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N° 492
2o

— 1 oktober 2013
(P.13.1561.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INZAGE VAN HET DOSSIER. — Handhaving. — Procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
2o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HOGER BEROEP. — Handhaving. — Inzage
van het dossier.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — INZAGE VAN HET DOSSIER. — Handhaving. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Mededeling van het dossier
aan de verdachte.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Mededeling van het dossier aan de verdachte.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 5. — Artikel 5.4. — Voorlopige hechtenis. — Handhaving. —
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Mededeling van het dossier aan de
verdachte.

1o en 2o Artikel 22, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet is niet van toepassing
op de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (1). (Artt. 22,
vierde lid, en 30 Voorlopige Hechteniswet)
3o, 4o en 5o Noch artikel 30 Voorlopige Hechteniswet, noch artikel 5.4 EVRM
bepalen dat het dossier aan de verdachte moet worden medegedeeld vóór de
rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis wanneer hij daarvan,
overeenkomstig de artikelen 21, § 3, of 22, vierde lid, van die wet, inzage heeft
kunnen nemen vóór de rechtszitting van de raadkamer, tenzij nadien nieuwe
stukken bij het dossier worden gevoegd  (2). (Artt. 5.4 EVRM ; artt. 21, § 3 ,
22, vierde lid, en 30 Voorlopige Hechteniswet)

(B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1) Zie : Cass. 14 okt. 1992, AR 260, AC 1991-1992, nr. 666 ; Cass. 12 maart 2003, AR
P.03.0333.F, AC 2003, nr. 165 ; Cass. 7 mei 2003, AR P.03.0607.F, AC 2003, nr. 279.
  (2) Cass. 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, AC 1999, nr. 415 ; Zie : Cass. 23 maart 1999, AR
P.99.0387.N, AC 1999, nr. 173.
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van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 22, vierde lid, 23 en
30, § 2, laatste lid, Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert aan dat het arrest onterecht oordeelt dat
artikel 22, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet niet van toepassing is op
de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer nieuwe
stukken aan het dossier worden toegevoegd na de behandeling van de
zaak door de raadkamer.
3. Artikel 22, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet is niet van toepassing op de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Noch artikel 30 Voorlopige Hechteniswet, noch artikel 5.4 EVRM
bepalen dat het dossier aan de verdachte moet worden medegedeeld vóór
de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis wanneer hij
daarvan, overeenkomstig de artikelen 21, § 3, of 22, vierde lid, van die
wet, inzage heeft kunnen nemen vóór de rechtszitting van de raadkamer,
tenzij nadien nieuwe stukken bij het dossier worden gevoegd.
5. Het arrest stelt onaantastbaar vast dat er geen redenen zijn aan te
nemen dat aan het strafdossier meer stukken werden toegevoegd dan
die welke de onderzoeksrechter onder zich heeft en die ter inzage van de
verdediging zijn gesteld. Aldus geeft het arrest te kennen dat de eiser
vóór de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling alle
stukken van het strafdossier heeft kunnen raadplegen.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat er na de beschikking van de
raadkamer nieuwe stukken aan het strafdossier werden toegevoegd die
de eiser niet heeft kunnen inzien en niet aan de tegenspraak werden
onderworpen, komt het op tegen dat oordeel en is het niet ontvankelijk.
Tweede en derde onderdeel
6. De onderdelen voeren aan dat het arrest niet kan oordelen dat eisers
recht van verdediging niet wordt miskend, wanneer hij opwerpt geen
inzage te hebben kunnen nemen van nieuwe stukken omwille van laattijdige verwittiging hiervan en niet om een uitstel verzoekt, (tweede onderdeel) en wanneer hij verzoekt dat gebrek te remediëren (derde onderdeel)
zonder de zaak te hebben verdaagd en vast te stellen dat de zaak niet
meer kan worden behandeld binnen de in artikel 30, § 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalde termijn ; het arrest stelt niet vast dat de
kamer van inbeschuldigingstelling zich in de onmogelijkheid bevond om
de zaak te behandelen op 18 september 2013 ; de eiser heeft zich verdedigd
over de onmogelijkheid de nieuwe stukken in te zien en heeft zich uiter-
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aard niet verdedigd over de inhoud van die stukken ; hij wilde enkel een
verdaging van de zaak in zoverre de zaak nog steeds zou kunnen worden
behandeld binnen de bij de wet voorziene termijn van behandeling ; het
kan aan de verdachte niet worden verweten geen verzoek tot uitstel te
hebben geformuleerd om zich te kunnen verdedigen wanneer daardoor
geen beslissing binnen deze termijn kan worden verkregen.
7. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, oordeelt het
arrest dat de eiser vóór de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling alle stukken van het strafdossier heeft kunnen raadplegen.
Het oordeelt ook : “Evenmin is verdachte in zijn rechten van verdediging geschonden. Afgezien van de omstandigheid dat de verdediging bij
voorbaat geen verzoek tot uitstel wenste te formuleren, is gebleken dat
hij zich met kennis van zaken en op omstandige wijze heeft verdedigd”.
In zoverre de onderdelen ervan uitgaan dat de appelrechters hun
oordeel dat eisers recht van verdediging niet werd miskend, hebben afgeleid uit het feit dat de eiser niet om een uitstel heeft verzocht, berusten
ze op een onjuiste en onvolledige lezing van het arrest en missen ze
bijgevolg feitelijke grondslag.
8. Voor het overige komen de onderdelen op tegen het onaantastbaar
oordeel in feite van de appelrechters dat de eiser zich met kennis van
zaken en op omstandige wijze heeft verdedigd, zodat zijn recht van
verdediging niet werd miskend, of verplichten ze tot een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre zijn de beide onderdelen niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
1 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Meese (bij de balie
te Gent).

N° 493
2o

— 2 oktober 2013
(P.13.1553.F)

kamer

1o VREEMDELINGEN. — Vrijheidsberovende maatregel. — Beroep bij de
rechterlijke macht. — Beslissing van de onderzoeksgerechten. — Artikel
149 Grondwet. — Toepassing.
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2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Vreemdelingen. — Vrijheidsberovende maatregel. — Beroep bij de rechterlijke macht. — Beslissing van de onderzoeksgerechten. — Toepassing.
3o VREEMDELINGEN. — Vrijheidsberovende maatregel. — Nieuwe maatregel genomen met toepassing van artikel 74-6, 1bis, 1o, Vreemdelingenwet.
— Autonome titel. — Gevolg.

1o en 2o Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die, met toepassing van artikel 74/6 van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, uitspraak doen over de handhaving van
de vrijheidsberovende maatregel  (1).
3o Een nieuwe, op grond van artikel 74-6, 1bis, 1o, van de wet van 15 december 1980
genomen maatregel van vrijheidsberoving, is een autonome titel van
vrijheidsberoving die tot doel heeft een administratieve hechtenis te stuiten
en die een nieuwe hechtenistermijn doet ingaan  (2).

(M.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 7 en 74/6 Vreemdelingenwet, 15 van de Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke
normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, 1
tot 5 van de wet van 29 juli 1991 Wet Motivering Bestuurshandelingen
en 149 Grondwet.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet,
dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de handhaving van de met toepassing van artikel 74/6 van de wet
van 15 december 1980 genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, faalt het naar recht.
Voor het overige voert de eiser aan dat hij is vastgehouden op grond
van de administratieve maatregel van 2 april 2013 die op 9 augustus
  (1) Cass. 30 nov. 2010, AR P.10.1735.N, AC 2010, nr. 704.
  (2) Zie Cass. 23 aug. 2011, AR P.11.1456.F, AC 2011, nr. 444.
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2013 werd verlengd, met andere woorden buiten de wettelijke geldigheidstermijn van de maatregel, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling, door zijn vrijlating niet te bevelen, haar beslissing niet naar
recht heeft verantwoord. Hij voert dienaangaande aan dat, in tegenstelling tot wat het arrest beslist, de titel van vrijheidsberoving van
28 mei 2013 geen autonome titel van vrijheidsberoving kan zijn die twee
maanden geldig is.
Artikel 74-6, 1bis, 1°, van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de
vreemdeling die het grondgebied binnengekomen is zonder te voldoen
aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden of wiens verblijf opgehouden
heeft regelmatig te zijn en die een asielaanvraag indient, door de
minister of zijn gemachtigde in een welbepaalde plaats kan worden vastgehouden teneinde zijn effectieve verwijdering te waarborgen, indien de
vreemdeling sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen
of uitgezet en die maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken.
Het arrest stelt vast dat de op grond van artikel 74-6, 1bis, 1°, van de
wet van 15 december 1980 genomen vrijheidsberovende maatregel van
28 mei 2013 met name gemotiveerd is door het feit dat de betrokkene het
voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot verwijdering van
4 februari 2004, voor een duur van tien jaar, dat hij sindsdien de uitvoering van een verwijderingsmaatregel en het hem betekende bevel om
het grondgebied te verlaten tweemaal heeft belemmerd, dat het weinig
waarschijnlijk is dat hij gevolg zou geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat hem opnieuw zou worden betekend en dat zijn vasthouding noodzakelijk is om zijn effectieve verwijdering van het grondgebied mogelijk te maken.
Het arrest verantwoordt bijgevolg de beslissing dat de vrijheidsberovende maatregel van 28 mei 2013 een autonome titel van vrijheidsberoving was, naar recht.
In zoverre het middel aanvoert dat een autonome titel geen administratieve hechtenis kan stuiten en geen nieuwe termijn van hechtenis
kan doen ingaan, faalt het naar recht.
Door vast te stellen dat de beslissing van 28 mei 2013 tot vasthouding
in een welbepaalde plaats, twee maanden geldig is en dat de duur van de
vasthouding van rechtswege was opgeschort gedurende de termijn waarbinnen een verzoekschrift bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
werd ingediend, met name van 17 juni tot 1 juli 2013, zodat de beslissing
tot verlenging binnen de wettelijke termijn is genomen, schenden de
appelrechters de in het middel bedoelde wetsbepaling niet en doen zij
evenmin uitspraak over de opportuniteit van de maatregel.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij niet op zijn conclusie
antwoorden en oefent in het algemeen kritiek uit op het feit dat er geen
onderzoek is gevoerd naar de proportionaliteit van de verlengingsmaatregel ten aanzien van het privé- en gezinsleven van de eiser, die een kind
ten laste heeft en trouwplannen heeft.
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Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, dat
niet toepasselijk is op de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, faalt naar recht.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser conclusie
heeft genomen op de rechtszitting. Het middel mist in zoverre feitelijke
grondslag.
Het middel, dat een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is in zoverre niet ontvankelijk.
Het arrest stelt voor het overige vast dat de vrijheidsberovende maatregel op 9 augustus 2013 werd verlengd, met toepassing van artikel 74/6,
§ 2, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, op grond dat de betrokkene op 22 mei 2013 een asielaanvraag heeft ingediend die op 17 juni 2013
werd geweigerd, dat hij vervolgens een verzoekschrift heeft ingediend bij
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat werd verworpen op 16 juli
2013, dat de nodige maatregelen om de betrokkene te verwijderen werden
genomen binnen zeven werkdagen na de eindbeslissing in de asielprocedure en dat op heden de betrokkene nog steeds binnen een redelijke
termijn kan worden verwijderd.
De appelrechters omkleden hun beslissing dus regelmatig met redenen
en verantwoorden ze naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Halabi
(bij de balie te Brussel).

N° 494
2o

— 2 oktober 2013
(P.13.1559.F)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging gevraagd aan
België. — Onderzoeksgerechten. — Omvang van het toezicht. — Beschikking van de onderzoeksrechter tot inhechtenisneming. — Verhoor door de
onderzoeksrechter. — Regelmatigheid.
2o UITLEVERING. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging
gevraagd aan België. — Onderzoeksgerechten. — Omvang van het toezicht.
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— Beschikking van de onderzoeksrechter tot inhechtenisneming. — Verhoor
door de onderzoeksrechter. — Regelmatigheid.

1o en 2o Aangezien tegen de door de onderzoeksmagistraat op grond van
artikel 11 van de wet van 19 december 2003 gewezen beslissing van vrijheidsberoving, krachtens paragraaf 7 van dat artikel, geen rechtsmiddel openstaat, houdt de grief die is afgeleid uit het feit dat de eiser niet door een
advocaat werd bijgestaan toen de onderzoeksrechter hem heeft verhoord
alvorens hem in hechtenis te nemen, en dat een proces-verbaal van zijn
verhoor door die magistraat in het dossier van de rechtspleging ontbreekt,
geen verband met de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij uitspraak wordt gedaan over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel  (1). (Artt. 16 en 17, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel in zijn geheel
De eiser voert aan dat het arrest artikel 11 Wet Europees Aanhoudingsbevel schendt.
De grief is afgeleid uit het feit dat de eiser niet door een advocaat werd
bijgestaan toen de onderzoeksrechter hem heeft verhoord alvorens hem in
hechtenis te nemen en uit het feit dat een proces-verbaal van zijn verhoor
door die magistraat in het dossier van de rechtspleging ontbreekt.
Tegen de door de onderzoeksmagistraat op grond van artikel 11 Wet
Europees Aanhoudingsbevel gewezen beslissing van vrijheidsberoving
staat, krachtens paragraaf 7 van dat artikel, geen rechtsmiddel open. De
beschikking tot inhechtenisneming werd dus niet aan het toezicht van
de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegd en ze heeft zich voor
haar eigen beslissing niet op die beschikking gebaseerd.
Gesteld dat ze komt vast te staan is de door het middel aangevoerde
onwettigheid niet gericht tegen het bestreden arrest. De omstandigheid, waarop het middel kritiek uitoefent, dat tegen de beschikking
tot inhechtenisneming geen hoger beroep kan worden ingesteld, houdt
evenmin verband met die beslissing.
  (1) Zie Cass. 9 jan. 2007, AR P.07.0001.N, AC 2007, nr. 15.
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Het middel is dus niet ontvankelijk.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest artikel 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel schendt.
De eiser verwijt het arrest dat het niet antwoordt op zijn conclusie
waarin hij aanvoert dat de beschikking waarbij hij door de onderzoeksrechter in hechtenis is genomen, onregelmatig is omdat hij niet werd
bijgestaan door zijn raadsman en omdat het proces-verbaal van verhoor
ontbreekt.
Met overneming van de redenen van de vordering van de procureurgeneraal heeft de kamer van inbeschuldigingstelling op dat verweer
geantwoord dat :
— het niet de onderzoeksrechter is die de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel beveelt ;
— de raadkamer die beschikking dus niet heeft bevestigd maar zélf de
tenuitvoerlegging van het door de Franse overheid uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel heeft bevolen ;
— krachtens artikel 11 Wet Europees Aanhoudingsbevel, tegen de
beschikking van de onderzoeksrechter geen rechtsmiddel openstaat ;
— de onderzoeksgerechten alleen maar beslissen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, aangezien ze niet bevoegd
zijn om de beslissing te onderzoeken die de onderzoeksrechter krachtens
artikel 11, § 3, van dezelfde wet heeft genomen ;
— het verhoor van de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel
betrekking heeft, alleen betrekking heeft op zijn eventuele inhechtenisneming en dus geen verband houdt met de regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel dat eerder door de uitvaardigende rechterlijke
autoriteit was verleend.
Aangezien de beslissing regelmatig met redenen is omkleed en naar
recht is verantwoord, kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 4, 5°, en 16, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel schendt.
Het is niet tegenstrijdig om te oordelen, enerzijds, dat de eiser niet
uitlegt waarom zijn afwezigheid op het Belgisch grondgebied afbreuk
zou doen aan zijn fundamentele rechten, in zoverre hij reeds door de
wetsdokter was onderzocht en hij in de hem betreffende procedures
vertegenwoordigd kan worden en, anderzijds, dat zijn overlevering aan
een grensstaat hem noch het recht ontzegt op een eerlijke behandeling
van zijn zaak, noch het recht om schadevergoeding te eisen die anderen
hem verschuldigd zouden zijn.
Het arrest neemt aldus het bestaan van het in het middel aangevoerde
risico op schending van de fundamentele rechten van de eiser niet aan.
Het middel mist feitelijke grondslag.
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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.
2 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Simonis
(bij de balie te Luik) en de heer Pascucci (bij de balie te Luik).

