschappij, hetgeen zijn
vruchten afwerpt en moet worden verdergezet ; nochtans mag het jeugdbeschermingsrecht geen excuus zijn voor de redelijke termijn ; evenmin
kan het gemiddeld risico op herval in aanmerking worden genomen ter
beoordeling van de redelijke termijn en is de verwijzing ernaar strijdig
met artikel 6.2 EVRM ; ook de door het arrest gedane vaststelling dat de
jeugdrechter geen enkele bevoegdheid heeft ten aanzien van de feiten
doet geen afbreuk aan de problematiek van de redelijke termijn ; de eiser
werd sinds zijn inverdenkingstelling reeds zwaar gestraft, zonder de
kans te hebben gekregen zich te verweren aangaande de redenen van zijn
voorlopige detentie of te bewijzen dat hij probleemloos in zijn normale
leefomgeving zou kunnen ontwikkelen, in afwachting van zijn proces ;
de termijn van voorlopige detentie lijkt dermate lang te worden dat
een eventuele normale strafmaat op de feiten waarvan de eiser wordt
verdacht, zelfs dreigt te worden overschreden.
2. Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing voor het jeugdgerecht dat
uitspraak doet over een voorlopige bewaringsmaatregel als bedoeld in
de artikelen 52, eerste lid, en 52quater Jeugdbeschermingswet. Bij die
gelegenheid doet het jeugdgerecht immers geen uitspraak over de vaststelling van burgerlijke rechten of verplichtingen noch over de gegrondheid van een strafvordering.
In zoverre het middel schending van die verdragsbepaling aanvoert,
faalt het naar recht.
3. Artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de jeugdrechtbank gedurende de rechtspleging strekkende tot toepassing van
maatregelen ter bescherming van minderjarigen voorlopig ten aanzien
van de betrokken minderjarige de nodige maatregelen van bewaring
neemt.
Artikel 54quater Jeugdbeschermingswet bepaalt dat voor wat betreft
de personen bedoeld in artikel 36, 4o, van die wet, de rechter of de jeugdrechtbank, naargelang van het geval, in de gevallen bedoeld in de artikelen 52, 52bis en 52ter, een maatregel van bewaring kan nemen voor ten
hoogste drie maanden, in een gesloten opvoedingsafdeling, wanneer de
betrokkene blijk geeft van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen
gevaarlijk is en er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de betrokkene, indien hij opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of
wanbedrijven pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal
probeert te doen verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding
komt met derden.
4. Dergelijke voorlopige bewaringsmaatregel wordt genomen in het
belang van de minderjarige. Zij bieden de jeugdrechter ook de mogelijkheid een grondige kennis te verwerven van de persoonlijkheid en maturiteitsgraad van de minderjarige, diens leefomgeving en ontwikkeling
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te volgen en voor zijn bescherming en opvoeding de meest geschikte
maatregelen te nemen of te wijzigen.
5. De voorlopige maatregelen worden genomen op een ogenblik waarop
het als misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is. De jeugdrechter mag
zich op dat ogenblik niet uitspreken over de constitutieve bestanddelen
van het misdrijf, noch over de schuld van de minderjarige. Hij dient bijgevolg niet vast te stellen dat er door de minderjarige tussen twaalf en
veertien jaar een ernstige aanslag zou zijn gepleegd op een persoon, zoals
voor een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding wordt vereist
wanneer de jeugdrechter ten gronde uitspraak doet, of dat er ernstige
aanwijzingen van schuld in hoofde van de minderjarige bestaan.
6. Ook al maakt dergelijke voorlopige maatregel tot plaatsing in een
gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling een vrijheidsberoving
vóór het vonnis uit, houdt zij geen inverdenkingstelling in en is zij geen
vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van de Voorlopige Hechteniswet.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de beoordeling van de redelijke termijn bij een vrijheidsberoving van een minderjarige door een
voorlopige maatregel van plaatsing op dezelfde wijze dient te worden
beoordeeld als bij een vrijheidsberoving van een meerderjarige door de
voorlopige hechtenis, faalt het naar recht.
7. De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de
berechting van de zaak overeenkomstig artikel 5.3 EVRM al dan niet is
overschreden. Wanneer hij uitspraak doet over de handhaving of de verlenging van een voorlopige bewaringsmaatregel als bedoeld in de artikelen 52,
eerste lid, en 52quater Jeugdbeschermingswet, kan hij daartoe alle nuttige
gegevens in aanmerking nemen, waaronder niet alleen de complexiteit
van de zaak of het gedrag van de gerechtelijke overheid en van de minderjarige, maar ook de noodzaak van het behoud van die maatregel gelet op
de persoonlijkheid, de gezinssituatie en de opvoedkundige situatie van
de minderjarige, op de noodzakelijke observatie van zijn evolutie en op
de onderzoekshandelingen die vereist zijn om te bepalen welke de meest
geschikte maatregel is voor zijn bescherming en opvoeding.
8. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden
die hij vaststelt, wettig heeft kunnen afleiden dat die redelijke termijn
al dan niet is overschreden.
9. In zoverre het middel opkomt tegen dit oordeel van het arrest of het
Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
10. Op grond van de vaststellingen die het arrest (ro 2.2.2.2) bevat en
die betrekking hebben op eisers persoonlijkheid, zijn evolutie sinds de
voorlopige bewaringsmaatregel werd genomen, zijn familiale toestand
en zijn pedagogische en therapeutische noden, alsmede op de daartoe
vereiste onderzoeken, oordeelt het (ro 2.2.2.3) onder meer dat de verlenging van de plaatsing duidelijk in het belang van de eiser is, daar er
belangrijke stappen zijn gezet in het hulpverleningsproces en het niet in
eisers belang zou zijn deze thans te onderbreken. Het oordeelt ook dat
gelet op de bezorgdheden over zijn persoonlijkheid en het thuismilieu,
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een terugkeer naar huis zonder intensieve residentiële begeleiding het
risico op herval aanzienlijk zou vergroten.
Met deze redenen en met de overige redenen die het bevat, miskent het
arrest geenszins eisers recht van verdediging noch het vermoeden van
onschuld, maar is de beslissing dat de redelijke termijn niet werd overschreden regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 52quater Jeugdbeschermingswet : uit het arrest kan niet worden opgemaakt hoe en wanneer de
eiser in kennis werd gesteld van de beroepen beschikking, zodat ook niet
kan worden bewezen of de maximale termijn van één maand werd gerespecteerd ; het arrest heeft nagelaten vast te stellen dat deze termijn
werd overschreden, zodat de verlengde plaatsing onwettig is.
12. Artikel 52quater, vierde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de
in het eerste lid bedoelde maatregel van bewaring elke maand kan worden
verlengd bij gemotiveerde beslissing van, naar gelang van het geval, de
rechter of de jeugdrechtbank. Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat
de minderjarige hoger beroep tegen die beslissing kan instellen binnen
een termijn van achtenveertig uren vanaf het vervullen van de vormvereisten bedoeld in artikel 52ter, vierde lid, van dezelfde wet.
13. Artikel 52ter, vierde lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat in de
gevallen waar de overhandiging van de beslissing niet heeft kunnen
plaatshebben, de beschikking per gerechtsbrief aan de betrokkene wordt
ter kennis gebracht en dat de termijn voor hoger beroep loopt vanaf de
overhandiging van het afschrift of vanaf de dag dat de betrokkene per
gerechtsbrief kennis gekregen heeft van de kennisgeving.
Uit deze bepalingen volgt dat de kennisgeving van de beslissing
waarbij de voorlopige bewaringsmaatregel wordt verlengd, vereist is
om de termijn van het hoger beroep te doen vertrekken. Daarentegen
volgt noch uit deze bepalingen noch uit enige andere wetsbepaling dat
de beslissing die de verlenging van de voorlopige bewaringsmaatregel
beveelt, slechts uitwerking heeft indien zij binnen de maand na de te
verlengen beschikking aan de minderjarige ter kennis wordt gebracht.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 juli 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Mulder
(bij de balie te Brussel).
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N° 409
— 16 juli 2013
(P.13.1244.N)

vakantiekamer

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Weigeringsgrond. — Dubbele strafbaarheid. — Verjaring straf. — Verjaring strafvordering. — Onderscheid.