N° 495
1o

— 3 oktober 2013
(C.13.0085.N)

kamer

INTERESTEN. — MORATOIRE INTERESTEN. — Vertraging in de betaling.
— Medeschuld van de schuldeiser. — Gevolg.

Wanneer de rechter vaststelt dat de vertraging in de betaling mede te wijten
is aan de schuld van de schuldeiser, kan de moratoire interest, die de vertraging in de betaling forfaitair vergoedt, niet integraal ten laste van de schuldenaar worden gelegd  (1). (Art. 1153 BW)

(Vlaamse Gemeenschap t. Algemene Ondernemingen Aerts n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 4 oktober 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 15.D, eerste lid, van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele
  (1) Zie Cass. 17 okt. 2002, AR C.01.0272.F, AC 2002, nr. 549.

ARREST-2013-10.indb 2003

30/08/14 09:33

2004

ARRESTEN VAN CASSATIE

3.10.13 - N° 495

bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de
Staat uitmaken, zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij ministerieel besluit van 29 april 1971, heeft de aannemer, zo de termijn vastgesteld voor de betaling wordt overschreden, terwijl de uitvoering van
de overeenkomst geen aanleiding heeft gegeven tot betwisting, recht op
een interest, berekend naar rato van het aantal dagen vertraging tegen
de wettelijke rentevoet volgens het burgerlijk recht, vermeerderd met
2 % ’s jaars. Deze rentetoeslag bedraagt 4,5 ’s jaars vanaf de honderd en
eerste dag vertraging.
2. Krachtens artikel 1153, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, bestaat,
inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van
een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de
uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens
de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikel 1153, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, is die schadevergoeding verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies moet
bewijzen.
3. De in die bepalingen bedoelde vertraging is die welke te wijten is
aan de schuld van de schuldenaar.
Wanneer de rechter vaststelt dat de vertraging in de betaling mede te
wijten is aan de schuld van de schuldeiser, kan de moratoire interest,
die de vertraging in de betaling forfaitair vergoedt, niet integraal ten
laste van de schuldenaar worden gelegd.
4. Na te hebben vastgesteld dat de eiseres de vermindering van de interest met twee derden vorderde wegens de proceshouding van de verweerster, oordelen de appelrechters : “Hiermee wordt gedoeld op de lange duur
van de procedure maar vaststelling blijft dat dit verwijt beide partijen
treft ; het is bovendien de Vlaamse Gemeenschap die het meeste belang
had de procedure te activeren gelet op de strekking van het tussenarrest
doch zij heeft de geëigende middelen daartoe niet aangewend. Er zijn
dan ook geen redenen de interestafrekening te beperken tot 1/3 van het
verschuldigde.”
5. De appelrechters die aldus oordelen dat de verweerster mede schuld
heeft aan de vertraging in de betaling, doch nalaten hiermede rekening
te houden bij de toekenning van de moratoire interest, verantwoorden
hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
incidentie van de procesvoering van de partijen op de interest en het
uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
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3 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer
Wouters.

N° 496
1o

— 4 oktober 2013
(C.12.0072.F)

kamer

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Regresvordering van de verzekeraar. — Verval. — Recht van de verzekerde op dekking. — Gevolg.

Uit artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst volgt niet dat het verval van het recht van de verzekeraar om
tegen zijn verzekerde een regresvordering in te stellen, doordat hij gedraald
heeft zijn verzekerde in kennis te stellen van zijn voornemen om verhaal in te
stellen zodra hij de feiten kent die zijn beslissing staven, tot gevolg heeft dat
de verzekerde, ondanks zijn zware fout, recht heeft op de dekking van zijn
verzekeraar. (Art. 88, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(G. t. Euromaf Assurance

des ingénieurs et architectes européens,

vennootschap naar

Frans

recht)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 10 november 2010.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1138, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 88, inzonderheid tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast wat volgt :
a) de naamloze vennootschap AZ Immo heeft bij dagvaarding van 10 december
2004 tegen de naamloze vennootschap Eurosol Belgium en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avlis, die achteraf allebei failliet zijn
verklaard, vergoeding gevorderd van de schade die ze zou hebben geleden door
de slechte uitvoering van en de gebreken in de renovatie- en verbouwingswerken
van een villa en door de bouw van een bijgebouw op de haar in Brussel toebeho-
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rende grond, met Eurosol Belgium als hoofdaannemer en, naar het schijnt, Avlis
als onderaannemer van Eurosol Belgium,
b) de eiser, de architect van het project, is vrijwillig in de zaak tussengekomen,
c) de rechtbank heeft, op de vordering van AZ Immo, in een eerste vonnis van
4 januari 2005 [een] deskundige aangesteld,
d) de deskundige heeft zijn verslag neergelegd op 1 december 2005,
e) AZ Immo heeft na [de] neerlegging van het deskundigenverslag zijn vordering tot veroordeling uitgebreid tot de eiser,
f) de eiser heeft de verweerster, verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, bij exploot van 5 september 2007 gedagvaard teneinde hem te vrijwaren voor elke veroordeling die tegen hem kon worden uitgesproken in het
voordeel van AZ Immo,
g) AZ Immo heeft haar vordering uitgebreid tot de verweerster door de rechtstreekse vordering in te stellen die bepaald is in artikel 86 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Het arrest veroordeelt, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg van 28 oktober [2008], in solidum de eiser, die het aansprakelijk
verklaart (naast Eurosol Belgium, die ook door de eerste rechter was veroordeeld
maar die tegen die veroordeling geen hoger beroep heeft ingesteld) en de verweerster, op de rechtstreekse vordering van AZ Immo, tot vergoeding van de schade
van laatstgenoemde.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
“4. Vordering tegen [de verweerster]
4.1. Tegen (de verweerster), verzekeraar van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (van de eiser), zijn twee vorderingen ingesteld : één door de opdrachtgever, op grond van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 (rechtstreekse vordering
van de benadeelde), en één door (de eiser) (tussenvordering tot vrijwaring).
4.2. (De verweerster) weigert dekking te verlenen en beroept zich daartoe op
een beding uit artikel 6, A, van de verzekeringspolis, dat zij een ‘uitsluitingsbeding’ noemt.
Die bepaling luidt als volgt :
‘Worden niet gedekt, alle schadegevallen :
die opzettelijk of door een zware fout van de verzekerde zijn veroorzaakt.
Worden door de maatschappij enkel als zware fout aangemerkt :
— de opzettelijke miskenning van verordenende en wettelijke bepalingen (met
name inzake veiligheid, bouw- of milieuvergunningen),
— het bouwen, zonder voorafgaande, adequate bodemstudie, op een plaats waarvoor de normale regels van de bouwkunst kennelijk een bodemstudie vereisen’.
(De verweerster) voert ook artikel 1, A, van de algemene polisvoorwaarden aan,
dat luidt als volgt :
‘Omvang van de dekking
De maatschappij dekt de verzekerde, binnen de grenzen van de overeenkomst,
tegen alle schadegevallen die zijn hierna omschreven burgerrechtelijke beroepsen exploitatieaansprakelijkheid in het gedrang brengen, binnen het toegestane
kader van de verzekerde beroepsopdrachten :
a) burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid ;
b) contractuele aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de vigerende wetten,
verordeningen en gebruiken’.
(De verweerster) betoogt dat die uitsluitingen te dezen van toepassing zijn
aangezien (de eiser), die de vereiste bodemonderzoeken niet heeft doen verrichten
en de reglementaire en wettelijke voorschriften, met name inzake veiligheid,
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niet heeft nageleefd, zodoende een zware fout heeft begaan die hem van dekking
uitsluit.
De rechter dient een contractueel beding adequaat te kwalificeren en het voorwerp en de draagwijdte ervan te bepalen, ongeacht de benaming en de verwoording
van dat beding in de overeenkomst.
Te dezen lijdt het geen twijfel dat de voormelde bepalingen geen uitsluiting
maar een verval van dekking opleggen.
De uitsluiting van dekking heeft immers betrekking op bepaalde situaties die
van meet af aan niet onder de toepassing van de overeenkomst vallen (in dat
geval wordt het bedoelde risico dus niet gedekt), terwijl het verval het zwaar
foutieve gedrag van een verzekerde bestraft dat, zonder die fout, door de aangegane polis gedekt zou zijn (het risico was wel gedekt maar het foutieve gedrag
van de verzekerde verantwoordt waarom hij niet gedekt wordt).
In dit geval spreekt het voor zich dat de schadelijke gevolgen van de ontwerpen toezichtsfouten van de architect in beginsel gedekt zijn door de verzekering
en dus niet van meet af aan van dekking uitgesloten zijn. Integendeel, omdat
precies die fouten de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde architect in het
gedrang kunnen brengen, is het noodzakelijk (en zelfs verplicht) dat hij door de
aangegane verzekering gedekt wordt.
De architect zal echter geen aanspraak kunnen maken op de verzekeringsdekking wanneer hij in zijn opdrachten van ontwerp en toezicht zware fouten begaat,
voor zover die zware fouten die tot verval leiden nauwgezet en beperkend worden
opgesomd in de overeenkomst, conform artikel 8, tweede lid, van de wet van
25 juni 1992.
De voormelde contractuele bepalingen zijn dus wel degelijk vervalbedingen en
geen uitsluitingsbedingen.
De verweerster voert bovendien ten onrechte de wijze van berekening van de
premie aan om zich tegen die nieuwe omschrijving te verzetten.
Zij toont geenszins aan dat de premie zou zijn berekend op grond van de
omschrijving van de voormelde bedingen en, zelfs als ze daarin gelijk had (quod
non), dat dit zuiver financiële aspect ‘van een appel geen peer zou kunnen maken’.
De werkelijke juridische aard van de betrokken contractuele verbintenis heeft
immers voorrang op de fictie of de beoordelingsfout.
4.3. Uit die analyse kunnen drie gevolgtrekkingen worden gemaakt :
ten eerste, tegen de benadeelde (AZ Immo) die, zoals te dezen, een rechtstreekse vordering instelt tegen de verzekeraar, die binnen het kader van een
verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering moet tussenkomen,
kan de verzekeraar geen excepties, verval van recht of vrijstellingen opwerpen
(artikel 87, § 1, van de voormelde wet, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002) ;
ten tweede, de verzekeraar kan de in de overeenkomst bepaalde regresvordering (te dezen artikel 14, D, van de polis) alleen met goed gevolg tegen zijn verzekerde instellen wanneer hij aantoont dat de architect daadwerkelijk een of meer
zware fout(en) heeft begaan, zoals vermeld in de overeenkomst, en dat die zware
tekortkomingen in een bewezen oorzakelijk verband staan met de veroorzaakte
schade, waarbij het verval van recht en de reden voor het instellen van de regresvordering worden aangetoond (artikel 88 van de voormelde wet) ;
ten derde, de verzekerde architect, die de benadeelde zelf heeft vergoed, kan
van zijn verzekeraar de terugbetaling van zijn uitgaven verkrijgen (onder aftrek
van de vrijstelling), voor zover de verzekeraar het verval van zijn dekking niet
met goed gevolg kan aanvoeren.
4.4. Te dezen kan tegen AZ Immo het door (de verweerster) aangevoerde verval
van dekking niet worden aangevoerd aangezien de verweerster, in tegenstelling
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tot wat de eerste rechter heeft beslist, haar in solidum met (de eiser) voor de reeds
beschreven gevolgen van zijn foutief gedrag moet vergoeden.
Die dekking gaat te dezen het vastgestelde maximumbedrag (247.893,52 euro)
niet te boven.
(…) Samenvatting
(De verweerster) moet AZ Immo vergoeden tot beloop van 29.782,51 euro (zonder
btw) + 25.431 euro + 5.158,26 euro + 5.125,08 euro, d.i. een totaalbedrag van 65.496,85
euro.
4.5. Verhouding tussen (de eiser) en (de verweerster)
Die verhouding moet vanuit twee invalshoeken worden bekeken :
— die van de verzekerde (de eiser), die een tussenvordering heeft ingesteld
waarin hij vraagt dat (de verweerster) wordt veroordeeld tot vrijwaring voor
de veroordelingen die tegen hem, in het voordeel van AZ Immo, zouden worden
uitgesproken,
— dat (van de verweerster), die tegen haar verzekerde een regresvordering wil
instellen tot terugbetaling van de bedragen die zij aan AZ Immo zou hebben
gestort,
Dezelfde analyse vormt de basis van het onderzoek van de gegrondheid van de
twee vorderingen.
Daarvoor moet de volgende vraag worden beantwoord : kunnen de tekortkomingen (van de eiser), op grond waarvan hij ten aanzien van de opdrachtgever
aansprakelijk is gesteld, omschreven worden als zware fouten die zowel het door
(de verweerster) aangevoerde verval van dekking als de regresvordering die zij
tegen (de eiser) wil instellen, verantwoorden ?
Volgens […] artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 kan een verzekeraar het op een zware fout gegronde verval van dekking met goed gevolg aan de
vordering van zijn verzekerde tegenwerpen, wanneer die zware fout uitdrukkelijk
en op beperkende wijze in de overeenkomst is vermeld.
Dat is te dezen wel degelijk het geval : hoewel de artikelen 1, A, en 6, A, eerste
lid, in te algemene bewoordingen zijn opgesteld om aan dat wettelijk vereiste
te voldoen, geldt zulks echter niet voor artikel 6, A, tweede lid, luidens hetwelk
de omstandigheid dat de architect geen bodemstudie doet verrichten terwijl die
bodemstudie volgens de regels van de bouwkunst kennelijk is vereist, beschouwd
wordt als een zware fout waarvoor geen dekking moet worden verleend.
Die bepaling is duidelijk genoeg en beantwoordt aan het voormelde wettelijk
vereiste.
Bijgevolg moet worden onderzocht of die zware fout in een oorzakelijk verband
staat met de veroorzaakte schade waarvoor de architect aansprakelijk is gesteld.
Die vraag moet in dit geval bevestigend worden beantwoord. Het is immers
reeds bewezen dat de architect op de hoogte was van de bedenkelijke kwaliteit
van het terrein, aangezien hij in het lastenboek zelf had aangedrongen op bodemproeven maar hij heeft zich daarna niet meer voor de daadwerkelijke uitvoering
(of veeleer de niet-uitvoering) van die bodemstudie geïnteresseerd en hij heeft
zijn plannen uitgewerkt zonder met dat essentieel gegeven rekening te houden
en zonder het bijgebouw van een passende fundering te voorzien, wat alleen maar
kon leiden tot de door de deskundige vastgestelde catastrofale toestand.
Aangezien de in de verzekeringsovereenkomst bedoelde zware fout en het oorzakelijk verband tussen die fout en de veroorzaakte schade bewezen zijn, voert (de
verweerster) tegen haar verzekerde, (de eiser), terecht het verval van dekking
aan.
Omdat (de verweerster) AZ Immo echter binnen de hierboven vastgestelde
grenzen moet vergoeden, stelt zij een regresvordering in tegen (de eiser), die zich
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hiertegen verzet, op grond dat die vordering, krachtens artikel 88, tweede lid, van
de wet van 25 juni 1992, te laat zou zijn ingesteld.
Hij betoogt immers dat (de verweerster) haar dekking laattijdig heeft geweigerd, na hem maandenlang in de waan te hebben gelaten dat zij het schadegeval
zou dekken, terwijl artikel 79 van de wet van 25 juni 1992 de verzekeraar verplicht
het voor zijn verzekerde op te nemen en hem snel te waarschuwen indien hij dat
weigert te doen (artikel 88, tweede lid).
Dat middel is gegrond.
(De verweerster) heeft de verdediging van haar verzekerde immers vanaf
november 2004 waargenomen (haar raadsman was trouwens aanwezig op de eerste
deskundigenvergadering die in kort geding was bevolen).
De zware fouten van de architect werden door de gerechtsdeskundige echter al
snel in het daglicht gesteld.
(De verweerster) heeft (de eiser) echter pas in haar brief van 6 februari 2006,
dus anderhalf jaar later en vooralsnog verschillende maanden na de neerlegging
van het deskundigenverslag, op de hoogte gebracht van haar weigering om de
schade te dekken, zelfs zonder hem ter kennis te brengen dat ze tegen hem een
regresvordering zou instellen ingeval zij veroordeeld zou worden tot vergoeding
van AZ Immo.
In dat opzicht volstaat het mogelijke voorbehoud dat zou zijn gemaakt in de
brieven van 6 april en 8 juni 2005 door de verzekeraar (die hij evenwel niet overlegt) niet, aangezien dat voorbehoud niet neerkomt op een weigering tot dekking
of een kennisgeving van zijn voornemen om een regresvordering in te stellen.
(De verweerster) heeft aanvaard om de leiding van het geding op zich te nemen
en haar verzekerde gedurende de hele duur van het deskundigenonderzoek, dus
meer dan een jaar, te vertegenwoordigen, hoewel ze al vanaf de aanvang van die
onderzoeksmaatregel kennis had van de zware fouten van haar verzekerde en
hem niet op de hoogte had gebracht van haar voornemen om een regresvordering
tegen hem in te stellen. (De verweerster) schendt zodoende artikel 88, tweede lid.
Zij heeft bij (de eiser) een vals gevoel van veiligheid opgewekt door hem in de
waan te laten dat zij dekking zou verlenen en schendt aldus niet alleen [de voormelde wetsbepaling], maar miskent ook het beginsel van de uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
Zij moet worden bestraft met de verwerping van haar regresvordering”.
Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
In dezelfde hypothese (met name dat het arrest, om de weergegeven redenen
en niettegenstaande dat het daarover geen uitspraak doet, de vordering tot vrijwaring van de eiser tegen de verweerster verwerpt) verantwoordt het arrest zijn
beslissing niet naar recht.
Het arrest beslist dat de fout van de eiser een zware fout is in de zin van artikel 8,
tweede lid, van de wet van 25 juni 1992, wat de verweerster het recht geeft “haar
dekking te weigeren”, maar dat de verweerster AZ Immo moet vergoeden overeenkomstig artikel 87, § 1, van dezelfde wet, luidens welke de excepties, vrijstellingen, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst niet aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen,
Het arrest beslist vervolgens dat de verweerster, niettegenstaande de zware
fout van de eiser, de in artikel 88, eerste lid, van dezelfde wet bepaalde regresvordering niet meer tegen hem mag instellen omdat ze laattijdig is en zulks
met toepassing van artikel 88, tweede lid, luidens hetwelk de verzekeraar, op
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straffe van verval van “zijn recht van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer
(…) kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de
hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is”. Het arrest stelt vast dat
de verweerster, na de verdediging van de eiser vanaf november 2004 te hebben
waargenomen, de eiser pas bij brief van 6 februari 2006 in kennis heeft gesteld van
“haar voornemen om een regresvordering tegen hem in te stellen ingeval zij tot
vergoeding van AZ Immo veroordeeld zou worden”, terwijl “de zware fouten van
de architect door de gerechtsdeskundige al snel in het daglicht werden gesteld”.
Het verval, wegens laattijdigheid, van het recht van de verzekeraar om tegen
zijn verzekerde, die een zware fout heeft begaan, een regresvordering in te stellen,
heeft, op grond van de weergegeven tekst, noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de
verzekerde, ondanks zijn zware fout, recht heeft op de dekking van zijn verzekeraar zodra hij zijn verplichtingen is nagekomen ten aanzien van het slachtoffer dat hij zelf, hetzij op eigen initiatief hetzij ten gevolge van een gerechtelijke veroordeling, heeft vergoed. Zo niet zou de voormelde tekst geen enkel nut
hebben.
Het arrest, dat in deze onderstelling de door de eiser tegen de verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring verwerpt, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel 88, inzonderheid tweede lid, van de wet van 25 juni
1992).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
Luidens artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is de verzekeraar, op straffe van verval van
zijn recht van verhaal, verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend
geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven
van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van
de feiten waarop dat besluit gegrond is.
Uit die wetsbepaling volgt niet dat het verval van het recht van de
verzekeraar om tegen zijn verzekerde een regresvordering in te stellen
omdat hij talmt om zijn verzekerde in kennis te stellen van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij de feiten kent die zijn beslissing staven, tot gevolg heeft dat de verzekerde, ondanks zijn zware fout,
recht heeft op de dekking van zijn verzekeraar.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Foriers.
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N° 497
1o