Artikel 5, §§ 1 en 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel betreft het vereiste van
de dubbele strafbaarheid en heeft geen betrekking op de weigeringsgrond
wanneer de strafvordering of de straf volgens de Belgische wet is verjaard.

(G.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 juli 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5, § 1 en § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest staat de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel toe, terwijl het oordeelt dat de bij vonnis
van 29 maart 2007 uitgesproken straf van twee jaar naar Belgisch recht
is verjaard, en bijgevolg de tenuitvoerlegging moet worden geweigerd.
2. Artikel 5, § 1 en § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel betreft het
vereiste van de dubbele strafbaarheid en heeft geen betrekking op de
weigeringsgrond wanneer de strafvordering of de straf volgens de Belgische wet is verjaard.
Het middel faalt naar recht.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 juli 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Boyaert (bij
de balie te Brussel).
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N° 410
— 30 juli 2013
(P.13.1306.N)

vakantiekamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige
— Bevoegdheid van de wetgever.

hechtenis.

2o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Voorlopige hechtenis.
— Toegang tot dossier. — Uitgebreidere toegang van het openbaar ministerie. — Gevolg.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Toegang tot dossier. —
Uitgebreidere toegang van het openbaar ministerie. — Recht van verdediging. — Gevolg.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INZAGE VAN HET DOSSIER. — Uitgebreidere toegang van het openbaar ministerie. — Recht van verdediging.
— Gevolg.

1o, 2o, 3o en 4o Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
ontneemt de wetgever niet het recht om de uitoefening van het recht van
verdediging in een welbepaalde aangelegenheid, zoals inzake voorlopige
hechtenis, aan een bijzondere regeling te onderwerpen ; de omstandigheid
alleen dat het openbaar ministerie een uitgebreidere toegang heeft tot het
strafdossier dan de aangehouden inverdenkinggestelde, belet niet dat hij
zich kan verdedigen en vormt geen miskenning van zijn recht van verdediging  (1).

(B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juli 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
...............................................................
Tweede middel
5. Het middel voert miskenning aan van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging : het arrest oordeelt dat het openbaar ministerie een uitgebreidere toegang heeft tot het strafdossier dan de inverdenkinggestelde en dat hierdoor het recht van verdediging niet wordt
  (1) Cass. 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457.
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miskend ; nochtans houdt het recht van verdediging in dat er tussen het
openbaar ministerie en de inverdenkinggestelde wapengelijkheid dient
te bestaan.
6. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging ontneemt
de wetgever niet het recht om de uitoefening van het recht van verdediging in een welbepaalde aangelegenheid, zoals inzake voorlopige hechtenis, aan een bijzondere regeling te onderwerpen.
De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie een uitgebreidere
toegang heeft tot het strafdossier dan de aangehouden inverdenkinggestelde, belet niet dat hij zich kan verdedigen en vormt geen miskenning
van zijn recht van verdediging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...............................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot kosten.
30 juli 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Warson (bij
de balie te Brussel) en de heer Claes (bij de balie te Brussel).

N° 411
— 30 juli 2013
(P.13.1311.N)

vakantiekamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging. — Voorwaarden. — Vermoeden van onschuld. — Miskenning. — Gevolg.
2o UITLEVERING. — Europees
Voorwaarden– Vermoeden van

aanhoudingsbevel.
onschuld

— Tenuitvoerlegging. —
-Miskenning. — Gevolg.

3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.2. — Strafzaken. — Vermoeden van onschuld. —
Draagwijdte.

1o, 2o en 3o De tenuitvoerlegging van het Europees Aanhoudingsbevel moet
worden geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoeden van onschuld zou worden miskend ; het vermoeden van
onschuld heeft betrekking op de houding van de rechter die kennis moet
nemen van een strafrechtelijke beschuldiging  (1). (Artt. 4, 5o, en 16, § 1 Wet
Europees Aanhoudingsbevel)

(E.)

  (1) Cass. 7 maart 2007, AR P.07.0259.N, AC 2007, nr. 129.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juli 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 4.5o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel : het arrest oordeelt dat er geen ernstige redenen
bestaan om te geloven dat de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel de eerbiediging van het vermoeden van onschuld
door de rechtbank die uitspraak moet doen over de gegrondheid van
de vervolgingen zou schaden ; nochtans wordt het vermoeden van
onschuld miskend door de uiteenzetting van de feiten in het Europees
aanhoudingsbevel, die een “boutade” vormen van de vaststellingen
van de Franse opsporingsdiensten en niet voor interpretatie vatbaar
zijn ; het Europees aanhoudingsbevel werd weliswaar door het parket
tegen de eiser uitgevaardigd, maar steunt op een rechterlijk bevel tot
aanhouding.
2. In zoverre het middel gericht is tegen het Europees aanhoudingsbevel en niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
3. Krachtens artikel 16, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel, gaat de
raadkamer die uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van een
Europees aanhoudingsbevel na of één van de weigeringsgronden bepaald
in de artikelen 4 tot 6 van dezelfde wet moet worden toegepast.
De tenuitvoerlegging van het Europees Aanhoudingsbevel moet worden
geweigerd ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het
vermoeden van onschuld zou worden miskend.
Het vermoeden van onschuld heeft betrekking op de houding van de
rechter die kennis moet nemen van een strafrechtelijke beschuldiging.
4. Het arrest oordeelt dat :
— de titel, op de redactie waarvan de eiser kritiek heeft, niet uitgaat
van een rechter, maar van de vervolgende overheid, nl. het Europees
Aanhoudingsbevel uitgevaardigd op 16 mei 2011, door de procureur van
de Franse republiek bij het tribunal de grande instance te Nancy ;
— artikel 6.2 EVRM het openbaar ministerie niet verbiedt om in
een akte van de rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon een
misdrijf heeft gepleegd ;
— er geen ernstige redenen bestaan om te geloven dat de tenuitvoerlegging van het Europees Aanhoudingsbevel de eerbiediging van het
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vermoeden van onschuld door de rechtbank die uitspraak moet doen
over de gegrondheid van de vervolgingen, zou schaden.
5. Met deze redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing
over de toepassing van artikel 4.5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel
naar recht.
Het middel kan 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.
30 juli 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Aelst
(bij de balie te Antwerpen) en de heer Smet (bij de balie te Antwerpen).

N° 412
— 27 augustus 2013
(P.13.1424.F)

vakantiekamer

STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Strafuitvoeringsmodaliteit. — Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering
van het grondgebied. — Toepassingsgebied. — Grenzen. — Gevolg.

De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of overlevering, bepaald in artikel 26 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is een strafuitvoeringsmodaliteit die, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt, alleen van toepassing
is op vreemdelingen die niet over een geldige verblijfsvergunning, een nog
niet verstreken verblijfsvergunning of een vestigingsvergunning beschikken
alsook op hen waarvoor een uitleverings- of overleveringsverzoek is ingediend ; daaruit volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank, onverminderd de
tegenaanwijzingen bepaald in artikel 47, § 2, naar recht weigert de voorlopige invrijheidstelling toe te kennen, wanneer zij vaststelt dat de veroordeelde, hoewel hij vreemdeling is, verblijfsrecht in België heeft  (1).

(E.)

  (1) Zie concl. adv.-gen. Vandermeersch bij Cass. 24 okt. 2007, AR P.07.1390.F, AC 2007,
nr. 504.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 26 juli 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Eerste middel
De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied of overlevering, bepaald in artikel 26 Wet Strafuitvoering,
is een strafuitvoeringsmodaliteit die, zoals uit de bewoordingen blijkt,
alleen van toepassing is op vreemdelingen die niet over een geldige
verblijfsvergunning, een nog niet verstreken verblijfsvergunning of
een vestigingsvergunning beschikken alsook op hen die het voorwerp
uitmaken van een uitleverings- of overleveringsverzoek. Daaruit volgt
dat de strafuitvoeringsrechtbank, onverminderd de tegenaanwijzingen
bepaald in artikel 47, § 2, naar recht weigert de invrijheidstelling toe te
kennen, wanneer zij vaststelt dat de veroordeelde, hoewel hij vreemdeling is, verblijfsrecht in België heeft.
Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
...............................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 augustus 2013 — vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Dister (bij
de balie te Luik).
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Algemeen. —
Vordering in rechte. — Belang. — Begrip.
1644

forfaitaire vergoeding met
verwijzing naar artikel 15,
eerste lid, van de wet van
24 december 1993.
1494

Aansprakelijkheid
buiten
overeenkomst. — Algemeen.
— Vordering in rechte. —
Belang. — Gewettigd karakter. — Beoordeling.
1645

Advocaat. — Bewarende maatregelen door de stafhouder.
— Ontzegging toegang tot
in België gelegen strafinrichtingen. — Bevoegdheid
stafhouder.
1666

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Daad. — Misdrijf. — Vennootschap. —
Faillissement. — Tekort.
— Zaakvoerders en andere
personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement.
— Tekort als schade wegens
misdrijf. — Curator. — Vordering tot schadevergoeding
voor de strafrechter.
1534
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Schade. — Begrip. Vormen. — Vormen.
— Misdrijf. — Vennootschap. — Faillissement. —
Tekort. — Zaakvoerders en
andere personen die door
een kennelijk grove fout
hebben bijgedragen tot het
faillissement. — Tekort als
schade wegens misdrijf. —
Curator. — Vordering tot
schadevergoeding voor de
strafrechter.
1534
Aansprakelijkheid
buiten
overeenkomst. — Schade. —
Beoordelingsbevoegdheid.
Raming. Peildatum. — Raming. — Aanbesteding van
een
overheidsopdracht.
— Beslissing de overheidsopdracht niet te gunnen
maar hem opnieuw aan te
besteden. — Fout. — Laagste offerte ingediend door
de getroffene. — Schade.
— Vordering tot vergoeding van de winstderving
en van het verlies op de afschrijving van de vaste kosten. — Toekenning van een
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Advocaat. — Bewarende maatregelen door de stafhouder.
— Verbod het gerechtsgebouw te betreden. — Aard.
— Draagwijdte.
1666

— Geldboete. — Wijze van
berekening.
1573
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Huur van onroerende goederen. — Vrijstelling. — Artikel 13, B, b),
Zesde Richtlijn nr. 77/388/
EEG van de Raad van 17 mei
1977. — Artikel 44, § 3, 2o,
btw-wetboek. — Voorwaarden.
1403

Belasting over de toegevoegde
waarde. — Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde. — Artikel 70,
§ 2, eerste lid. — Geldboete.
Afstand van recht. — Beper— Uitstel. — Rechtbank. —
kende uitlegging. — Partij
Bevoegdheid. — Schending
die haar mag aanvoeren.
van de artikelen 10 en 11
— Draagwijdte. — Gren-
van de Grondwet. — Draagzen.
1604
wijdte. — Gevolg.
1559
Afstand. — Arbeidsovereenkomst. — Eenzijdige wijzi- Bescherming van de maatschappij. — Commissie tot bescherging. — Verbreking van de
ming van de maatschappij. —
overeenkomst. — Niet aanAlgemeen. — Secretariaat
gevoerd. — Gevolg. — Uitvan de commissies. — Ambvoering van de oorspronketenaren aangewezen door
lijke overeenkomst.
1604
de minister van Justitie. —
Opdracht.
1609
Arbeidsovereenkomst. — Einde.
— Eenzijdige wijziging. —
Verbreking van de overeen- Bescherming van de maatschappij. — Hoge commissie. — Gekomst. — Niet aangevoerd.
ïnterneerde. — Conclusie. —
— Gevolg. — Afstand. —
Verzoek tot plaatsbezoek.
Uitvoering van de oorspron— Plaatsbezoek strekkende
kelijke overeenkomst. 1604
tot vaststelling dat de geAuteursrecht. — Uitvindingïnterneerde opgesloten is in
soctrooi. — Algemeen. —
aan zijn geestesziekte niet
Octrooi. — Bodemrechter.
aangepaste
omstandighe— Beslissing tot nietigden. — Verwerping. — Motiverklaring. — Beslissing
vering.
1614
vatbaar voor verzet of hoger beroep. — Gevolgen. Bescherming van de maatschappij.
— Hoge commissie. — Rechts— Rechter in kort geding.
pleging voor de hoge com— Namaak. — Schijn van
missie. — Artikel 6 EVRM. —
rechten. — Beoordeling. —
Toepasselijkheid.
1609
Grond.
1598
Belasting over de toegevoegde
waarde. — Administratieve
sancties. — Laattijdige betaling van de belasting. —
Afwezigheid van aangifte.

Bescherming van de maatschappij. — Hoge commissie. — Secretariaat van de
hoge commissie. — Ambtenaren aangewezen door de

23/06/14 15:04

 inister van Justitie. — Opm
dracht.
1609

Niet-betaling van de borgsom. — Gevolg.
1376

Overschrijding. — Taak van
het Hof.
1584

Beslag. — Allerlei. — Collectieve schuldenregeling. —
Gedeeltelijke
kwijtschelding van kapitaal van de
schulden. — Voorwaarde.
— Tegeldemaking van alle
voor beslag vatbare goederen. — Wijze.
1369

Borgtocht. — Voorlopige Hechtenis. — Invrijheidstelling
onder borgsom. — Borgsom
ter waarborging van de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van de borgsom aan
de Staat bij niet-verschijning. — Bestaanbaarheid
met artikel 5.3 EVRM. 1377

Cassatie. — Vernietiging. Omvang. — Omvang. — Kamer
van inbeschuldigingstelling.
— Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure.
— Niet-oproeping van één
der partijen. — Cassatieberoep van de niet-opgeroepen partij. — Ontvankelijk
cassatieberoep van andere
partijen. — Vernietiging. —
Gevolg.
1538