— 4 oktober 2013
(C.12.0614.F)

kamer

ARBITRAGE. — Arbitrale uitspraak. — Beslissing tot uitvoerbaarverklaring. — Derdenverzet. — Partij die de vereiste hoedanigheid heeft.

Uit de artikelen 1710.1 en 1710.2 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in
afwijking van de artikelen 1033 en 1122 van dat wetboek, alleen de partij
tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd derdenverzet kan doen tegen de
beslissing die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart  (1). (Artt. 1033,
1122, 1710.1 en 1712.1, Gerechtelijk Wetboek)

(International Hotels Worldwide Inc., vennootschap
Britse Maagdeneilanden t. Belgische Staat,
minister van Buitenlandse Zaken e.a.)

naar het recht van

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 juni 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 9 september 2013 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert vier middelen aan waarvan het tweede gesteld is als
volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 17, 1025, 1033, 1122 en 1712.1 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hogere beroepen van de verweerders ontvankelijk en
gegrond en doet het vonnis van de eerste rechter teniet, behalve in zoverre hij de
vorderingen ontvankelijk verklaart en de kosten vaststelt. Het arrest, dat voor
het overige opnieuw uitspraak doet, doet de beschikking van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 26 april 2007 teniet en verklaart de vordering tot
uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak van 8 oktober 2001 ontvankelijk maar niet-gegrond. Het verklaart het hoger beroep van de eiseres ten slotte
ontvankelijk maar niet-gegrond en veroordeelt haar in de kosten van de twee
instanties.
Die beslissingen zijn gegrond op alle redenen van het arrest die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd en meer bepaald om de volgende redenen :

  (1) Zie concl. OM, dat concludeerde tot vernietiging op het derde middel, in Pas. 2013,
nr. 497.
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“4. Het derdenverzet [van de verweerder] en de vrijwillige tussenkomst van de
[verweerster] zijn ontvankelijk.
Het incidenteel beroep van [de eiseres] is op dat punt niet gegrond.
Eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen, kan immers derdenverzet doen tegen een beslissing die
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht (artikel 1122
van het Gerechtelijk Wetboek).
De beschikking die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart, is gewezen op
eenzijdig verzoekschrift ; hieruit volgt dat [de verweerders] geen partij zijn in de
zaak.
Voor zover [de verweerders] verplichtingen hebben ten aanzien van de NAVO –
die de onschendbaarheid aanvoert –, kunnen [zij] door de uitvoerbaarverklaring
benadeeld worden, daar zij het risico lopen hun verplichtingen ten aanzien van
de NAVO onvoorwaardelijk te moeten nakomen en dat zij, ingeval zij berusten
in het uitvoerend beslag onder derden, de gelden moeten overhandigen aan de
instrumenterende notaris die optreedt in naam van de schuldeiser, [de eiseres].
Hoewel ‘de uitvoerbaarverklaring’ inderdaad ‘niet de tenuitvoerlegging is’,
dient ‘de uitvoerbaarverklaring’ niettemin als grondslag voor de tenuitvoerlegging, te weten het verzoek van de gerechtsdeurwaarder [aan de verweerders] om
van die gelden afgifte te doen in handen van de deurwaarder.
Indien [de verweerders] tegen de beschikking van 26 april 2007 geen verzet doen,
lopen zij dus het risico twee keer te moeten betalen.
De rechtsvordering kan worden toegelaten indien zij, zelfs tot verkrijging van
een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd
recht te voorkomen (artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
De vaststelling dat de rechten van de verzetdoende partijen benadeeld kunnen
worden, zorgt ervoor dat zij niet alleen de hoedanigheid maar ook het belang
hebben om tussen te komen (artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
Dat belang is een reeds verkregen en dadelijk belang, het is een rechtstreeks
belang.
Het feit dat de vermeende schuldenaar (de NAVO) de litigieuze maatregel al
dan niet heeft betwist, kan de rechten van de derden niet beperken.
Het derdenverzet is ontvankelijk zodra de rechtspositie van de verzetdoende
partij door de bekritiseerde beslissing kan worden aangetast (vgl. Cass., 21 maart
2003). Dat is hier het geval ; een mogelijke benadeling volstaat.
In tegenstelling tot wat [de eiseres] betoogt, zijn de artikelen 1711 en 1712 van
het Gerechtelijk Wetboek geen ‘lex specialis derogat legi generali’.
Die artikelen regelen de (gewone) rechtsmiddelen van partijen in de arbitrageprocedure.
Die artikelen beperken de rechten van de derden om verzet te doen (buitengewoon rechtsmiddel) niet”.
Grieven
1. Volgens 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.
2. Volgens artikel 1025 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de rechtsplegingen op
verzoekschrift, meer bepaald op eenzijdig verzoekschrift behoudens in de gevallen
waarin de wet uitdrukkelijk ervan afwijkt, geregeld zoals is bepaald in de titel
V van boek II van het Gerechtelijk Wetboek, dat met name ook artikel 1033 van
dat wetboek omvat.
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3. Volgens artikel 1033 van het Gerechtelijk Wetboek kan al wie niet in dezelfde
hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, verzet doen tegen de beslissing die
zijn rechten benadeelt.
4. Volgens artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan eenieder
die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is
tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht of door een
strafgerecht, voor zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.
4. Volgens artikel 1710.1 van het Gerechtelijk Wetboek kan de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak slechts plaatsvinden nadat zij, op verzoekschrift
van de belanghebbende partij, door de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg uitvoerbaar is verklaard, zonder dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is verzocht, aanspraak kan maken om in deze stand van het geding te
worden gehoord.
Uit die bepaling volgt dat de uitvoerbaarverklaring van een arbitrale uitspraak
wordt toegekend op eenzijdig verzoekschrift.
5. Volgens artikel 1712.1 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beslissing tot
uitvoerbaarverklaring van de uitspraak door de verzoeker aan de wederpartij
worden betekend. Binnen een maand na deze betekening kan tegen de beslissing
verzet bij de rechtbank van eerste aanleg worden gedaan.
6. Uit die bepalingen volgt dat artikel 1712.1 van het Gerechtelijk Wetboek, in
afwijking van de artikelen 1033 en 1122 van dat wetboek, alleen aan de partij in
de arbitrageprocedure tegen wie de arbitrale uitspraak is gedaan, de hoedanigheid toekent om derdenverzet te doen tegen de beschikking die de voormelde
beschikking uitvoerbaar verklaart.
7. Het arrest beslist, om de in de aanhef van het middel weergegeven redenen,
dat artikel 1712 van het Gerechtelijk Wetboek geen lex specialis is, zodat overeenkomstig het gemeen recht van de artikelen 17 en 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek iedere derde die benadeeld wordt — of zelfs nog maar dreigt benadeeld
te worden – door een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een arbitrale
uitspraak de vereiste hoedanigheid heeft om daartegen derdenverzet te doen. Het
verklaart het derdenverzet van de verweerders tegen de beschikking van 26 april
2007 bijgevolg gegrond.
8. Het arrest miskent aldus de aard van het verzet dat tegen een beschikking
tot uitvoerbaarverklaring van een arbitrale uitspraak wordt gedaan, daar het
verzet een rechtsmiddel is dat voorbehouden is voor de partijen in de arbitrageprocedure (schending van alle in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke
bepalingen, en inzonderheid van artikel 1712.1 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
De door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : de eiseres heeft in het eerste middel erkend dat de
bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, toepasselijk zijn op
het derdenverzet van de verweerders
De omstandigheid dat de eiser in cassatie in een middel de schending
van bijzondere wettelijke bepalingen aanvoert, ontzegt hem niet het
recht om, in een ander middel, aan te voeren dat die bepalingen niet van
toepassing waren op het geschil.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Luidens artikel 1710.1 Gerechtelijk Wetboek, zoals het op het geschil
van toepassing is, kan de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak
slechts plaatsvinden nadat zij, op verzoekschrift van de belanghebbende
partij, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitvoerbaar is verklaard, zonder dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
is verzocht, aanspraak kan maken om in deze stand van het geding te
worden gehoord.
Volgens artikel 1712.1 van dat wetboek, zoals het op het geschil van
toepassing is, moet de beslissing tot uitvoerbaarverklaring van de
uitspraak door de verzoeker aan de wederpartij worden betekend en kan
binnen een maand na deze betekening tegen de beslissing verzet bij de
rechtbank van eerste aanleg worden gedaan.
Uit die bepalingen volgt dat, in afwijking van de artikelen 1033 en 1122
Gerechtelijk Wetboek, alleen de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
is gevraagd derdenverzet kan doen tegen de beslissing die de arbitrale
uitspraak uitvoerbaar verklaart.
Het arrest stelt vast dat de arbitrale uitspraak is gedaan in de zaak
tussen de eiseres en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, dat de
eiseres de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
gevraagd heeft om die beslissing uitvoerbaar te verklaren, dat die beslissing uitvoerbaar is verklaard bij beschikking van 26 april 2007, dat de
eiseres die beslissing ten uitvoer heeft gelegd door bij de verweerders
beslag onder derden te leggen en dat laatstgenoemden tegen de beschikking van 26 april 2007 derdenverzet hebben gedaan.
Het arrest, dat beslist dat de verweerders, die geen partij zijn in de
arbitrageprocedure, krachtens artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek de
hoedanigheid hebben om verzet te doen tegen de beslissing die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing om het derdenverzet van de verweerders ontvankelijk te
verklaren.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige middelen, die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere
beroepen van de verweerders ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
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4 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Geinger.