Bevoegdheid en aanleg. —
Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. — Volstrekte
bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Ruilverkaveling van landeigendommen.
— Geschil over de ruilverkavelingsbeslissing zelf.
1479
Bevoegdheid en aanleg. —
Burgerlijke zaken. — Bevoegdheid. — Volstrekte
bevoegdheid
(Materiele.
Persoonlijke). — Vrederechter. — Ruilverkaveling van
landeigendommen. — Omvang.
1479
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Bewijslast. — Zwijgrecht.
— Draagwijdte. — Recht om
niet mee te werken aan de
eigen beschuldiging.
1551
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — Bewijslast. — Zwijgrecht. — Recht om niet mee
te werken aan de eigen beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de verdachte
onder bedreiging van een
sanctie is verkregen. — Afwijzing van het bewijs. 1551
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijsvoering. — Partijdige
bewijsgaring. — Beoordeling door de rechter. —
Redenen.
1454
Bewijs. — Strafzaken. — Bewijsvoering.
—
Wegverkeer.
—
Ademtest
of
ademanalyse. — Wachttijd. —
Gevolg.
1430
Borgtocht.
—
Voorlopige
Hechtenis. — Invrijheidstelling onder borgsom. — Begrip. — Doel. — Betaling
van de borgsom. — Aard. —
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Borgtocht.
—
Voorlopige
Hechtenis. — Toewijzing
van de borgsom. — Aard. —
Begrip. — Gevolg.
1376
Burgerlijke
rechtsvordering.
— Burgerlijke partij. —
Rechtspersoon. — Vereniging die de bevordering van
de milieubescherming tot
doel heeft. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde. — In
het nationale recht vastgelegde criteria. — Uitlegging.
— Grenzen.
1469
Burgerlijke rechtsvordering. —
Burgerlijke rechtsvordering
samen met de strafvordering voor de strafrechter gebracht. — Openbaar ministerie. — Adviesbevoegdheid.
— Wettigheid.
1474
Burgerlijke
rechtsvordering.
— Rechtspersoon die de bevordering van de milieubescherming tot doel heeft. —
Rechtstreeks en persoonlijk
belang. — Begrip.
1469
Burgerlijke rechtsvordering. —
Vennootschap. — Faillissement. — Curator. — Tekort.
— Zaakvoerders en andere
personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. — Tekort als schade
wegens misdrijf. — Vordering tot schadevergoeding
voor de strafrechter.
1533
Cassatie. — Bevoegdheid van
het hof. — Allerlei. — Belastingzaken. — Volledige vernietiging. — Middel waarover geen uitspraak werd
gedaan.
—
Verwijzingsrechter. — Rechtsmacht. —

Cassatie. — Vernietiging. Omvang. — Belastingzaken.
— Volledige vernietiging.
— Middel waarover geen uitspraak werd gedaan. — Verwijzingsrechter. — Rechtsmacht. — Overschrijding.
— Taak van het Hof.
1584
Cassatieberoep. — Strafzaken.
— Vormen. — Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging. — Eiser op derdenverzet. — Verplichting
tot betekening. — Bestaanbaarheid met de artikelen 10
en 11 Grondwet. — Verplichting van het Hof.
1466
Cassatiemiddelen. — Burgerlijke zaken. — nieuw middel. — Middel niet voor de
appelrechter aangevoerd. —
Ontvankelijkheid.
1499
Cassatiemiddelen. —
lijke zaken. — Nieuw
— Wetsbepalingen
rechter had moeten
sen. — Gevolg.

Burgermiddel.
die de
toepas1653

Collectieve schuldenregeling.
— Gedeeltelijke kwijtschelding van kapitaal van de
schulden. — Voorwaarde.
— Tegeldemaking van alle
voor beslag vatbare goederen. — Wijze.
1369
Douane en accijnzen. — Accijnswet 1997. — Geldboete
bepaald in artikel 39, eerste
lid. — Vernietigingsarrest
van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.
1422
Douane en accijnzen. — Accijnswet 1997. — Geldboete
bepaald in artikel 39, eerste
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lid. — Vernietigingsarrest
van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.
1450
Dwangsom. — Vereiste. —
Hoofdveroordeling.
1528
Eigendom. — Mede-eigendom.
— Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door één van
de mede-eigenaars met een
derde. — Gevolg.
1653
Eigendom. — Mede-eigendom.
— Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door meerdere mede-eigenaars elk
afzonderlijk met eenzelfde
derde. — Gevolg.
1653
Europees aanhoudingsbevel. —
Overlevering van een minderjarige van zestien jaar of
ouder. — Voorwaarde. 1459
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging gevraagd
aan België. — Onderzoeksgerechten. — Weigeringsgrond bepaald in artikel 6,
1o, van de Wet Europees
Aanhoudingsbevel. — Identieke feiten. — Onaantastbare beoordeling door de
rechter. — Feiten gepleegd
in Duitsland en België tijdens eenzelfde achtervolging.
1618
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging. — Voorwaarden. — Vermoeden van
onschuld. — Miskenning. —
Gevolg.
1682
Europees
aanhoudingsbevel.
— Weigeringsgrond. — Dubbele strafbaarheid. — Verjaring straf. — Verjaring
strafvordering. — Onderscheid.
1680
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Gevolgen (personen,
goederen, verbintenissen). —
Goederen. — Leasing. 1414
Faillissement. — Allerlei. —
Vennootschap. — Tekort.
— Zaakvoerders en andere
personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. — Tekort als schade
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wegens misdrijf. — Curator.
— Vordering tot schadevergoeding voor de strafrechter.
1533
Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Algemeen. — Veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding. — In het ongelijk gestelde burgerlijke
partij. — Bepalingen van
de wet van 21 april 2007. —
Werking in de tijd.
1474
Gerechtskosten. — Strafzaken.
— Procedure voor de feitenrechter. — Veroordeling van
de burgerlijke partij in de
kosten. — Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld.
— Begrip.
1375
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 10.
— Gelijkheid. — Valsheid en
gebruik van valse stukken.
— Gebruik van valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid. —
Gemeenrechtelijke valsheid.
— Non-discriminatie.
1389

ting voor het Hof. — Grenzen.
1499
Grondwettelijk hof. — Prejudicieel geschil. — Strafzaken.
— Eiser op derdenverzet.
— Cassatieberoep. — Verplichting tot betekening.
— Bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 Grondwet.
— Hof van Cassatie. — Verplichting.
1466
Grondwettelijk hof. — Prejudiciële vraag. — Hof van
Cassatie. — Verplichting.
— Grenzen. — Grondwettigheid van een besluit van de
Vlaamse Executieve.
1565
Grondwettelijk hof. — Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde. —
Artikel 70, § 2, eerste lid.
— Geldboete. — Uitstel. —
Rechtbank. — Bevoegdheid.
— Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Draagwijdte. — Gevolg.
1558

Handelspraktijken. — Bevel tot
Grondwet. — Grondwet 1994
staking. — Vereisten. 1528
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. —
Non-discriminatie. — Vals- Heling. — Witwassen. — Bestanddelen. — Vermogensheid en gebruik van valse
voordelen. — Wederrechtestukken. — Gebruik van
lijke herkomst of oorsprong.
valse stukken. — Inkom— Kennis. — Basisdelict. —
stenbelastingen. — Fiscale
Vaststelling.
1476
valsheid. — Gemeenrechtelijke valsheid. — Non-
discriminatie.
1389 Heling. — Witwassen. — Materieel bestanddeel. — Omzetting of overdracht van
Grondwet. — Grondwet 1994
kapitaal van illegale her(art. 1 tot 99). — Artikel 16.
komst. — Begrip.
1382
— Toepassingsgebied. 1499
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 59.
— Vervolging van een parlementslid. — Ontdekking op
heterdaad. — Begrip.
1431
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de
rechtspleging. — Toepasselijkheid.
1389
Grondwettelijk hof. — Hof van
Cassatie. — Prejudiciële
vraag gesteund op een onjuiste premisse. — Verplich-

Heling. — Witwassen. —
Rechter bij wie een feit
van witwassen aanhangig
is gemaakt. — Aan de gang
zijnde vervolging wegens
het basisdelict. — Gevolg. —
Opschorting van de berechting van de zaak.
1476
Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Allerlei. — Straf opgelegd in eerste aanleg voor
verschillende misdrijven. —
Hoger beroep. — Vrijspraak
voor één en veroordeling
voor de overige telastleg-
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gingen. —
Gevolg.

Strafmaat.

—
1557

Hoger beroep. — Strafzaken
(douane en accijnzen inbegrepen). — Incidenteel
beroep. — Voorwaarde. —
Gedaagde in hoger beroep.
— Begrip.
1554
Hoger beroep. — Tuchtzaken.
— Termijn om hoger beroep
in te stellen. — Niet-naleving. — Sanctie.
1649
Huur van goederen. — Andere
huurovereenkomsten. — Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. — Huurovereenkomst door meerdere
huurders of verhuurders
afgesloten. — Begrip. —
Gevolg.
1653
Huur van goederen. — Andere
huurovereenkomsten. — Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door één van de
mede-eigenaars met een
derde. — Gevolg.
1653
Huur van goederen. — Andere
huurovereenkomsten. — Onverdeeld goed. — Huurovereenkomst door meerdere
mede-eigenaars elk afzonderlijk met eenzelfde derde.
— Gevolg.
1653
Huur van goederen. — Andere huurovereenkomsten. —
Rechtsstoornissen uitgaande
van derden. — Vrijwaring
door de verhuurder van de
huurder. — Gevolg.
1653
Immuniteit. — Grondwet 1994.
— Artikel 59. — Vervolging
van een parlementslid. —
Ontdekking op heterdaad.
— Begrip.
1431
Indeplaatsstelling. — Eigen
schuld. — Betaling. —
Subrogatoire vordering. —
Medeschuldenaar. — Voorwaarde.
1589
Inkomstenbelastingen. — Algemeen. — Fiscaal geding. —
Taak van de rechter.
1577
Inkomstenbelastingen. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen. — Beroeps-
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kosten. — Minderwaarden
op de verkoop van aandelen.
1568
Internationale verdragen. —
Overeenkomst van Granada
van 3 oktober 1985 inzake
het behoud van het architectonische erfgoed van Europa. — Artikel 1. — Toepassing.
1499
Internationale verdragen. —
Verdrag van Aarhus. — Burgerlijke
rechtsvordering.
— Burgerlijke partij. —
Rechtspersoon. — Vereniging die de bevordering van
de milieubescherming tot
doel heeft. — Ontvankelijkheid. — Voorwaarde. — In
het nationale recht vastgelegde criteria. — Uitlegging.
— Grenzen.
1469
Jeugdbescherming. — Jeugdrechter. — Kabinetsbeschikking. — Tussenkomst van
het openbaar ministerie. 1447
Jeugdbescherming. — Maatschappelijk en medischpsychologisch
onderzoek.
— Aanwending van de verslagen. — Beperkende voorwaarden. — Omvang.
1380
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing. —
Kennisgeving beslissing. —
Termijn. — Uitwerking. 1675
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding en
opvoeding bij de uitspraak
ten gronde. —Onderscheid.
— Gevolg. — Motiveringsplicht.
1674
Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Verdrag van de Rechten
van de Mens. — Artikel 6.1.
— Toepassing.
1674

Jeugdbescherming. — Problematische
opvoedingssituatie van een minderjarige.
— Beschermingsmaatregelen. — Bevoegdheid van de
jeugdrechter.
1447
Jeugdbescherming. — Verdrag van de Rechten van de
Mens. — Artikel 5.3. — Minderjarige tussen twaalf en
veertien jaar. — Als misdrijf omschreven feit. —
Voorlopige maatregel van
plaatsing. — Voorlopige
hechtenis. — Onderscheid.
— Gevolg.
1675
Jeugdbescherming. — Verdrag
van de Rechten van de Mens.
— Artikel 5.3. — Redelijke
termijn. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing. —
Toepassing.
1675
Kort geding. — Rechter in kort
geding. — Bevoegdheid van
de rechter. — Grenzen. 1597
Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor). — Beslissing. — Weigering van
maatschappelijke
dienstverlening. — Voorwaarden.
— Andere omstandigheden
dan die welke beoogd in artikel 71, tweede lid van de
wet van 8 juli 1976.
1415
Maatschappelijk
welzijn
(openbare centra voor). —
Maatschappelijke
dienstverlening. — Beslissing.
— Betwisting. — Arbeidsrechtbank. — Verplichting
van de rechter. — Bevoegdheid van de rechter. — Volle
rechtsmacht.
1416
Milieurecht. — Burgerlijke
rechtsvordering. — Burgerlijke partij. — Rechtspersoon. — Vereniging die
de bevordering van de milieubescherming tot doel
heeft. —Ontvankelijkheid.
— Voorwaarde. — In het
nationale recht vastgelegde
criteria. — Uitlegging. —
Grenzen.
1469
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Milieurecht. — Burgerlijke
rechtsvordering. — Rechtspersoon die de bevordering
van de milieubescherming
tot doel heeft. — Rechtstreeks en persoonlijk belang. — Begrip.
1470
Milieurecht. — Drinkwater.
— Exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk. — Saneringsplicht. —
Wijze.
1522
Minderjarigheid. — Jeugdbescherming - Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding en
opvoeding bij de uitspraak
ten gronde. — Onderscheid.
— Gevolg. — Motiveringsplicht.
1674
Misdrijf. — Algemeen. Begrip.
Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet. —
Materieel bestanddeel. —
Witwassen. — Omzetting
of overdracht van kapitaal
van illegale herkomst. —
Begrip.
1382
Misdrijf. — Poging. — Begrip.
— Beoordeling door de rechter. — Gevolg.
1457
Monumenten en landschappen
(behoud van). — Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. —
Bescherming van roerende
goederen in een als monument beschermd gebouw. —
Overeenkomst van Granada
van 3 oktober 1985 inzake
het behoud van het architectonische erfgoed van Europa. — Artikel 1. — Toepassing.
1499
Monumenten en landschappen
(behoud van). — Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. —
Beschermingsmaatregel van
een goed. — Uitwerking. 1499
Monumenten en landschappen (behoud van). — Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
— Beschermingsprocedure
van het onroerende erfgoed.
— Voorwerp. — Uitrusting
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of decoratieve
elementen
die integrerend deel uitmaken van het als monument
beschermde werk. — Begrip.
1499
Munten en bankbiljetten. —
Uitgifte van munten en
bankbiljetten in euro. —
Nationale Bank van België.
— Europese Centrale Bank.
— Bevoegdheden.
1400
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Strafzaken. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging gevraagd aan België.
—
Onderzoeksgerechten.
— Weigeringsgrond bepaald
in artikel 6, 1°, van de Wet
Europees Aanhoudingsbevel.
— Identieke feiten. — Feiten gepleegd in Duitsland
en België tijdens eenzelfde
achtervolging.
1618
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Vervolging van een parlementslid. — Ontdekking op heterdaad. — Bevoegdheid van
het Hof.
1432
Onderwijs. — Openluchtklassen en schoolreizen alsook
het daarbij horende vervoer
- Vóór en na 1 september
2001. — Sociaal voordeel. —
Begrip.
1630
Onderwijs. — Scholen ingericht door een gemeente.
— Toekenning van een sociaal voordeel. — Scholen
die behoren tot het door de
Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrij onderwijs. —
Uitwerking.
1630
Onderwijs. — Sociaal voordeel. — Begrip.
1630
Onderzoek in strafzaken. —
Kamer
van
inbeschuldigingstelling. — Inverdenkinggestelde. — Grond van
niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering. — Begrip.1384
Onderzoek in strafzaken. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onderzoek van
de regelmatigheid van de
procedure. — Verplichting