N° 498
1o

— 4 oktober 2013
(F.12.0023.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Diverse
sten. — Onroerend goed. — Huur. — Belasting. — Regeling.

inkom-

Uit de artikelen 6, 7, § 1, 2o, 37, eerste lid, en 90, 1o, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de inkomsten van verhuurde onroerende goederen binnen de categorie van onroerende goederen vallen in de
zin van de voormelde artikelen 6 en 7 en, indien ze niet onder de toepassing vallen van artikel 37, eerste lid, als zodanig onderworpen zijn aan de
gewone taxatieregeling van onroerende inkomsten in de personenbelasting,
zonder dat ze op grond van artikel 90, 1o, als diverse inkomsten belast mogen
worden  (1). (Artt. 6, 7, § 1, 2o, 37, eerste lid, en 90, 1o, WIB92)

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

minister van

Financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 3 juni 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 29 mei 2013 ter griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Artikel 6 WIB1992 bepaalt, in het eerste lid, dat het belastbare
inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd
met de aftrekbare bestedingen en, in het tweede lid, dat het totale netto  (1) Zie andersl. concl. OM in Pas. 2013, nr. 498.
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inkomen de som is van de netto-inkomens van de volgende categorieën :
1° inkomen van onroerende goederen ; 2° inkomen van roerende goederen
en kapitalen ; 3° beroepsinkomen ; 4° divers inkomen.
Volgens artikel 7, § 1, 2°, van dat wetboek bevatten de inkomsten van
de eerste categorie met name de inkomsten van verhuurde onroerende
goederen.
Onverminderd de toepassing van de onroerende voorheffing worden
inkomsten van onroerende goederen krachtens artikel 37, eerste lid, van
datzelfde wetboek als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer de desbetreffende onroerende goederen worden gebruikt voor het uitoefenen van
de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van die inkomsten.
Krachtens artikel 90, 1°, van dat wetboek zijn diverse inkomsten de
winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig
buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid voortkomen uit
enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan
derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van
een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
Uit die bepalingen volgt dat de inkomsten van verhuurde onroerende
goederen binnen de categorie van de inkomsten van onroerende goederen
vallen in de zin van de voormelde artikelen 6 en 7 en, indien ze niet
onder de toepassing vallen van artikel 37, eerste lid, als zodanig onderworpen zijn aan de gewone taxatieregeling van onroerende inkomsten
in de personenbelasting, zonder dat ze op grond van artikel 90, 1°, als
diverse inkomsten belast mogen worden.
Het bestreden arrest, dat beslist dat “hoewel artikel 7, § 1, 2°, a),
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 niet vermeldt dat het van
toepassing is onverminderd artikel 90, 1°, van dat wetboek, de inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen die behoren tot het eigen
vermogen van een aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige kunnen worden belast als diverse inkomsten […], aangezien die
inkomsten voortvloeien uit activiteiten die niet tot het gewone beheer
van het privévermogen behoren maar daarom nog niet als beroepswerkzaamheden beschouwd kunnen worden”, en daaruit afleidt dat “de belastingadministratie en, vervolgens, de eerste rechter terecht geoordeeld
hebben dat de inkomsten uit de verhuur van die onroerende goederen als
diverse inkomsten moesten worden aangemerkt”, schendt die wettelijke
bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het
vonnis van de eerste rechter, uitspraak doet over de wettelijkheid van
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de belasting van de huurgelden als diverse inkomsten en het uitspraak
doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
4 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de
heer T’Kint.

N° 499
3o

— 7 oktober 2013
(S.11.0055.N)

kamer

1o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ALGEMEEN. — Financiering. — Bijdrage. — Zelfstandigenpensioen.
2o PENSIOENEN. — ZELFSTANDIGEN. — Aanvullende pensioenen. —
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Financiering. — Bijdrage.

1o en 2o Zowel uit de bewoordingen van de artikelen 191, eerste lid, 7o ZIV-wet
en 1, a) van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van
artikel 191, 7o ZIV-wet als uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bij de hier
toepasselijke versie van artikel 191, eerste lid, 7o, ZIV-wet bedoelde inhouding van toepassing is op alle gepensioneerden, ongeacht de samenstelling
van hun loopbaan, wanneer het totaal van de pensioenen en aanvullende
voordelen die zij genieten, een bepaald bedrag overschrijdt ; de bedoelde
inhouding kan aldus niet alleen toepassing vinden op een werknemerspensioen of een overheidspensioen, maar eveneens op een pensioen als
zelfstandige, evenals op de voordelen toegekend ter aanvulling van deze
pensioenen ; uit artikel 52bis Pensioenwet Zelfstandigen volgt dat het
aanvullend pensioen dat voortkomt uit dit bij artikel bepaalde aanvullend
pensioenstelsel, een voordeel ter aanvulling van het wettelijk rustpensioen
uitmaakt dat wordt toegekend in toepassing van wettelijke bepalingen,
zoals bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7o, ZIV-wet ; de omstandigheid dat
krachtens die wettelijke bepalingen een verzekeringsovereenkomst moet
worden gesloten om het aanvullend pensioen te vormen, doet daaraan niet
af  (1).

(KBC Verzekeringen n.v. t. Riziv)

  (1) Zie concl. OM.
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Conclusies van de advocaat-generaal Vanderlinden
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 7o kamer van
het Arbeidshof te Brussel gewezen op 20 januari 2011. Door eiseres wordt
er één middel, bestaande uit vijf onderdelen, aangevoerd.
2. Wat betreft het eerste onderdeel.
In het eerste onderdeel voert eiseres tot cassatie aan dat de appelrechters niet naar recht hun beslissing verantwoorden door het verweer van
eiseres dat artikel 191, eerste lid, 7o ZIV-wet enkel van toepassing is op
werknemers te verwerpen op de enkele vaststelling dat de ZIV-wet is
uitgebreid tot de zelfstandigen. Samen met verweerster, zoals geformuleerd in de memorie van antwoord, moet inderdaad worden vastgesteld
dat eiseres de toepassing van artikel 191, eerste lid, 7o ZIV-wet door de
appelrechters aanvecht zonder evenwel de desbetreffende bepaling als
geschonden aan te duiden.
Uit de rechtspraak van Uw hof komt duidelijk naar voor dat het
middel precies dient te zijn. Meer bepaald moet aangeduid worden welke
bepaling van de wet geschonden is. Bij ontstentenis hiervan is het niet
ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid  (1). Indien een middel, zoals
in casu, opgedeeld is in diverse onderdelen, dan dient voor ieder onderdeel opgave te worden gedaan van de geschonden wetsbepalingen  (2).
Aan deze verplichting werd niet voldaan zodat het eerste onderdeel bij
gebrek aan nauwkeurigheid dan ook niet ontvankelijk is.
3. Wat betreft het tweede onderdeel.
Het tweede onderdeel van het middel stelt dat artikel 191, eerste lid,
7o ZIV-wet, in de toepasselijke versie, geen toepassing vinden op pensioenen die toegekend worden aan zelfstandigen.
Dit standpunt kan niet onderschreven worden.
Vooreerst, indien men de wetsgeschiedenis van de kwestieuze bepaling
in ogenschouw neemt, komt naar voor dat ook zelfstandige pensioenen
in het toepassingsgebied van de desbetreffende norm vielen. En dat dit
reeds het geval was vanaf de wet van 8 augustus 1980 betreffende budgettaire voorstellen 1979-1980.
Wat betreft de wet van 8 augustus 1980. Op pagina 41 van de Memorie
van toelichting  (3) kan men lezen :
“Art. 106
Er wordt voorgesteld aan de Koning de macht te geven ten laste van de
gepensioneerden en ten voordele van de ziekteverzekering een bijdrage
in te stellen ingehouden op het bedrag van hun wettelijk of extra-legaal
pensioen. Heden betalen alleen de gepensioneerden van de openbare
sector een dergelijke bijdrage. In het raam van de algemene solidariteit
is het aldus gewettigd dar alle gepensioneerden waarvan het pensioen
een zeker bedrag overschrijdt eveneens bijdragen ter financiering van
het ziekteverzekeringsstelsel waartoe zij behoren. Er wordt aan de
  (1) Cass. 16 mei 2001, AR P.00.0792.F, AC 2001, nr. 286.
  (2) Cass. 26 november 2009, AR C.08.0619.N, AC 2009, nr. 701 ; Cass. 30 april 2009, AR
F.07.0093.F, AC 2009, nr. 289 ; Cass. 20 november 2006, AR F.05.0059.F, AC 2006, nr. 578.
  (3) Parl. St., Kamer, Doc 323, zitting 1979-80, 41.
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Koning de macht gegeven de nodige maatregelen te nemen tot invoering
van voormelde bijdrage.”
Ook is er het gegeven dat uit de Memorie van toelichting van de wet
van 24 december 1999  (1) blijkt dat de toevoeging van de zin in het eerste
lid van artikel 191, eerste lid, 7o voorzeker niet als opzet had om het
toepassingsgebied uit te breiden. In de desbetreffende memorie staat
met betrekking tot de toevoeging te lezen :
“De toevoeging van een zin aan artikel 191, eerste lid,7o, eerste lid, van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft tot doel duidelijkheid te brengen in de situatie van de pensioen voordelen die worden
toegekend aan de zelfstandigen en waarop een inhouding moet worden
verricht en heeft eveneens tot doel de werkingssfeer te harmoniseren
tussen de categorie van de werknemers en die van de zelfstandigen.”
Verder is er tevens de Memorie van toelichting bij de wet van 28 april
2010  (2) houdende diverse bepalingen. Ingevolge deze wet wordt andermaal toevoeging gedaan aan artikel 191, eerste lid 7o ZIV-wet. Uit de
desbetreffende passages van de voorbereidende werken komt ondubbelzinnig naar voor dat het opzet van de regelgever reeds vanaf de eerste
dag erin bestond om alle pensioenen, en dus ook deze der zelfstandigen,
te onderwerpen aan de inhouding.
“Afdeling 3 Aanvullende pensioenen zelfstandigen
Hoewel de werkingssfeer van de inhouding voor geneeskundige verzorging op de pensioenen en de voordelen die de pensioenen aanvullen, vanaf
zijn invoering via artikel 161 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende
de budgettaire voorstellen 1979-1980, ruim was en betrekking had op
alle types van pensioenen, lijkt het noodzakelijk om die werkingssfeer
nader te preciseren, rekening houdende met de inwerkingtreding van de
huidige bepalingen in de regeling van de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen zoals geregeld door de artikelen 41 tot 65 van de programmawet van 24 december 2002.
Art. 102
De aanvullende pensioenvoordelen die aan de zelfstandigen worden
toegekend op basis van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72
van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen, waren onderworpen aan de inhouding voor geneeskundige verzorging op de pensioenen en de aanvullende pensioenvoordelen,
bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7o, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Art. 103
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State
inzake retroactiviteit, treedt dit hoofdstuk in werking op 1/1/2010.
Tegelijk moet het duidelijk zijn dat deze tekstuele verduidelijking
enkel tot doel heeft de tekst in overeenstemming te brengen met de
  (1) Parl. St., Kamer, Doc 50 297/001, 55.
  (2) Parl. St., Kamer, Doc 52 2423/001, 54-55.
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 orspronkelijke bedoeling van zijn auteurs. Hij doet dus geen afbreuk
o
aan de oorspronkelijke en ook na deze wijziging geldende wil van de
wetgever om alle pensioenen en gelijkaardige voordelen, met inbegrip
van alle voordelen die in de tweede pensioenpijler worden ontvangen,
welk ook de wettelijke, reglementaire of contractuele basis is op grond
waarvan zij worden toegekend, op te nemen in de berekeningsbasis”.
De wetsgeschiedenis is eenduidig. Vanaf de invoering van de inhouding
was er ook sprake van een inhouding op de pensioenen van zelfstandigen.
Dit komt ook naar voor uit de bewoordingen van het desbetreffend
artikel, in de toepasselijke versie. Immers in tegenstelling tot wat in
het onderdeel wordt aangehaald, laten de bewoordingen van de kwestieuze bepaling niet toe te besluiten dat deze niet van toepassing zou
zijn op de aan zelfstandigen toegekende voordelen. Wel integendeel, de
algemene strekking van de gebruikte bewoordingen geven dit duidelijk
te kennen :
“de opbrengst van een inhouding van 3,55 % verricht op de wettelijke
ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen of op elk
ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel, bedoeld als
aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en
toegekend hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die voortvloeien
uit een arbeidscontract, een ondernemingsreglement, een collectieve
ondernemings- of sectoriële overeenkomst.”
Zodoende moet worden vastgesteld dat zowel de tekst van de bepaling
alsook de wetsgeschiedenis aangeven dat artikel 191, eerste lid, 7o, in de
hier toepasselijke versie, ook van toepassing is op de pensioenen van
zelfstandigen.
Het onderdeel faalt naar recht.
4. Het derde onderdeel.
In het derde onderdeel bestaat de grief erin dat de appelrechters
oordeelden dat de aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 52bis van
het koninklijk besluit nr. 72 toegekend worden met toepassing van
een wettelijke bepaling waardoor ze onder het toepassingsgebied van
artikel 191, eerste lid, 7o ZIV-wet vallen.
Ook hier kan de grief van eiseres tot cassatie niet gevolgd worden.
In tegenstelling tot wat het onderdeel voorhoudt, heeft het gegeven
dat voor het aanvullend pensioen een zelfstandige een verzekeringsovereenkomst moet sluiten, overeenkomstig de toepasselijke versie van
artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72, niet tot gevolg dat het
geen aanvullend pensioen is dat toegekend wordt bij toepassing van een
wettelijke bepaling.
Het feit dat er een overeenkomst moet worden aangegaan, staat niet
in de weg dat er hier sprake is van een aanvullend pensioen dat toegekend wordt “bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen”. Het voorwerp van de inhoudingen bepaald in artikel 191,
eerst lid, 7o ZIV-wet betreft niet enkel de aanvullende pensioenen die
rechtstreeks en enkel op grond van een wettelijke, reglementaire of
statutaire bepaling worden toegekend. Het betreft ook deze aanvullende
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pensioenen waar de regelgever het wettelijk kader en de voorwaarden
van gedefinieerd heeft, zoals in casu, met artikel 52bis van het KB nr. 72.
Bij het overlopen van de diverse paragrafen van artikel 52bis van het
KB nr. 72 volgt immers dat de regelgever vooreerst stelt dat de zelfstandigen een aanvullend pensioen kunnen vormen door het sluiten van
een verzekeringscontract (§ 1). De grenzen van de bijdragevoeten worden
vastgelegd door de Koning (§ 2). Het aanvullend pensioenstelsel wordt
georganiseerd volgens de modaliteiten bepaald door de Koning (§ 4). Uit
het geheel van de bepalingen van het toepasselijk artikel volgt dat er
inderdaad sprake is van een aanvullend pensioenstelsel dat toegekend
wordt in toepassing van wettelijke bepalingen. Derhalve valt het onder
het toepassingsgebied van artikel 191, eerste lid, 7o ZIV-wet.
Het onderdeel gaat van een tegengestelde rechtsopvatting uit en faalt
dan ook naar recht.
5. Het vierde en vijfde onderdeel.
Deze beide onderdelen gaan uit van de in het derde onderdeel tevergeefs aangevoerde grief en zijn mitsdien, niet ontvankelijk.
Conclusie : verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 20 januari 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 9 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
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
2. Artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet bepaalt in zijn hier toepasselijke
versie dat de verzekeringsinkomsten van de verweerder onder meer
bestaan uit de opbrengst van een inhouding van 3,55 pct., verricht op de
wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen
of op elk ander als zodanig geldend voordeel, alsmede op elk voordeel,
bedoeld als aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is
verworven, en toegekend hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, hetzij bij toepassing van bepalingen die
voortvloeien uit een arbeidscontract, een ondernemingsreglement, een
collectieve ondernemings- of sectoriële overeenkomst. Deze inhouding
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mag niet tot gevolg hebben dat het totaal van de voormelde pensioenen
of voordelen wordt verminderd tot lager dan het aan de spilindex 132,13
gekoppelde bedrag van 21.399 frank per maand, verhoogd met 3.962 frank
voor de rechthebbenden met gezinslast.
Verder bepaalt artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet in zijn hier toepasselijke versie dat de Koning alle nodige modaliteiten ter uitvoering van
deze maatregel bepaalt, alsmede de verdeling van de opbrengst en het
gedeelte ervan dat bestemd is voor de financiering van andere regelingen
van geneeskundige verzorging, en dat de Koning de toepassing van deze
inhouding kan uitbreiden tot andere aan de gepensioneerden toegekende
voordelen, alsmede tot de beroepsinkomsten die zij genieten en die niet
onderworpen zijn aan inhoudingen van sociale zekerheid.
Artikel 1, a), van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot
uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt in zijn hier toepasselijke versie dat
in dit besluit onder pensioen wordt verstaan : elk wettelijk, reglementair
of statutair ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen, of
elk ander als zodanig geldend voordeel alsook de renten verworven door
stortingen bedoeld bij de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de
eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels ingericht
in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen geldelijke
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, ongeacht het periodieke of
eenmalige voordelen betreft.
3. Zowel uit de bewoordingen van de voormelde bepalingen als uit
de wetsgeschiedenis volgt dat de bij de hier toepasselijke versie van
artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet bedoelde inhouding van toepassing
is op alle gepensioneerden, ongeacht de samenstelling van hun loopbaan, wanneer het totaal van de pensioenen en aanvullende voordelen
die zij genieten, een bepaald bedrag overschrijdt. De bedoelde inhouding
kan aldus niet alleen toepassing vinden op een werknemerspensioen of
een overheidspensioen, maar eveneens op een pensioen als zelfstandige,
evenals op de voordelen toegekend ter aanvulling van deze pensioenen.
Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de bij de hier toepasselijke
versie van artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet bedoelde inhouding niet
van toepassing is op aan zelfstandigen toegekende pensioenen, berust op
een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
4. Artikel 52bis, § 1, Pensioenwet Zelfstandigen bepaalt in zijn hier
toepasselijke versie dat de zelfstandigen die de voorwaarden vervullen
bepaald door de Koning, een verzekeringscontract kunnen sluiten ten
einde hetzij een aanvullend rustpensioen, hetzij een aanvullend rustpensioen en een aanvullend overlevingspensioen ten voordele van de overlevende echtgenoot te vormen.
Krachtens artikel 52bis, § 2, Pensioenwet Zelfstandigen, zoals hier van
toepassing, dient de zelfstandige om het aanvullend pensioen samen te
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stellen een bijdrage te storten bij het sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen waarbij hij is aangesloten en maakt dit laatste de bijdrage
over aan de verzekeringsinstelling. Die bijdrage wordt uitgedrukt in een
percentage van het bedrijfsinkomen bepaald bij artikel 11, § 2, Sociaal
Statuut Zelfstandigen.
Volgens § 3 van dit artikel, zoals hier van toepassing, hebben de
bedoelde bijdragen, inzake de belastingen op de inkomsten, het karakter
van bijdragen verschuldigd in uitvoering van de sociale wetgeving.
Artikel 52bis, § 4, Pensioenwet Zelfstandigen bepaalt in zijn hier
toepasselijke versie dat het aanvullend pensioenstelsel wordt georganiseerd volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, op de gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën en van de minister van
Middenstand.
5. Hieruit volgt dat het aanvullend pensioen dat voortkomt uit dit
bij artikel 52bis Pensioenwet Zelfstandigen bepaalde aanvullend pensioenstelsel, een voordeel ter aanvulling van het wettelijk rustpensioen
uitmaakt dat wordt toegekend in toepassing van wettelijke bepalingen,
zoals bedoeld in artikel 191, eerste lid, 7°, ZIV-wet. De omstandigheid
dat krachtens die wettelijke bepalingen een verzekeringsovereenkomst
moet worden gesloten om het aanvullend pensioen te vormen, doet
daaraan niet af.
Het onderdeel dat op een tegengestelde rechtsopvatting berust, faalt
naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
7 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer Eeckhoutte.