de opmerking van partijen
te horen. — Met de inverdenkinggestelde
gelijkgestelde partij. — Verzuim
een partij te horen of op te
roepen. — Gevolg.
1538
Onderzoek in strafzaken. — Onderzoeksgerechten. — Toezicht op de regelmatigheid
van de rechtspleging. —
Voorlopige hechtenis. —
Betwisting van het bestaan
van ernstige aanwijzingen
van schuld. — Nietigheid
van een onderzoekshandeling. — Onderzoek prima
facie.
1477
Onderzoek in strafzaken. —
Partijdige bewijsgaring. —
Beoordeling door de rechter.
— Redenen.
1454
Onderzoek in strafzaken. —
Vervolging van een parlementslid. — Ontdekking op
heterdaad. — Onaantastbare beoordeling in feite. —
Gevolg.
1432
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging.
— Motivering. — Artikel 149
van de Grondwet. — Toepasselijkheid.
1389
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging.
— Rechtspersoon. — Ontbinding zonder vereffening.
— Opslorping door een vennootschap naar buitenlands
recht. — Strafvordering. 1390
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Redelijke termijn. — Geen
miskenning van de bewijsvoering. — Gevolg.
1389
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Verjaring. — Motiveringsplicht.
1389
Onderzoeksgerechten. — Toezicht op de regelmatigheid
van de rechtspleging. —
Voorlopige hechtenis. — Betwisting van het bestaan van
ernstige aanwijzingen van
schuld. — Nietigheid van
een onderzoekshandeling. —
Toezicht prima facie.
1477
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Onderzoeksgerechten. — Voorlopige Hechtenis. — Handhaving. — Recht van verdediging. — Plicht tot
eerbiediging. — Begrip. 1616
Onteigening ten algemenen
nutte. — Economische expansie. — Onteigeningsmachtiging. — Vlaamse
regering. — Bevoegde minister.
1514
Onteigening
ten
algemenen nutte. — Gewestelijke aangelegenheden. —
O nteigeningsmachtiging.
— Vlaamse regering. —
Voorwaarde. — Bevoegde
minister.
1514
Openbaar ministerie. — Jeugdbescherming. — Kabinetsbeschikking van de jeugdrechter. — Tussenkomst van het
openbaar ministerie.
1447
Openbaar ministerie. — Opdracht. — Strafgerecht. —
Burgerlijke rechtsvordering
samen met de strafvordering voor de strafrechter
gebracht. — Adviesbevoegdheid. — Wettigheid.
1474
Overeenkomst. — Rechten en
verplichtingen van partijen.
— T.a.v. derden. — Draagwijdte.
1627
Paritair comite. — Bouwbedrijf. — Criterium. — Activiteit van de onderneming.
— Uitzondering
1367
Prejudicieel geschil. — Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging. — Gevolg.
1459
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof - Strafzaken.
— Eiser op derdenverzet.
— Cassatieberoep. — Verplichting tot betekening.
— Bestaanbaarheid met de
artikelen 10 en 11 Grondwet. — Hof van Cassatie. —
Verplichting.
1466
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof. — Hof van
Cassatie. — Prejudiciële
vraag gesteund op een onjuiste premisse. — Verplich-
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ting voor het Hof. — Grenzen.
1499
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof. — Hof van
Cassatie. — Verplichting
voor het Hof. — Grenzen.
— Vraag reeds beantwoord
door het Grondwettelijk
Hof.
1479
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof. — Hof van Cassatie. — Verplichting voor
het Hof. — Grenzen. — Vraag
zonder belang voor de beslechting van het geschil. 1479
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof. — Prejudiciële vraag - Hof van Cassatie.
— Verplichting. — Grenzen.
— Grondwettigheid van een
besluit van de Vlaamse Executieve.
1565
Prejudicieel geschil. — Grondwettelijk Hof. — Wetboek
van de belasting over de
toegevoegde
waarde.
—
Artikel 70, § 2, eerste lid.
— Geldboete. — Uitstel. —
Rechtbank. — Bevoegdheid.
— Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. — Draagwijdte. —
Gevolg.
1559
Raad van state. — Afdeling
bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid. — Beroep tot
nietigverklaring. — Handeling van een administratieve overheid.
1479
Raad van state. — Afdeling
bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid. — Beroep tot
nietigverklaring. — Privaatrechtelijke rechtspersoon. — Administratieve
overheid. — Voorwaarde. —
Gevolg.
1489
Raad van state. — Afdeling
bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid. — Beroep tot
nietigverklaring. — Privaatrechtelijke
rechtspersoon.
— Administratieve overheid.
— Voorwaarde.
1489
Recht van verdediging. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Bevoegdheid van de rech-

ter. — Ambtshalve aangevulde reden. — Debat op tegenspraak.
1620
Recht van verdediging. — Strafzaken. — Voorlopige hechtenis. — Bevoegdheid van de
wetgever.
1681
Recht van verdediging. — Strafzaken. — Voorlopige Hechtenis. — Handhaving. — Onderzoeksgerecht. — Recht van
verdediging. — Plicht tot
eerbiediging. — Begrip. 1616
Recht van verdediging. — Strafzaken. — Voorlopige hechtenis. — Toegang tot dossier.
— Uitgebreidere toegang
van het openbaar ministerie. — Gevolg.
1681
Rechtbanken. — Belastingzaken. — Fiscaal geding. —
Taak van de rechter.
1577
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Bevoegdheid van de rechter.
— Ambtshalve aangevulde
reden. — Debat op tegenspraak.
1620
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Sociale zaken (bijzondere regels). — Openbare
centra voor maatschappelijk
welzijn. — Recht op maatschappelijke dienstverlening.
— Betwisting. — Arbeidsrechtbank. — Verplichting
van de rechter. — Bevoegdheid van de rechter. — Volle
rechtsmacht.
1415
Rechten van de mens. — Internationaal verdrag burgerrechten
en
politieke
rechten. — Artikel 14, § 3,
g. — Zwijgrecht. — Draagwijdte - Recht om niet mee
te werken aan de eigen beschuldiging.
1551
Rechten van de mens. — Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten.
— Artikel 14, § 3, g. — Zwijgrecht. — Recht om niet mee
te werken aan de eigen beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de verdachte
onder bedreiging van een
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sanctie is verkregen. — Afwijzing van het bewijs. 1551

gen. — Afwijzing van het
bewijs.
1551

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.3.
— Invrijheidstelling onder
borgsom. — Borgsom ter
waarborging van de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van de borgsom aan
de Staat bij niet-verschijning. — Bestaanbaarheid
met het Verdrag.
1376

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.2.
— Strafzaken. — Vermoeden van onschuld. — Draagwijdte.
1682

Rechten van de mens. — Verdrag
rechten van de mens. — Artikel 5. — Artikel 5.4. — Vrijheidsberoving. — Voorziening
bij de rechter. — Openbare
terechtzitting.
1609
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij. — Rechtspleging
voor de hoge commissie. —
Toepasselijkheid.
1609
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Strafzaken. — Eerlijk
proces. — Partijdige bewijsgaring. — Beoordeling door
de rechter. — Redenen. 1454
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Strafzaken. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Redenen.
1422
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. —
Zwijgrecht. — Draagwijdte.
— Recht om niet mee te
werken aan de eigen beschuldiging.
1551
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Zwijgrecht. — Recht om
niet mee te werken aan de
eigen beschuldiging. — Bewijsmateriaal dat van de
verdachte onder bedreiging
van een sanctie is verkre-
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Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.2.
— Vermoeden van onschuld.
— Bewarende maatregelen
door de stafhouder. — Verbod het gerechtsgebouw te
betreden. — Aard. — Draagwijdte.
1666
Rechten van de mens. — Verdrag
van de rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.3. —
Redelijke termijn. — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Toepassing.
1675
Rechten van de mens. — Verdrag van de rechten van de
mens. — Artikel 5. — Artikel 5.3. — Redelijke termijn.
— Jeugdbescherming. —
Minderjarige tussen twaalf
en veertien jaar. — Als
misdrijf omschreven feit. —
Voorlopige maatregel van
plaatsing. — Voorlopige
hechtenis– Onderscheid. —
Gevolg.
1675
Rechten van de mens. — Verdrag van de rechten van de
mens. — Artikel 6. — Artikel 6.1. — Jeugdbeschermingswet. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing. —
Toepassing.
1674