N° 500
3o

— 7 oktober 2013
(S.11.0072.N)

kamer

1o SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — Collectief vervoer. — Solidariteitsbijdrage.
2o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. — Paritair comité voor het
bouwbedrijf. — Arbeidsvoorwaarden. — Collectief vervoer. — Solidariteitsbijdrage.

1o Uit artikel 38, § 3quater, 1o, eerste lid, tweede lid en vierde lid en artikel 38,
§ 3quater, 2o Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid volgt dat met
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“collectief vervoer van werknemers” in de zin van artikel 38, § 3quater,
Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid de collectief georganiseerde
woon-werkverplaatsing wordt bedoeld  (1).
3o De organisatie van de verplaatsingen tussen de woonplaats van de arbeiders en de plaats van tewerkstelling met toepassing van artikel 31, § 3, van
de CAO van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard
bij KB van 27 september 2006, door een werkgever die onder de bevoegdheid
van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert, is te aanzien als
een systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale
partners zoals bedoeld in artikel 38, § 3quater, 2o, aanhef, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid ; daarvoor is niet vereist dat de regeling daarenboven in de onderneming is ingevoerd met akkoord van de syndicale delegatie of van de individuele werknemers (2).

(Recubo n.v. t. R.S.Z.)
Conclusies van de advocaat-generaal Vanderlinden
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 6o kamer van
het Arbeidshof te Gent gewezen op 17 januari 2011. Door eiseres wordt er
één middel, bestaande uit drie onderdelen, aangevoerd.
2. Wat betreft het eerste onderdeel.
In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van :
— Artikel 38, § 3quater van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, in de aangeduide
toepasselijke versie ;
— Artikel 32 van de Programmawet van 20 juli 2006 ;
— Artikel 31 van de CAO van 2 juni 2005, gesloten in het paritair
comité voor het bouwbedrijf, algemeen verbindend verklaard bij KB van
27 september 2006.
3. In het eerste onderdeel bestaat de grief erin dat de appelrechters het
verweer van eiseres tot cassatie, dat artikel 31 van de CAO van 2 juni
2005 gesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf een systeem
van collectief vervoer voorziet dat door de sociale partners werd overeengekomen in de zin van artikel 38, § 3quater, 2o van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, hebben verworpen.
4. Zoals de appelrechters terecht opmerken, in randnummer 4.2.5.2
pagina 11 van het bestreden arrest, zijn niet enkel het ter beschikking
stellen van een bedrijfsvoertuig voor het individueel woon-werkverkeer
onderworpen aan de solidariteitsbijdrage, maar ook het ter beschikking
stellen van een bedrijfsvoertuig voor het collectief vervoer van werknemers. Er is slechts een vrijstelling van de verschuldigde bijdragen,
indien voldaan is aan artikel 38, § 3quater, 2o van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid dat luidt als volgt :
“2o In geval van ter beschikking stelling van een voertuig voor het
collectief vervoer van werknemers is de bij dit artikel bepaalde soli  (1), (2) Zie concl. OM.
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dariteitsbijdrage verschuldigd behalve indien het gaat om een systeem
van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners
waarin gebruikt wordt gemaakt :
a) ofwel van een voertuig, behorend tot de categorie N1  (1), waarin,
naast de chauffeur, minstens twee andere werknemers van de onderneming aanwezig zijn gedurende minstens 80 % van het afgelegde traject
van en naar de woonplaats van de chauffeur en voorzover de werkgever
bovendien bewijst dat er geen ander privé-gebruik wordt gemaakt van
dit voertuig ; wanneer het gebruikte voertuig minder dan drie plaatsen
bevat of wanneer de ruimte voorbehouden voor het vervoer van personen
uit één enkele zitbank of slechts één rij zitplaatsen bestaat, volstaat het
dat, naast de chauffeur, minstens een andere werknemer van de onderneming aanwezig is gedurende minstens 80 % van het afgelegde traject
van en naar de woonplaats van de chauffeur ;
…”.
4. Stelt zich thans de vraag of de interpretatie van de appelrechters
inzake de voorschriften van de CAO van 2 juni 2005 kan onderschreven
worden.
Artikel 31, van de voormelde CAO luidt als volgt :
“§ 1. De verplaatsingen die de arbeiders moeten doen tussen hun woonplaats en de sociale zetel of de plaats van tewerkstelling dienen te
gebeuren op eigen kracht uitgezonderd indien de werkgever voor deze
verplaatsingen een voertuig ter beschikking stelt.
§ 2. Wanneer de arbeider zich op eigen kracht verplaatst, moet de werkgever tussenkomen in de kosten die de arbeider maakt. Deze tussenkomst omvat een terugbetaling van de reiskosten berekend op basis van
de tarieven van het spoorwegvervoer, aangevuld met een mobiliteitsvergoeding.
Voor de arbeiders die zich met de trein verplaatsen is het wekelijks
bedrag van de terugbetaling van de reiskosten opgenomen in barema
A. Het dagbedrag van de mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 0,0744 EUR
vermenigvuldigd met het aantal kilometers vermeld op de treinkaart.
Voor de arbeiders die zich op eigen kracht met een ander vervoermiddel dan de trein verplaatsen is het wekelijks bedrag van de terugbetaling van de reiskosten opgenomen in barema B. Het bedrag van de
mobiliteitsvergoeding is als volgt vastgesteld in functie van de afstand
in vogelvlucht tussen de woonplaats van de arbeider en zijn plaats van
tewerkstelling :
….
  (1) In toepassing van artikel 1 van het KB Technisch Eisen Voertuigen worden voor
de toepassing van artikel 38 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid onder voertuig
begrepen :
— M1 : de voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten
minste vier wielen en ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend ;
— N1 : de voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met ten
minste vier wielen en een maximum massa van ten hoogste 3,5 ton.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het gaat om voertuigen van de categorie N1.
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Bij elke wijziging van de tarieven van het spoorwegvervoer wordt het
bedrag van de terugbetaling van de reiskosten vermeld in de barema’s A
en B aangepast. Het nieuwe barema maakt telkens het voorwerp uit van
een document dat, na akkoord van de ondertekenende partijen van deze
overeenkomst, wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Direktie
Collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
§ 3. Wanneer de werkgever voor de verplaatsingen een voertuig ter
beschikking stelt, hetzij voor het volledige traject hetzij voor een
gedeelte ervan, genieten de arbeiders van een terugbetaling van de reiskosten zoals bepaald in § 2 voor de eventuele verplaatsing tussen de
woonplaats en de opstapplaats en van de mobiliteitsvergoeding zoals
bepaald in § 2, voorlaatste lid.
De arbeider, die personeel naar en van de werkplaats vervoert buiten
de werkuren, met een voertuig, ter beschikking gesteld door de werkgever, heeft recht, gelet op de afstanden die moeten worden afgelegd en
de bijzondere onkosten eigen aan de werkgever, op een gecorrigeerde
mobiliteitsvergoed ing ten titel van forfaitaire compensatie. Deze is
gelijk aan het dubbele van het bedrag bepaald in § 2, voorlaatste lid.
Bestaande onkostenvergoedingen die minstens gelijkwaardig zijn
blijven van kracht.
Indien de reistijd per rit de twee uur overschrijdt, zijn er twee chauffeurs ”.
De beperkende interpretatie die de appelrechters aan de bepalingen
van deze CAO geven, te weten :
“Ook de verwijzing naar artikel 31 van de cao’s gesloten in het paritair
comité voor het bouwbedrijf kan geïntimeerde geen soelaas bieden daar
hierin enkel het onderscheid wordt gemaakt tussen het zich verplaatsen
van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling op eigen kracht en
het voor die verplaatsing door de werkgever ter beschikking stellen van
een voertuig”.
kan dan ook niet onderschreven worden. Uit de bepalingen van
artikel 31, § 3 van de CAO van 2 juni 2005 blijkt immers dat het verplaatsingssysteem dat hier wordt beschreven een systeem van collectief
vervoer van werknemers is.
Evenmin kunnen de appelrechters gevolgd worden in hun stelling dat
niet blijkt dat het collectief vervoer met een door eiseres ter beschikking
gesteld bedrijfsvoertuig “werd overeengekomen door de sociale partners”. Hiermee gaat het arrest immers voorbij aan wat de essentie is van
een CAO, te weten dat ze tot stand komt ingevolge een akkoord tussen
sociale partners. Voor de toepassing van het vrijstellingssysteem is niet
vereist, zoals het bestreden arrest laat uitschijnen, dat het akkoord zich
moet situeren op niveau van het bedrijf, te weten de lokale vakbondsvertegenwoordiging of zelfs de individuele werknemer. De appelrechters
voegen zodoende, impliciet, een voorwaarde toe aan de wet.
Uit overwegingen van het arrest, randnummer 4.2.6., blijkt dat de
appelrechters vaststellen dat eiseres lichte vrachtwagens aan haar werknemers heeft ter beschikking gesteld om andere dan louter beroepsre-
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denen, meer in het bijzonder het collectief vervoer. Verder geeft het
arbeidshof aldaar te kennen dat op grond van eerder geuite overwegingen met betrekking tot het collectief vervoer, te weten dat het zich
hier niet handelde om een “systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners”, niet bewezen is dat de aan de
werknemers ter beschikking gestelde lichte vrachtwagens voor loutere
beroepsredenen werden gebruikt. Dat het dan ook niet vereist was om
nog verder te onderzoeken of de voertuigen ter beschikking werden
gesteld voor privé-gebruik. Zodat verweerster derhalve terecht overging
tot ambtshalve aangifte.
Door zodoende, enerzijds, ten onrechte, te beslissen dat de regeling
ingevoerd door de CAO van 2 juni 2005 niet voldoet de vrijstellingsbepalingen van artikel 38, § 3quater van de algemene beginselen wet sociale
zekerheid daar deze regeling niet werd ingevoerd met akkoord van de
individuele werknemer of syndicale delegatie ; en anderzijds te oordelen
dat verweerster op regelmatige gronden overging tot ambtshalve
aangifte verder zonder evenwel vast te stellen dat niet voldaan werd
aan de andere voorwaarden voorgeschreven door artikel 38, § 3quater, 2o,
a) van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid verantwoorden de
appelrechters niet naar recht hun beslissing.
Het onderdeel is gegrond.
5. Wat betreft de overige grieven.
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. Hierop
dient dan ook niet te worden op ingegaan.
Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 17 januari 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 9 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
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
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 38, § 3quater, 1°, eerste lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid is een solidariteitsbijdrage verschuldigd door
de werkgever die een voertuig dat ook voor andere dan beroepsdoel-
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einden is bestemd, rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt
van zijn werknemer, ongeacht elke financiële bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van dit voertuig.
Artikel 38, § 3quater, 1°, tweede lid, Algemene Beginselenwet Sociale
Zekerheid dat pas in werking is getreden op 1 juli 2005, bepaalt dat
ieder voertuig dat op naam van de werkgever is ingeschreven of dat
het voorwerp uitmaakt van een huur- of leasingcontract of van gelijk
welk ander contract voor het gebruik van het voertuig, wordt verondersteld ter beschikking van de werknemer te zijn gesteld voor andere
dan louter beroepsdoeleinden, behalve indien de werkgever aantoont
ofwel dat het gebruik voor andere dan beroepsdoeleinden uitsluitend
gebeurt door een persoon die niet valt onder het toepassingsgebied
van de sociale zekerheid voor werknemers, ofwel dat het voertuig voor
louter beroepsdoeleinden wordt gebruikt.
Volgens artikel 38, § 3quater, 1°, vierde lid, Algemene Beginselenwet
Sociale Zekerheid dient daarbij onder “andere dan loutere beroepsdoeleinden” te worden verstaan de woon-werkverplaatsing die individueel afgelegd wordt, het privégebruik en het collectief vervoer van werknemers.
Artikel 38, § 3quater, 2°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
bepaalt : “In geval van ter beschikking stelling van een voertuig voor
het collectief vervoer van werknemers is de bij dit artikel bepaalde solidariteitsbijdrage verschuldigd behalve indien het gaat om een systeem
van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners
waarin gebruik wordt gemaakt :
a) ofwel van een voertuig, behorend tot de categorie N1, waarin, naast
de chauffeur, minstens twee andere werknemers van de onderneming
aanwezig zijn gedurende minstens 80 pct. van het afgelegde traject van
en naar de woonplaats van de chauffeur en voor zover de werkgever
bovendien bewijst dat er geen ander privé-gebruik wordt gemaakt van
dit voertuig ; wanneer het gebruikte voertuig minder dan drie plaatsen
bevat of wanneer de ruimte voorbehouden voor het vervoer van personen
uit één enkele zitbank of slechts één rij zitplaatsen bestaat, volstaat het
dat, naast de chauffeur, minstens een andere werknemer van de onderneming aanwezig is gedurende minstens 80 pct. van het afgelegde traject
van en naar de woonplaats van de chauffeur ;
b) ofwel van een voertuig, behorend tot de categorie M1, met ten minste
vijf plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen, en maximum
acht plaatsen, de zetel van de chauffeur niet inbegrepen ; in dit geval
moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn : (…).”
Uit die bepalingen volgt dat met “collectief vervoer van werknemers”
in de zin van artikel 38, § 3quater, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid de collectief georganiseerde woon-werkverplaatsing wordt bedoeld.
2. Artikel 31, § 1, CAO van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité
voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen
verbindend verklaard bij KB van 27 september 2006, bepaalt dat de
verplaatsingen die de arbeiders moeten doen tussen hun woonplaats en
de sociale zetel of de plaats van tewerkstelling, op eigen kracht dienen
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te gebeuren, uitgezonderd indien de werkgever voor deze verplaatsingen
een voertuig ter beschikking stelt.
Artikel 31, § 2, van deze CAO bepaalt dat de werkgever moet tussenkomen in de kosten die de arbeider maakt wanneer hij zich op eigen
kracht verplaatst. Deze tussenkomst omvat een terugbetaling van de
reiskosten, berekend op basis van de tarieven van het spoorwegvervoer,
aangevuld met een mobiliteitsvergoeding die is vastgesteld in functie
van de afstand in vogelvlucht tussen de woonplaats van de arbeider en
zijn plaats van tewerkstelling.
Artikel 31, § 3, van deze CAO bepaalt dat wanneer de werkgever een
voertuig ter beschikking stelt voor de verplaatsingen, hetzij voor het
volledige traject hetzij voor een gedeelte ervan, de arbeiders genieten
van een terugbetaling van de reiskosten zoals bepaald in § 2, voor de
eventuele verplaatsing tussen de woonplaats en de opstapplaats, en van
de mobiliteitsvergoeding zoals bepaald in § 2. De arbeider die personeel
naar en van de werkplaats vervoert buiten de werkuren, met een voertuig, ter beschikking gesteld door de werkgever, heeft recht, gelet op de
afstanden die moeten worden afgelegd en de bijzondere onkosten eigen
aan de werkgever, op een gecorrigeerde mobiliteitsvergoeding ten titel
van forfaitaire compensatie.
3. De organisatie van de verplaatsingen tussen de woonplaats van de
arbeiders en de plaats van tewerkstelling met toepassing van artikel 31,
§ 3, van de voormelde CAO van 2 juni 2005 door een werkgever die onder de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert,
is te aanzien als een systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de sociale partners zoals bedoeld in artikel 38, § 3quater, 2°,
aanhef, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid.
Daarvoor is niet vereist dat de regeling daarenboven in de onderneming is ingevoerd met akkoord van de syndicale delegatie of van de
individuele werknemers.
4. Het arrest stelt vast dat :
— de eiseres een bouwbedrijf is dat zich op afbraakwerken toelegt ;
— zij aan de arbeiders lichte vrachtwagens ter beschikking stelt ;
— de arbeiders deze voertuigen gebruiken voor het collectief vervoer
tussen hun woonplaats en de werven waarop zij werkzaam zijn ;
— de eiseres aan de werknemers geen verplaatsingsvergoeding betaalt,
maar wel de mobiliteitsvergoeding zoals bepaald in artikel 31 van de
CAO gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.
5. Het arrest grondt zijn beslissing dat de eiseres over de volledige
betwiste periode van 1 januari 2005 tot 30 juni 2006 de gevorderde solidariteitsbijdrage verschuldigd is voor alle ter beschikking gestelde voertuigen op de vaststelling dat deze voertuigen ter beschikking werden
gesteld voor het collectief vervoer van werknemers, maar dit niet werd
overeengekomen door de sociale partners.
Niettegenstaande uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat het
collectief vervoer van werknemers door de eiseres werd georganiseerd
bij toepassing van artikel 31, § 3, van de CAO van 2 juni 2005, gesloten in
het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoor-
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waarden, oordeelt het dat dit geen door de sociale partners overeengekomen systeem van vervoer van werknemers betreft zoals bedoeld in
artikel 38, § 3quater, 2°, aanhef, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, op grond dat uit de aanvoeringen van de eiseres en verklaringen
van werknemers blijkt dat zij de werknemers heeft verplicht gebruik te
maken van het collectief vervoer.
Het arrest geeft aldus te kennen dat de organisatie van de verplaatsingen tussen de woonplaats van de arbeiders en de plaats van tewerkstelling met toepassing van artikel 31, § 3, van de voormelde CAO van
2 juni 2005 door een werkgever die onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor het bouwbedrijf ressorteert, slechts kan worden beschouwd
als een systeem van vervoer van werknemers overeengekomen door de
sociale partners zoals bedoeld in artikel 38, § 3quater, 2°, aanhef, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, op voorwaarde dat de regeling
daarenboven in de onderneming is ingevoerd met akkoord van de syndicale delegatie of van de individuele werknemers.
De appelrechters die op die grond oordelen dat de terbeschikkingstelling van voertuigen door de eiseres niet voldoet aan de voorwaarden van
de in artikel 38, § 3quater, 2°, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid
bepaalde uitzondering, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
7 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer
De Bruyn.

N° 501
3o

— 7 oktober 2013
(S.11.0108.N)

kamer

GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Sociaal procesrecht
(Bijzondere regels). — Kosten van dagvaarding. — Vordering in te leiden
bij verzoekschrift.
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Uit de artikelen 700, eerste lid en 704, §§ 1 en 3 Gerechtelijk Wetboek volgt dat
geschillen inzake arbeidsovereenkomsten naar keuze van de eiser kunnen
worden ingeleid bij dagvaarding of bij verzoekschrift op tegenspraak ;
hieruit volgt dat het inleiden bij dagvaarding van een dergelijk geschil op
zich geen fout uitmaakt ; opdat het inleiden bij dagvaarding wanneer dit ook
bij verzoekschrift op tegenspraak kan geschieden, als een fout kan worden
aangezien, is vereist dat een normaal voorzichtige persoon, in dezelfde
omstandigheden geplaatst, redelijkerwijze anders zou hebben gehandeld.
(Artt. 1382 en 1383 BW ; Art.1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek)

(Asnong b.v.b.a. t. L.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen, afdeling Hasselt, van 6 april 2011.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
2. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan een
partij in beginsel alleen in de kosten worden veroordeeld als zij in het
ongelijk is gesteld. De kosten kunnen evenwel ten laste van de niet in
het ongelijk gestelde partij worden gelegd als zij ze door haar fout heeft
veroorzaakt.
3. Artikel 700, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoofdvorderingen op straffe van nietigheid bij dagvaarding voor de rechter
worden gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige
verschijning en rechtspleging op verzoekschrift.
Krachtens artikel 704, § 1, Gerechtelijk Wetboek kunnen de hoofdvorderingen voor de arbeidsrechtbank worden ingeleid bij verzoekschrift op
tegenspraak overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige verschijning, de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift en de procedures die speciaal worden
geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen.
Artikel 704, § 3, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de in artikel 578
opgesomde zaken de werkgever kan worden gedagvaard of opgeroepen
bij verzoekschrift op tegenspraak op de mijn, de fabriek, het werkhuis,
het magazijn, het kantoor en in het algemeen op de plaats die bestemd
is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep
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door de werknemer of de werkzaamheid van de vennootschap, de vereniging of de groepering. In dit geval mag de dagvaarding of de gerechtsbrief aan een aangestelde van de werkgever of aan een van zijn bedienden
worden overhandigd.
4. Uit de in randnummer 3 vermelde bepalingen volgt dat geschillen
inzake arbeidsovereenkomsten naar keuze van de eiser kunnen worden
ingeleid bij dagvaarding of bij verzoekschrift op tegenspraak.
Hieruit volgt dat het inleiden bij dagvaarding van een dergelijk geschil
op zich geen fout uitmaakt.
Opdat het inleiden bij dagvaarding wanneer dit ook bij verzoekschrift
op tegenspraak kan geschieden, als een fout kan worden aangezien, is
vereist dat een normaal voorzichtige persoon, in dezelfde omstandigheden geplaatst, redelijkerwijze anders zou hebben gehandeld.
5. Het middel gaat ervan uit dat het inleiden bij dagvaarding van een
vordering die op grond van artikel 704, § 1 en § 3, Gerechtelijk Wetboek
ook bij verzoekschrift op tegenspraak kon worden ingeleid, op zich een
fout uitmaakt, zodat de partij die de dagvaardingskosten heeft gemaakt,
ze dient te dragen, zelfs indien de andere partij in het ongelijk is gesteld.
Het middel dat op een onjuiste rechtsopvatting berust, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
7 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte
en mevr. De Baets.

N° 502
3o

— 7 oktober 2013
(S.11.0122.N)

kamer

JAARLIJKSE VAKANTIE. — Vakantiegeld. — Enkel en
geld. — Bediende. — Veranderlijk loon. — Berekening.

dubbel vakantie-

Uit de artikelen 39, 41 en 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende
de jaarlijkse vakanties van de werknemers volgt dat de gelijkstelling van
dagen arbeidsonderbreking met effectief gewerkte dagen voor de berekening
van het bedrag van het vakantiegeld, slechts zin heeft als die dagen arbeidsonderbreking geen aanleiding geven tot een bezoldiging waarop sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn ; uit artikel 19, § 1 Uitvoeringsbesluit
RSZ-wet volgt dat hoewel vakantiedagen dagen van arbeidsonderbreking
zijn en zij door artikel 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 niet
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met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, het enkel vakantiegeld
voor die dagen voor de toepassing van artikel 39 van dit besluit als werkelijk
verdiend loon moet worden aangezien en niet als fictief loon voor gelijkgestelde dagen  (1).