— Beperkende uitlegging.
— Partij die haar mag aanvoeren. — Draagwijdte. —
Grenzen.
1604
Rechtsbeginselen (algemene).
— Strafzaken. — “Ongeschikt als procespartij”. 1371
Rechtsbeginselen (algemene).
— Strafzaken. — Recht op
een eerlijk proces. — Partijdige bewijsgaring. — Beoordeling door de rechter.
— Redenen.
1454
Rechtsmisbruik. — Procesrechtsmisbruik. — Aanwenden van de rechtspleging
voor kennelijk vertragende
of onrechtmatige doeleinden. — Beoordeling door de
rechter. — Wijze.
1662
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Jeugdbescherming. — Minderjarige
tussen twaalf en veertien
jaar. — Als misdrijf omschreven feit. — Voorlopige
maatregel van plaatsing.
— Uiteindelijke maatregel
van bewaring, behoeding en
opvoeding bij de uitspraak
ten gronde. — Onderscheid.
— Gevolg.
1674
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Straf. —
Motivering. — Begrip. 1557

Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Burgerlijke
zaken. — Gerechtelijke beslissing. — Beslissing vatbaar voor verzet of hoger
beroep. — Draagwijdte. —
Gevolg.
1597

Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Burgerlijke
rechtsvordering. — Oordeel dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen het
misdrijf en het faillissement. — Oordeel dat er geen
oorzakelijk verband bestaat
tussen het misdrijf en de
schade in zijn totaliteit. —
Tegenstrijdigheid.
1534

Rechtsbeginselen (algemene).
— Afstand van een recht.

Registratie (recht van). — Invordering. — Verjaringster-
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mijn van twee jaar. — Aanvang.
1579
Ruilverkaveling van landeigendom. — Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Geschil over de
ruilverkavelingsbeslissing
zelf.
1479
Ruilverkaveling van landeigendom. — Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke). — Vrederechter.
— Omvang.
1479
Stedenbouw. — Algemeen. —
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Bescherming van
roerende goederen in een als
monument beschermd gebouw. — Overeenkomst van
Granada van 3 oktober 1985
inzake het behoud van het
architectonische
erfgoed
van Europa. — Artikel 1. —
Toepassing.
1499
Stedenbouw. — Algemeen. —
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest. — Beschermingsmaatregel van een goed. —
Uitwerking.
1499
Stedenbouw. — Algemeen. —
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Beschermingsprocedure van het onroerende
erfgoed. — Voorwerp. — Uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel
uitmaken van het als monument beschermde werk. —
Begrip.
1499
Stedenbouw. — Algemeen. —
Herstelvordering. — Beslissing. — Derdenverzet.
— Arrest. — Cassatieberoep
door eiser op derdenverzet.
—Verplichting tot betekening. — Bestaanbaarheid
met de artikelen 10 en 11
Grondwet. — Hof van Cassatie. — Verplichting.
1466

Straf. — Algemeen. Straf en
maatregel. Wettigheid. — Algemeen. — Straf opgelegd in
eerste aanleg voor verschillende misdrijven. — Hoger
beroep. — Vrijspraak voor
één en veroordeling voor de
overige telastleggingen. —
Strafmaat. — Gevolg. 1557
Straf. — Verzachtende omstandigheden. — Verschoningsgronden. — Verzachtende
omstandigheden.
— Overschrijding van de
redelijke termijn. — Gevolg. — Straf lager dan de
wettelijke minimumstraf.
— Uitwerking.
1422
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing. — Cassatieberoep.
— Vernietiging met verwijzing. — Termijn waarbinnen
de rechter op verwijzing uitspraak moet doen. — Overschrijding. — Gevolgen. 1672
Strafuitvoering.
—
Strafuitvoeringsrechtbank.
—
Strafuitvoeringsmodaliteit.
— Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. — Toepassingsgebied.
— Grenzen. — Gevolg. 1684
Strafuitvoering. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Ter
beschikking gestelde veroordeelde. — Verzoek om
penitentiair verlof. — Noodzaak om een zitting te organiseren. — Beoordeling van
de rechtbank.
1672
Taalgebruik. — Gerechtszaken
(wet 15 juni 1935). — Vonnissen en arresten. Nietigheden. — Strafzaken. — Engelstalige woorden “unfit
for trial”.
1371

Stedenbouw. — Bouwvergunning. — Aan vergunning onderworpen werken. — Openluchtpiste voor paarden. 1470

Uitlevering.
—
Europees
aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging. — Voorwaarden– Vermoeden van
onschuld -Miskenning. —
Gevolg.
1682

Straf. — Algemeen. Straf en
maatregel. Wettigheid. — Algemeen. — Motivering. —
Begrip.
1557

Uitvindingsoctrooi. — Algemeen. — Octrooi. — Bodemrechter. — Beslissing tot
nietigverklaring. — Beslis-

ARREST-2013-6-7-8.indb 8

sing vatbaar voor verzet of
hoger beroep. — Gevolgen.
— Rechter in kort geding.
— Namaak. — Schijn van
rechten. — Beoordeling. —
Grond.
1598
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale
valsheid. — Betaling zonder
nadelige erkenning. — Gevolg.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale
valsheid. — Gemeenrechtelijke valsheid. — Aanhoudend gebruik van een vals
stuk. — Mogelijkheid gemeen aan elk gebruik van
valse stukken.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale
valsheid. — Strafvordering.
— Fiscaal proces. — Schorsing. — Recht van verdediging.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van valse
stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale valsheid.
— Valse stukken gebruikt
in het kader van het fiscaal
bezwaarschrift.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Fiscale
valsheid. — Vonnis dat de
uitspraak aanhoudt. — Gevolg. — Geen rechtvaardigingsgrond.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Inkomstenbelastingen. — Valse
stukken gebruikt in de bezwaarprocedure.
1389
Valsheid en gebruik van valse
stukken. — Gebruik van
valse stukken. — Verjaring.
— Tijdstip waarop de verjaring begint te lopen.
1389
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Verdeling. — Betwisting. —
Verdeelbaarheid in natura.
— Tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden. — Neerlegging ter
griffie. — Gevolg.
1524
Verjaring. — Burgerlijke zaken. — Termijnen (Aard,
duur, aanvang, einde). —
Ziekenvervoer.
1532
Verjaring. — Strafzaken. —
Strafvordering. — Termijnen. — Gebruik van valse
stukken. — Tijdstip waarop
de verjaring begint te lopen.
1389
Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling.
— Probatieuitstel. — Herroeping.
1371
Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling.
— Probatieuitstel. — Instemming met probatievoorwaarden. — Aanwezigheid
van de beklaagde. — Vereiste.
1371
Vervoer. — Goederenvervoer.
— Algemeen. — Ziekenvervoer. — Personenvervoer. —
Verjaring.
1532
Vervoer.
—
Goederenvervoer. — Landvervoer. Wegvervoer.
—
Wegvervoer.
— CMR. — Verzekering. —
Landverzekering. — Landverzekeringsovereenkomst.
— Aansprakelijkheidsverzekeringen. — Leiding van het
geschil. — Verzekeraar. —
Verzekerde. — Verzekerde
als CMR vervoerder.
1406
Verwijzing na cassatie. — Burgerlijke zaken. — Hoger beroep onwettig ontvankelijk
verklaard– Cassatie. — Cassatie met verwijzing.
1649
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Strafzaken.
— Verzoek tot verwijzing
wegens gewettigde verdenking. — Raadkamer. — Regeling van de rechtspleging.
— Veelvoud aan rechtsplegingen en rechtsmiddelen.
— Noodwendigheden van de
dienst. — Noodzaak een ex-
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tra raadkamer met een voorzitter die behoort tot een andere kamer te laten zetelen.
— Gevolg.
1546
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Tuchtzaken. — Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars. — Nederlandstalige uitvoerende
kamer. — Verwijzing naar
een instantie van dezelfde
rang. — Onmogelijkheid. —
Gevolg.
1530
Verzekering. — Landverzekering. — Landverzekeringsovereenkomst. — Aansprakelijkheidsverzekeringen.
— Leiding van het geschil. —
Verzekeraar. — Verzekerde.
— CMR. — Verzekerde als
CMR vervoerder.
1406
Verzekering. — Landverzekering. — Overeenkomst.
— Beëindiging voordat het
schadegeval heeft plaatsgevonden. — Schadegeval. —
Begrip.
1627
Verzekering. — Landverzekering. — Samenloop van verzekeringen. — Wet 25 juni
1992. — Ziekteverzekering.
—
Hospitalisatieverzekering. — Wet 21 nov. 1989. —
Artikel 29bis. — Verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
— Dekkingen. — Verschillende voorwerpen. — Onderscheid. — Gevolg.
1589
Vonnissen en arresten. — Algemeen. — Jeugdbescherming. — Minderjarige tussen twaalf en veertien jaar.
— Als misdrijf omschreven
feit. — Voorlopige maatregel van plaatsing. — Kennisgeving beslissing. — Termijn. — Uitwerking.
1675
Vonnissen en arresten. — Burgerlijke zaken. — Algemeen.
— Procesrechtsmisbruik. —
Aanwenden van de rechtspleging voor kennelijk vertragende of onrechtmatige
doeleinden. — Beoordeling
door de rechter. — Wijze. 1662
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Algemeen. — Een-

parigheid van de rechters in
hoger beroep. — Specifieke
vermelding.
1398
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Algemeen. — Ondertekening van het vonnis door de rechters die de
beslissing hebben gewezen.
— Ontstentenis. — Onmogelijkheid om te tekenen. —
Verantwoording.
1398
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Algemeen. — Verzoek dat geen verband houdt
met de uitspraak over de
strafvordering. — Verplichting van de rechter.
1398
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Algemeen. — Vrijheidsstraf. — Verplichting
van de rechter.
1398
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Persoonlijke
verschijning
van de beklaagde. — Beslissing waarbij de persoonlijke
verschijning wordt bevolen.
— Verplichting.
1371
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor. — Verhoor
zonder bijstand van een
advocaat. — Geen afstand
van het recht op bijstand
- Handhaving. — Eerste
verschijning voor de raadkamer. — Bevestiging. —
Hoger beroep. — Kamer van
inbeschuldigingstelling.
— Oordeel dat het aanhoudingsmandaat niet moet
worden opgeheven omdat
het eerlijk proces niet werd
miskend. — Wettigheid. 1549
Voorlopige hechtenis. — Bevel
tot aanhouding. — Voorafgaand verhoor. — Verhoor
zonder bijstand van een advocaat. — Geen afstand van
het recht op bijstand. — Gevolg.
1549
Voorlopige
hechtenis.
—
Handhaving.
—
Onderzoeksgerecht - Recht van
verdediging. — Plicht tot
eerbiediging. — Begrip. 1616
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Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Toegang tot dossier. — Uitgebreidere toegang van het openbaar
ministerie. — Recht van
verdediging. — Gevolg. 1681
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Voorwaarden.
— Bestaan van ernstige
aanwijzingen van schuld.
— Betwisting. — Nietigheid
van een onderzoekshan
deling. — Onderzoek prima
facie.
1477
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Uitgebreidere toegang van het openbaar ministerie. — Recht van
verdediging. — Gevolg. 1681
Voorlopige hechtenis. — Voorlopige
invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling onder
borgsom. — Begrip. — Doel.
— Betaling van de borgsom.
— Aard. — Niet-betaling van
de borgsom. — Gevolg. 1376
Voorlopige hechtenis. — Voorlopige
invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling onder
borgsom. — Borgsom ter
waarborging van de tenuitvoerlegging van een effectieve vrijheidsstraf. — Toewijzing van de borgsom aan
de Staat bij niet-verschijning. — Bestaanbaarheid
met artikel 5.3 EVRM. 1376
Voorlopige hechtenis. — Voorlopige
invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling onder
borgsom. — Toewijzing van
de borgsom. — Aard. — Begrip. — Gevolg.
1376
Voorlopige hechtenis. — Voorlopige
invrijheidstelling.
— Invrijheidstelling onder borgsom. — Voorlopige
Hechteniswet. — Artikel 35,
§ 4, vijfde en zevende lid. —
Tenuitvoerlegging van het
vonnis. — Begrip.
1376
Vordering in rechte. — Aansprakelijkheid
buiten
overeenkomst. — Belang –
Gewettigd karakter. — Beoordeling.
1645
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Vordering in rechte. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Belang. — Begrip.
1644
Vreemdelingen. — Beslissing
tot vrijheidsberoving. — Ontbreken van de handtekening
van de gemachtigde van de
Staatssecretaris. — Verzoek
tot invrijheidstelling. — Afwijzing door de raadkamer.
— Hoger beroep. — Kamer
van inbeschuldigingstelling.
— Vaststelling dat het niet
mogelijk is wettelijk te controleren wie de auteur is van
de beslissing. — Oordeel dat
de beslissing aangetast is
door een substantieel vormgebrek. — Wettigheid. 1547
Waters. — Drinkwater. —
Exploitant van een openbaar
waterdistributienetwerk. — Saneringsplicht. —
Wijze.
1522
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 59. — Wachttijd bij
ademtest of ademanalyse.
— Doel.
1430
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 67. — Artikel 67ter.
— Draagwijdte.
1428
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 67. — Artikel 67ter.
— Grondwettigheid.
1428
Werkloosheid. — Recht op uitkering. — Werkloze. — Verhuizing. — Adreswijziging.
— Verklaring. — C1 formulier. — Geen mededeling
aan de RVA. — Fout van de
uitbetalingsinstelling.
—
RVA. — Oproeping. — Gevolgen.
1606
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte. —
Werking in de tijd. — Douane en accijnzen. — Accijnswet 1997. — Geldboete
bepaald in artikel 39, eerste
lid. — Vernietigingsarrest
van het Grondwettelijk Hof.
— Gevolgen.
1450

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte. —
Werking in de tijd. — Gerechtskosten - Veroordeling
tot de rechtsplegingsvergoeding. — In het ongelijk
gestelde burgerlijke partij.
— Bepalingen van de wet
van 21 april 2007. — Onmiddellijke toepassing.
1474
Wraking. — Strafzaken. —
Rechter. — Wettige verdenking. — Begrip.
1561
Wraking. — Strafzaken. —
Wettige
verdenking.
—
Rechter. — Voorzitter van
het hof van assisen. — Informele vergadering om de
duur van de pleidooien in
te schatten. — Vergadering
zonder jury in het bijzijn
van de assessoren, de raadslieden en het openbaar ministerie. — Mededeling door
de voorzitter omtrent een
aan de jury te stellen vraag.
— Bedenkingen omtrent een
van de voorziene telastleggingen en de gevolgen voor
de burgerlijke rechtsvordering. — Toepassing.
1561
Wraking. — Strafzaken. —
Wrakingsgrond. — Gebrek
aan schriftelijk bewijs of
begin van bewijs tot staving van de aangevoerde
wrakingsgrond. — Geen
aanleiding om een getuigenonderzoek te bevelen.
— Beoordeling van het wrakingsverzoek. — Verklaring van de gewraakte magistraat.
1561
Wraking. — Strafzaken. —
Wrakingsgronden. — Bewijs
- Geen bewijs. — Gevolg. 1386
Wraking. — Strafzaken. —
Wrakingsgronden. — Gewettigde verdenking en hoge
graad van vijandschap. —
Grief. — Beslissing tot weigering van verhoor van een
deskundige of van een getuige. — Gevolg.
1386
Wraking. — Strafzaken. —
Wrakingsgronden. — Gewettigde verdenking en hoge
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graad van vijandschap. —
Grief. — Bewering dat de
vermeldingen in het procesverbaal van de rechtszitting
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in strijd zijn met de werkelijkheid. — Zonder grondslag.
1386
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