(R.S.Z. t. Bekaert Coordinatiecentrum n.v.)
Conclusies van de advocaat-generaal Vanderlinden
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 5o kamer van
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, gewezen op 22 oktober 2010.
Door eiseres wordt er één middel aangevoerd houdende schending van
artikel 14, §§ 1 en 2 RSZ-wet ; artikel 23, eerste en tweede lid Algemene
beginselenwet sociale zekerheid ; de artikelen 38, 39, 41 en 42 Vakantiebesluit ; artikel 9 Jaarlijkse Vakantiewet ; artikel 19, § 1, eerste lid Uitvoeringsbesluit RSZ-wet ; artikel 2 Loonbeschermingswet.
2. Het probleem betreft de berekening van het vakantiegeld ex
artikel 39 van het Vakantiebesluit voor de werknemers met een gehele
of gedeeltelijke variabele verloning. De kern bestaat in het bepalen
van de wisselwerking tussen de artikelen 41 en 42 van het Vakantiebesluit, alsook de draagwijdte van de laatste zinsnede van artikel 42, in de
toepasselijke versie.
Uw hof heeft zich reeds tweemaal dienen uit te spreken over deze
problematiek te weten in de arresten van 15 januari 1996  (2) en 29 juni
2009  (3).
Bij het laatst vermelde arrest is advocaat-generaal Genicot  (4) uitgebreid ingegaan op de kwestie die ons aanbelangt. Ik onderschrijf het
geformuleerde standpunt waarvan ik de punten thans in herinnering
breng.
Artikel 39 Vakantiebesluit legt de regels vast die van toepassing zijn
voor de berekening van het vakantiegeld voor een werknemer wiens
wedde geheel of gedeeltelijk veranderlijk is. De werknemers hebben
voor het veranderlijk gedeelte, per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat vastgesteld wordt door de dagelijkse gemiddelde bezoldiging te
berekenen die verdiend werd in de twaalf maanden die de maand waar
vakantie genomen wordt voorafgaan. In voorkomend geval wordt voor
de berekening van de dagelijks gemiddelde bezoldiging ook rekening
gehouden met de fictieve wedde voor de met effectief gewerkte dagen
gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
In artikel 41 Vakantiebesluit wordt een overzicht gegeven van de dagen
van arbeidsonderbreking die bedoeld worden in artikel 39 van het besluit
en die voor de berekening van het vakantiegeld met dagen van normale
werkelijke arbeid worden gelijkgesteld. De lijst betreft een gevarieerd
geheel van situaties van arbeidsonderbreking. Zo treft men er onder
andere in aan arbeidsongeval of beroepsziekte, moederschapsrust, het
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Zie concl. OM.
AR S.95.0093.N, AC 1996, nr. 31.
AR S.05.0052.F, AC 2009, nr. 448.
JTT 2009, 402.
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vervullen van een openbaar mandaat,… De regelgever geeft met deze
gelijkstelling te kennen dat hoewel variabele verloning veronderstelt
dat er een levering van prestaties is, er toch periodes van arbeidsonderbreking zijn, in de referteperiode voor de berekening van het vakantiegeld, die zulk een belang vertonen dat zij dienen opgenomen te worden
in de berekening van het vakantiegeld. Het oogmerk zijnde de jaarlijkse
vakantie een zo juist mogelijke vergoeding toe te kennen.
Artikel 42 Vakantiebesluit bepaalt dat de in artikel 41 van het besluit
opgesomde dagen van arbeidsonderbreking, waarvoor de werkgever
verplicht is de bezoldiging aan te geven voor de berekening van de
bijdragen, voor de berekening van het vakantiegeld niet als gelijkgestelde dagen maar wel als dagen van normale werkelijke arbeid worden
beschouwd. Het gaat hier niet om fictieve verloning doch wel om de
werkelijke verloning die door de werkgever wordt aangegeven.
Bij het overlopen van de lijst van artikel 41 Vakantiebesluit moet
er worden vastgesteld dat de vakantie niet voorkomt in de lijst van
gevallen van arbeidsonderbreking. Evenwel, zoals advocaat-generaal
Genicot aanhaalde in zijn conclusie bij het arrest van 2009, heeft de
afwezigheid ervan een verklaring. De jaarlijkse vakantie, die voorzeker
een arbeidsonderbreking is, komt niet voor in de lijst van artikel 41
juist omwille van het feit dat de jaarlijkse vakantie geen aanleiding
kan geven tot een fictieve verloning. Immers het vakantiegeld dient
in toepassing van artikel 19, § 1 Uitvoeringsbesluit RSZ-wet aangegeven
worden voor de berekening van de verschuldigde bijdragen. Daar er
zodoende geen sprake kan zijn van een fictieve verloning is het logisch
dat de desbetreffende periode van arbeidsonderbreking niet voorkomt in
de lijst van artikel 41 van het Vakantiebesluit.
Het artikel 42 Vakantiebesluit kan slechts als uitzonderingregel
worden beschouwd voor de situaties, die opgesomd staan in artikel 41
van het besluit, die een fictieve verloning hebben waarvan het effect
moet gecorrigeerd worden. Wat niet het geval is van het vakantiegeld.
Derhalve kan men niet weigeren om het criterium dat artikel 42
Vakantiebesluit voorziet, te weten de aangifte van de werkgever voor
de berekening van de bijdragen, toe te passen op het vakantiegeld op de
enige grond dat deze niet voorzien is in de lijst van artikel 41 terwijl het
niet voorkomen voortvloeit uit het gegeven dat er bij het vakantiegeld
geen sprake is van een fictieve verloning.
De volgende elementen dienen dan ook bij de beoordeling in acht
worden genomen met betrekking tot het vakantiegeld :
— Het maakt deel uit van de periode van 12 maanden waarvan melding
wordt gemaakt in artikel 39 van het Vakantiebesluit ;
— Ingevolge de definitie, die in Uw arrest van 26 september 2005  (1)
wordt weerhouden, het een voordeel is toegekend door de werkgever als
tegenprestatie voor de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst daar de duur van de vakantie proportioneel is met de voorheen geleverde arbeid en dus een verloning  (2).
  (1) AR S.04.0136.N, AC 2005, nr. 458.
  (2) Cass. 15 januari 1996, AR S.95.0093, AC 1996, nr. 31.
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— Het door de werkgever moet aangegeven worden voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen.
Dienvolgens moet het vakantiegeld dat gelegen is in de referteperiode
voor de berekening van het vakantiegeld van de opvolgende periode
worden weerhouden.
Door de overwegingen die aan te treffen zijn in het bestreden arrest
van 22 oktober 2010 verantwoorden de appelrechters niet naar recht hun
beslissing en schenden ze de in de voorziening aangehaalde bepalingen.
Conclusie : vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 22 oktober 2010.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 16 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 14, § 1 en § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (RSZ-wet) ;
— artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene beginselenwet sociale zekerheid) ;
— de artikelen 38, 39, 41 en 42 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers (Vakantiebesluit), artikel 39 zowel vóór als
ná zijn wijziging bij KB van 12 maart 2003, artikel 41, zowel vóór als ná zijn wijziging
bij KB van 10 juni 2001, bij KB van 22 juni 2004 en bij KB van 14 februari 2006, doch
vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2006, artikel 42, zowel vóór als ná zijn
wijziging bij KB van 10 juni 2001, vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2006 ;
— artikel 9 van de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (Jaarlijkse Vakantiewet) ;
— artikel 19, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
(Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).
— artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers (Loonbeschermingswet).
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank dat de vordering van eiser ongegrond
verklaarde.
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Het bestreden arrest oordeelt dat geen enkele bepaling van de Vakantiewet
toelaat een bepaalde som als een effectieve of fictieve bezoldiging te bestempelen
waarop vakantiegeld verschuldigd is, enkel maar omdat deze som tot het heffen
van socialezekerheidsbijdragen aanleiding geeft, zodat bij de berekening van het
enkel en dubbel vakantiegeld op het variabel loon geen rekening dient te worden
gehouden met het enkel vakantiegeld van het vorig jaar, verschuldigd op het
variabel loon :
“5.2.1. Artikel 38 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, hierna Vakantiebesluit genoemd, bepaalt dat de werkgever aan de
bediende die vakantie neemt, de ‘normale bezoldiging in overeenkomst met de
vakantiedagen’ betaalt.
Artikel 39, eerste lid, van het Vakantiebesluit bepaalt dat de bedienden wier
wedde geheel veranderlijk is, per vakantiedag recht hebben op een vakantiegeld
dat gelijk is ‘aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend
werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie
genomen wordt, voorafgaan (…), eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor
met dagen normale werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking’. Voor bedienden wier wedde slechts gedeeltelijk veranderlijk is, wordt deze
bepaling slechts toegepast voor dit veranderlijk gedeelte.
Dat de premies die de (verweerster) aan 37 werknemers betaalde, een ‘veranderlijke wedde’ uitmaken en dat bijgevolg artikel 39 van het Vakantiebesluit moet
worden toegepast wordt niet betwist. Het staat ook vast dat de (verweerster) het
enkel vakantiegeld elk jaar daadwerkelijk mede heeft berekend op deze premies.
Vraag is alleen of dit enkel vakantiegeld het daaropvolgende jaar zelf onderdeel
is van het variabel loon waarop het enkel vakantiegeld moet berekend worden,
wat, zoals de eerste rechter stelt, enkel het geval is wanneer dit vakantiegeld
hetzij deel uitmaakt van de ‘brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende
elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt [voorafgaan]’ hetzij een ‘fictieve wedde voor met dagen normale werkelijke arbeid
gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking’ uitmaakt.
5.2.2. Het arbeidshof is het met de eerste rechter eens dat onder de term ‘brutobezoldiging’ — en de term brutowedde — moet verstaan worden, het arbeidsrechtelijk loon, zijnde het loon dat de tegenprestatie voor de arbeid, verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, uitmaakt, zij het dat, volgens artikel 38bis van
het Vakantiebesluit, dit loon slechts als basis voor de berekening van vakantiegeld in aanmerking kan komen, wanneer het aan de gewone rsz-bijdragen onderworpen wordt. Het Hof van Cassatie hanteert overigens eenzelfde loonbegrip.
Enkel vakantiegeld is niet de tegenprestatie van de ter uitvoering van de arbeids
overeenkomst verrichte arbeid. Het maakt aldus geen deel uit van de ‘brutobezoldiging’ waarvan sprake is in artikel 39, eerste lid, van het Vakantiebesluit.
5.2.3. De eerste rechter is van oordeel dat het enkel vakantiegeld evenmin kan
aangezien worden als een ‘fictieve wedde voor met dagen normale werkelijke
arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking’.
Artikel 41 van het Vakantiebesluit somt op welke de ‘met dagen normale
werkelijke arbeid gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking’ zijn. Periodes
van schorsing wegens ‘jaarlijkse vakantie’ worden hierin niet vermeld. Voor deze
periodes kan dus evenmin een fictieve wedde in aanmerking genomen worden.
Het enkel vakantiegeld waarop in casu bijdragen worden gevorderd, kan dus
geenszins onder de bewoordingen van artikel 39, eerste lid van het Vakantiebesluit gebracht worden.
Artikel 42 van het Vakantiebesluit kan de (eiser) niet ter ondersteuning van
zijn thesis aanvoeren. Deze bepaling heeft enkel betrekking op de in artikel 41
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van het besluit opgesomde dagen van arbeidsonderbreking, en vakantiedagen
horen daar zoals gezegd niet bij.
De vordering heeft geen betrekking op het vakantiegeld in artikel 46 van het
Vakantiebesluit.
Geen enkele bepaling van de Vakantiewet laat toe een bepaalde som als een
effectieve of fictieve bezoldiging te bestempelen waarop vakantiegeld verschuldigd is, enkel maar omdat deze som tot het heffen van socialezekerheidsbijdragen
aanleiding geeft.
5.2.4. Het arbeidshof sluit zich dus aan bij het oordeel van de eerste rechter, dat
overigens ook in de rechtsleer wordt gevolgd.”
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
(Vakantiebesluit) betaalt de werkgever aan de bediende met een vaste wedde die
vakantie neemt de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen
en per maand in de loop van het vakantiedienstjaar gepresteerde of daarmee
gelijkgestelde dienst, een toeslag berekend op de brutowedde der maand waarin
de vakantie ingaat.
De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premies, percenten,
kortingen, enz.), hebben, overeenkomstig artikel 39, eerste lid, Vakantiebesluit, per vakantiedag recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der
twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan,
eventueel verhoogd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
Artikel 39, vijfde lid, van het genoemde Vakantiebesluit, bepaalt dat voor de
bedienden wier wedde gedeeltelijk veranderlijk is, artikel 38 moet worden toegepast voor het vast gedeelte van het loon, terwijl de vorige leden van artikel 39
toepassing vinden voor de berekening van het vakantiegeld verschuldigd op het
veranderlijk gedeelte van het loon.
2. Artikel 41 van het Vakantiebesluit bepaalt, voor de berekening van het
vakantiegeld op variabel loon, de gevallen waarin de dagen arbeidsonderbreking
gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen.
Artikel 42 van datzelfde besluit bepaalt dat de in artikel 41 opgesomde dagen
arbeidsonderbreking, voor de berekening van het vakantiegeld op variabel loon,
niet als gelijkgestelde doch als effectief gewerkte dagen worden aangezien, zo de
werkgever verplicht is ze als zodanig aan te geven voor de berekening van het
bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen.
Uit die bepalingen volgt dat de gelijkstelling van dagen arbeidsonderbreking
met effectief gewerkte dagen, voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld op variabel loon, alleen zin heeft als die dagen arbeidsonderbreking geen
aanleiding geven tot de uitbetaling van loon waarop socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn.
De toepassing van de regel vervat in artikel 42 Vakantiebesluit is niet beperkt
tot de in artikel 41 Vakantiebesluit opgesomde gevallen van arbeidsonderbreking
en vindt toepassing op alle dagen van arbeidsonderbreking waarvoor de werkgever verplicht is ze als zodanig aan te geven voor de berekening van het bedrag
van de sociale zekerheidsbijdragen.
In de context van artikel 42 Vakantiebesluit, slaat de term “brutobezoldiging”,
waarvan sprake in artikel 39 Vakantiebesluit, op elk voordeel dat door de werkgever, voor dagen van arbeidsonderbreking, aan de werknemer met een RSZinhouding wordt toegekend.
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3. Artikel 19, § 1, eerste lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, bepaalt, met afwijking van artikel 2, derde lid, 1°, Loonbeschermingswet, dat het gedeelte van het
vakantiegeld dat overeenstemt met het normaal loon voor de vakantiedagen, als
loon wordt beschouwd voor de sociale zekerheid en in aanmerking komt voor de
berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
Hoewel vakantiedagen dagen van arbeidsonderbreking zijn en door artikel 41
Vakantiebesluit niet met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, volgt
uit voormelde verplichting om het enkel vakantiegeld voor de berekening van
de socialezekerheidsbijdragen aan te geven, dat het enkel vakantiegeld voor die
dagen, voor de toepassing van artikel 39 van datzelfde besluit, aangezien moet
worden als daadwerkelijk verdiend loon en niet als een fictief loon voor gelijkgestelde dagen.
Voor de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld van de bediende
wiens loon veranderlijk is, komt het enkel vakantiegeld van het vorig jaar
derhalve in aanmerking in zoverre die vakantiedagen aanleiding hebben
gegeven tot de uitbetaling van loon waarop socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat eiser artikel 42 Vakantiebesluit niet kon
aanvoeren ter ondersteuning van zijn vordering tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen op het enkel vakantiegeld van het variabel loon van het vorig
jaar, is niet naar recht verantwoord.
4. Anders dan het bestreden arrest aanneemt, vormt het enkel vakantiegeld
op het variabel loon, voor de toepassing van artikel 39 Vakantiebesluit, wel de
tegenprestatie van de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid
in zoverre dit vakantiegeld werd behaald in de referteperiode van 12 maanden die
voorafgaan aan de maand waarin de vakantie wordt genomen, en proportioneel is
aan het werk dat voordien werd verricht.
In de mate dat de “brutobezoldiging” bedoeld in artikel 39 Vakantiebesluit,
krachtens artikel 42 Vakantiebesluit, alle vergoedingen omvat waarop socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd, zal het enkel vakantiegeld, zelfs al
maakt het geen tegenprestatie uit voor verrichte arbeid, voor de toepassing van
artikel 39 Vakantiebesluit, in ieder geval als een werkelijk verdiend loon moeten
worden beschouwd waarop vakantiegeld is verschuldigd, enkel maar omdat op dit
vakantiegeld socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft geoordeeld dat het
enkel vakantiegeld geen deel uitmaakt van de “brutobezoldiging”, waarvan
sprake in artikel 39, eerste lid, Vakantiebesluit, op grond dat het niet de tegenprestatie vormt van de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid (schending van de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen,
in het bijzonder van artikel 39, eerste lid, Vakantiebesluit), noch wettig heeft
beslist dat geen enkele bepaling van de Vakantiewet toelaat een bepaalde som
als een effectieve of fictieve bezoldiging te bestempelen waarop vakantiegeld
verschuldigd is, enkel maar omdat deze som tot het heffen van socialezekerheidsbijdragen aanleiding geeft (schending van de in de aanhef van het middel
vermelde wetsbepalingen, in het bijzonder van de artikelen 41 en 42 Vakantiebesluit), mitsdien niet wettig het enkel vakantiegeld op het variabel loon van
het vorig jaar uit de grondslag voor de berekening van het enkel en dubbel
vakantiegeld op het variabel loon heeft gehouden en de vordering van eiser
tot betaling van socialezekerheidsbijdragen op dit enkel vakantiegeld niet
wettig heeft afgewezen (schending van de artikelen 14, § 1 en § 2, RSZ-wet, 23,
eerste en tweede lid, Algemene beginselenwet sociale zekerheid, 38, 39, 41 en 42
Vakantiebesluit, 9 Jaarlijkse Vakantiewet, 19, § 1, eerste lid, Uitvoeringsbesluit
RSZ-wet, 2 Loonbeschermingswet).
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Beoordeling
1. Krachtens artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (hierna : Uitvoeringsbesluit Vakantiewet) wordt het vakantiegeld van de bedienden
wier wedde veranderlijk is, berekend op grond van de brutozoldigingen
die verdiend werden gedurende de twaalf maanden die de maand waarin
de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen
van arbeidsonderbreking.
Terwijl artikel 41 Uitvoeringsbesluit Vakantiewet de gevallen bepaalt
waarin de dagen van arbeidsonderbreking voor de berekening van
het bedrag van het vakantiegeld worden gelijkgesteld met effectief
gewerkte dagen, bepaalt artikel 42 dat de in artikel 41 opgesomde dagen
van arbeidsonderbreking voor die berekening niet als gelijkgestelde
doch als effectief gewerkte dagen worden aangezien, zo de werkgever
verplicht is ze als zodanig aan te geven voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
2. Uit die bepalingen volgt dat de gelijkstelling van dagen arbeidsonderbreking met effectief gewerkte dagen voor de berekening van het
bedrag van het vakantiegeld, slechts zin heeft als die dagen arbeidsonderbreking geen aanleiding geven tot een bezoldiging waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
3. Artikel 19, § 1, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet bepaalt dat het gedeelte
van het vakantiegeld dat overeenstemt met het normaal loon voor de
vakantiedagen, als loon wordt beschouwd voor de sociale zekerheid en
in aanmerking komt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
4. Hieruit volgt dat hoewel vakantiedagen dagen van arbeidsonderbreking zijn en zij door artikel 41 Uitvoeringsbesluit Vakantiewet niet
met effectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, het enkel vakantiegeld voor die dagen voor de toepassing van artikel 39 van dit besluit als
werkelijk verdiend loon moet worden aangezien en niet als fictief loon
voor gelijkgestelde dagen.
5. Het arrest dat oordeelt dat het enkel vakantiegeld voor bedienden
met een variabel loon geen deel uitmaakt van de brutobezoldiging
bedoeld in artikel 39, eerste lid, Uitvoeringsbesluit Vakantiewet, op
grond dat enkel vakantiegeld niet de tegenprestatie is van de ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid en geen enkele bepaling van de Vakantiewet toelaat een bepaalde som als een effectieve of
fictieve bezoldiging te bestempelen waarop vakantiegeld verschuldigd
is, schendt artikel 39 Uitvoeringsbesluit Vakantiewet.
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 arbeidshof te Brussel.
7 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer van Eeckhoutte.

N° 503
2o

— 8 oktober 2013
(P.12.1031.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG.
— Instandhouding van onvergunde constructies in ruimtelijk kwetsbaar
gebied. — Bestemmingswijziging in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied. —
Strafbaarheid.
2o STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — Instandhouding van onvergunde constructies in ruimtelijk kwetsbaar gebied. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. — Bestemmingswijziging in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied. — Strafbaarheid.

1o en 2o Uit de artikelen 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 en 6.1.1, derde
lid, eerste zin, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun wetsgeschiedenis volgt dat de wijziging van een gebied van “ruimtelijk kwetsbaar” in
“niet-ruimtelijk kwetsbaar” ingevolge een bestuurlijke beslissing, niet tot
gevolg heeft dat de instandhouding van wederrechtelijke handelingen vóór
deze wijziging niet langer strafbaar is  (1).

(Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen
M. e.a., in aanwezigheid van Stedenbouwkundig inspecteur
van het Vlaams Gewest)

t.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 9 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 26 feb. 2008, AR P.07.1552.N, AC 2008, nr. 131.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest is wat betreft de eiser tot herstel bij verstek gewezen.
Het tijdens de gewone termijn van verzet ingestelde cassatieberoep is in
zoverre het betrekking heeft op de beslissing over de herstelvordering
dan ook niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, artikel 146, eerste lid, 1o, derde lid en vierde lid, Stedenbouwdecreet
1999 en de artikelen 6.1.1, eerste lid, 1o, derde lid en vierde lid, en 6.1.2
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest oordeelt ten onrechte
dat ingevolge de wijziging van de bestemming van parkgebied naar een
zone die niet ruimtelijk kwetsbaar gebied is, de strafsanctie niet meer
geldt voor de in die zone gelegen inbreuken en ontslaat dan ook ten
onrechte op die grond de verweerders van rechtsvervolging ; tijdens de
gehele tijdsperiode waarvoor de verweerders werden vervolgd was het
perceel waarop de inbreuken zouden zijn gepleegd, gelegen in parkgebied, zijnde ruimtelijk kwetsbaar gebied ingevolge artikel 146, vierde
lid, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 1.1.2, 10o, a), 11), Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening ; het instandhoudingsmisdrijf is overeenkomstig
artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 6.1.1, derde lid,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onverkort strafbaar gebleven ; de
wijziging van de situationele parameter ruimtelijk kwetsbaar naar niet
ruimtelijk kwetsbaar ingevolge een administratieve beslissing heeft
enkel tot gevolg dat eenzelfde gedraging van instandhouding vanaf de
wijziging niet langer beantwoordt aan de constitutieve bestanddelen van
het misdrijf, maar doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van de vóór
de wijziging gepleegde feiten ; op de overgang van ruimtelijk kwetsbaar
naar niet ruimtelijk kwetsbaar gebied is artikel 2, tweede lid, Strafwetboek niet van toepassing.
3. Volgens artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, geldt de
strafsanctie niet voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het
eerste lid, 1o, 2o, 3o, 6o en 7o, voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden.
Volgens artikel 6.1.1, derde lid, eerste zin, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geldt de strafsanctie niet voor het instandhouden van
inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1o, 2o, 3o, 6o en 7o, voor zover de
handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen
zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Volgens de tweede zin van die
bepaling is voor de strafbare instandhouding uitsluitend vereist dat de
wederrechtelijke handelingen op het ogenblik van de instandhouding
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
4. Uit die bepalingen en hun wetsgeschiedenis volgt dat de wijziging
van een gebied van “ruimtelijk kwetsbaar” in “niet-ruimtelijk kwets-
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baar” ingevolge een bestuurlijke beslissing, niet tot gevolg heeft dat de
instandhouding van wederrechtelijke handelingen vóór deze wijziging
niet langer strafbaar is.
5. De appelrechters (arrest, pp. 9-10) oordelen met betrekking tot de
feiten van instandhouding vanaf 5 december 2002 tot 10 januari 2005 als
volgt :
— de kwestieuze constructies en reliëfwijziging lagen volgens het bij
koninklijk besluit van 22 maart 1978 goedgekeurd gewestplan NeerpeltBree in parkgebied en parkgebied was en is nog steeds ruimtelijk kwetsbaar gebied ;
— op 30 december 2010 is het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Lommel in werking getreden en ingevolge dat plan is de
zone waarbinnen de kwestieuze constructies zijn gelegen, gewijzigd van
parkgebied in een zone voor kennel in een parkachtige omgeving, een
zone voor sport en recreatie, een zone voor ontsluiting en een zone voor
natuurontwikkeling ;
— op grond van dit GRUP hebben de verweerders bij ministerieel
besluit van 2 februari 2011 een voorwaardelijke regularisatievergunning
verkregen ;
— op het ogenblik van het arrest is de zone waarbinnen de inbreukmakende handelingen gelegen zijn geen ruimtelijk kwetsbaar gebied meer ;
— in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied is er geen sanctie meer voor het
loutere instandhoudingsmisdrijf.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing van
ontslag van rechtsvervolging van de verweerders omdat er voor de feiten
van instandhouding in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied geen strafsanctie meer geldt, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behoudens in zoverre het vaststelt dat
de herstelvordering niet meer kan worden ingewilligd en zonder voorwerp is geworden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
8 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Mertens (bij de balie Hasselt).
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N° 504
2o

— 8 oktober 2013
(P.12.1043.N)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Administratie van Douane en Accijnzen. —
Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Grondslag.
2o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Strafrechter. — Vordering tot betaling van
ontdoken rechten. — Bevoegdheid. — Voorwaarde.
3o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Administratie van Douane en
Accijnzen. — Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Strafrechter. — Bevoegdheid. — Voorwaarde.
4o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels). — Administratie van Douane en Accijnzen.
— Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Strafrechter. —
Bevoegdheid. — Voorwaarde.
5o UITLEVERING. — Specialiteitsbeginsel. — Fictie
Gevolg.

van afwezigheid.

—

6o STRAFVORDERING. — Uitlevering voor bepaalde feiten. — Ander feit
begaan vóór de uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Fictie van afwezigheid. — Gevolg.
7o UITLEVERING. — Specialiteitsbeginsel. — Met
vervolging. — Ontvankelijkheid.

dit beginsel strijdige

8o STRAFVORDERING. — Uitlevering voor bepaalde feiten. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel strijdige vervolging. — Ontvankelijkheid.
9o UITLEVERING. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel strijdige
vervolging. — Niet-ontvankelijke strafvordering. — Administratie van
Douane en Accijnzen. — Vordering tot betaling van ontdoken rechten. —
Strafrechter. — Bevoegdheid.
10o STRAFVORDERING. — Uitlevering voor bepaalde feiten. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel strijdige vervolging. — Niet-ontvankelijke strafvordering. — Administratie van Douane en Accijnzen. — Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Strafrechter. — Bevoegdheid.
11o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. —
Met dit beginsel strijdige vervolging. — Niet-ontvankelijke strafvordering. — Administratie van Douane en Accijnzen. — Vordering tot betaling
van ontdoken rechten. — Strafrechter. — Bevoegdheid.

1o De op artikel 283 AWDA gesteunde vordering van de administratie tot betaling van de ontdoken rechten vloeit niet voort uit het misdrijf inzake douane
en accijnzen, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in de wet die de betaling van die rechten oplegt  (1).
  (1) Cass. 19 nov. 1997, AR P.97.1077.F, AC 1997, nr. 490 ; Cass. 12 sept. 2012, AR P.11.1001.F,
AC 2012, nr. 457.
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2o, 3o en 4o De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van ontdoken rechten
veronderstelt dat op het ogenblik van de aanhangigmaking van die burgerlijke rechtsvordering de strafrechter regelmatig was geadieerd van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden als bedoeld in de artikelen 281 en
282 AWDA  (1).
5o en 6o Het in artikel V, vierde lid, van de Uitleveringsovereenkomst van
14 januari 1937 tussen België en Siam vastgelegde specialiteitsbeginsel en de
eruit voortvloeiende fictie dat de uitgeleverde geacht wordt niet aanwezig te
zijn, houdt in dat de uitgeleverde buiten de in het verdrag bepaalde uitzonderingen niet tegensprekelijk kan vervolgd worden voor enig ander feit vóór de
uitlevering begaan, dan het feit dat de reden tot de uitlevering is geweest  (2).
7o en 8o Een met het specialiteitsbeginsel strijdige vervolging is niet ontvankelijk  (3).
9o, 10o en 11o De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van een
burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van ontdoken
rechten die terzelfdertijd werd ingesteld als de strafvordering, indien de
strafvordering wegens miskenning van het specialiteitsbeginsel niet ontvankelijk is.

(M. t. Belgische Staat, FOD Financiën)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 3 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. De onderdelen voeren schending aan van artikel 283 AWDA, evenals
miskenning van het specialiteitsbeginsel inzake actieve uitlevering,
zoals tevens opgenomen in artikel V van het bilateraal uitleveringsverdrag van 14 januari 1937 tussen België en Siam : de appelrechters oordelen
ten onrechte dat de strafrechter regelmatig werd geadieerd met het aan
  (1) Cass. 29 april 2003, AR P.02.1461.N, AC 2003, nr. 269 ; Cass. 14 juni 2005, AR P.05.0123.N,
AC 2005, nr. 339.
  (2) Antwerpen, 25 okt. 2006, RW 2008-09, 460 met noot P. De Man, “De uitlevering en
het specialiteitsbeginsel”.
  (3) Zie Cass., 24 nov. 2004, AR P.04.1235.F, AC 2004, nr. 565 ; S. De Wulf, “Van regel tot
uitzondering : de bescherming van het specialiteitsbeginsel in geval van uit- en overlevering”, noot onder Gent, 8 sept. 2010, RW 2011-12, 1433, nr. 6.
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de eiser verweten douanemisdrijf en dat zij van de civielrechtelijke
vordering van de verweerder konden kennis nemen ; de eiser werd door
Thailand aan België uitgeleverd voor andere feiten, zodat hij krachtens het in artikel V van de bilaterale uitleveringsovereenkomst van
14 januari 1937 tussen België en Siam bepaalde specialiteitsbeginsel voor
het douanemisdrijf niet kon worden vervolgd en veroordeeld ; de waarborg van het specialiteitsbeginsel houdt in dat de uitgeleverde persoon
als niet aanwezig wordt beschouwd voor feiten waarvoor hij niet werd
uitgeleverd ; de eiser kon dan ook niet regelmatig in het strafproces
betrokken zijn (eerste onderdeel) ; er kon geen ontvankelijke strafvordering bestaan en die was er bijgevolg ook niet op het ogenblik van het
instellen van de fiscaalrechtelijke vordering van de verweerder (tweede
onderdeel).
2. Artikel 283 AWDA bepaalt : “Wanneer de overtredingen, fraudes,
misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd
de strafvordering, tevens tot betaling van rechten en accijnzen, en alzo
tot een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisneming en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren.”
De op die bepaling gesteunde vordering van de administratie tot betaling van de ontdoken rechten vloeit niet voort uit het misdrijf inzake
douane en accijnzen, maar vindt rechtstreeks haar grondslag in de wet
die de betaling van die rechten oplegt.
De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van ontdoken
rechten veronderstelt dat op het ogenblik van de aanhangigmaking van
die burgerlijke rechtsvordering de strafrechter regelmatig was geadieerd van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden als bedoeld in
de artikelen 281 en 282 AWDA.
3. Artikel V, vierde lid, Uitleveringsovereenkomst van 14 januari 1937
tussen België en Siam bepaalt dat de uitgeleverde persoon in de drie in
die bepaling vermelde gevallen mag worden vervolgd of gestraft voor
een ander misdrijf dan dit waarop zijn uitlevering werd gegrond.
4. Het aldus vastgelegde specialiteitsbeginsel en de eruit voortvloeiende fictie dat de uitgeleverde geacht wordt niet aanwezig te zijn, houdt
in dat de uitgeleverde buiten de in het verdrag bepaalde uitzonderingen
niet tegensprekelijk kan worden vervolgd voor enig ander feit vóór
de uitlevering begaan, dan het feit dat de reden tot de uitlevering is
geweest.
Een met het specialiteitsbeginsel strijdige vervolging is niet ontvankelijk.
5. De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van een burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van ontdoken
rechten die tezelfdertijd werd ingesteld als de strafvordering, indien de
strafvordering wegens miskenning van het specialiteitsbeginsel niet
ontvankelijk is.
6. De appelrechters die oordelen dat in deze zaak de strafrechter wel
degelijk regelmatig is geadieerd van overtredingen, fraudes, misdrijven
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en misdaden als bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA gelet op de
regelmatige inleidende rechtstreekse dagvaardingen betekend aan
medebeklaagden en aan de eiser, miskennen de in het middel aangehaalde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
8 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Van De
Moer (bij de balie te Turnhout) en de heer De Bruyn.

N° 505
2o

— 8 oktober 2013
(P.12.1735.N)

kamer

1o STRAF. — SAMENLOOP. — Meerdaadse. — Verschillende misdrijven.
— Eenzelfde misdadig opzet. — Douane en accijnzen. — Geldboete. —
Bijzonder karakter. — Gevolg. — Wijze van berekening.
2o MISDRIJF. — SOORTEN. — Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf.
— Straftoemeting. — Samenloop. — Verschillende misdrijven. — Eenzelfde
misdadig opzet. — Douane en accijnzen. — Geldboete. — Bijzonder karakter.
— Gevolg. — Wijze van berekening.
3o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Verschillende misdrijven. — Eenzelfde
misdadig opzet. — Geldboete. — Bijzonder karakter. — Gevolg. — Wijze
van berekening.

1o, 2o en 3o Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en
accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud ervan,
volgt dat wanneer verschillende dergelijke feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, de krachtens artikel 65
Strafwetboek uit te spreken enige geldboete moet worden berekend op de som
van de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen  (1).

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. T.)

  (1) Cass. 13 jan. 2004, AR P.03.0646.N, AC 2004, nr. 16 ; Cass. 21 jan. 2004, AR P.03.1336.F,
AC 2004, nr. 34 ; Cass. 20 april 2004, AR P.03.0717.N, AC 2004, nr. 206 ; Cass. 21 juni 2005, AR
P.05.0247.N, AC 2005, nr. 361 ; Cass. 12 feb. 2008, AR P.07.1546.N, AC 2008, nr. 104.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 2 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem 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 65, eerste lid, Strafwetboek, artikel 13 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal
stelsel van de gefabriceerde tabak (hierna Wet Accijnzen Tabak 1997) en
artikel 45 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (hierna Wet Algemene Regeling Accijnzen 2009) :
het arrest dat de eiser wegens de met artikel 13 Wet Accijnzen Tabak
1997 en artikel 45 Wet Algemene Regeling Accijnzen 2009 strafbaar
gestelde feiten 1 (a en b) en 2 bij toepassing van artikel 65, eerste lid,
Strafwetboek tot één straf veroordeelt, houdt bij de berekening van de
enige geldboete ten onrechte enkel rekening met de ingevolge de feiten
2 verschuldigde rechten en dus niet met de ingevolge de feiten 1 (a en b)
verschuldigde rechten.
2. Wanneer de strafrechter aan wie gelijktijdig verschillende
misdrijven worden voorgelegd, oordeelt dat deze de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, dan mag hij
overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek daarvoor slechts
één straf uitspreken, namelijk de zwaarste.
3. Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en
accijnzen, gelijk aan de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud
ervan, volgt dat wanneer verschillende dergelijke feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, de
krachtens artikel 65 Strafwetboek uit te spreken enige geldboete moet
worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken rechten
en taksen.
4. De appelrechters veroordelen de eiser, na hem te hebben schuldig
verklaard aan de door artikel 13 Wet Accijnzen Tabak 1997 en artikel 45
Wet Algemene Regeling Accijnzen 2009 strafbaar gestelde feiten 1 (a
en b) en 2, voor deze onderscheiden telastleggingen bij toepassing van
artikel 65 Strafwetboek tot één straf, namelijk een hoofdgevangenisstraf van vier maanden, een geldboete van 5.666,40 euro of drie maanden
vervangende gevangenisstraf en tot de bijzondere verbeurdverklaring
van alle inbeslaggenomen sigaretten. Zij verlenen bovendien uitstel
gedurende een periode van drie jaar voor de hoofdgevangenisstraf en
voor vijf zesden van de geldboete.
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Zij berekenen die enige geldboete uitsluitend door de vermenigvuldiging met vijf van de ingevolge het feit 2 ontdoken rechten ten bedrage
van 948,96 euro en 184,32 euro. Zij houden bijgevolg geen rekening met
de ingevolge het feit 1 (a en b) ontdoken rechten. Aldus schenden zij de
voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
5. De onwettigheid van de aan de eiser opgelegde geldboete leidt tot
de vernietiging van de hem opgelegde bestraffing en van de veroordeling
tot betaling van de bijdrage aan het Slachtofferfonds, maar laat eisers
schuldigverklaring onaangetast.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot
straf en tot betaling van de bijdrage aan het Slachtofferfonds.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot drie vijfden van de kosten.
Laat het overige twee vijfden ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
8 oktober 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
Bruyn.

N° 506
2o

— 8 oktober 2013
(P.13.0803.N)

kamer

DOUANE EN ACCIJNZEN. — Rijden
normaal reservoir. — Begrip.

op rode mazout.

— Gebruik

van een niet

Uit de tekst van artikel 430, § 2, a), Programmawet 2004 volgt dat reservoirs die niet door de fabrikant zelf in het voertuig zijn aangebracht
geen normale reservoirs zijn in de zin van de artikelen 430, § 2, a) en 438,
derde lid, Programmawet 2004.

(Belgische Staat, FOD Financiën t. V. e.a.)
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Excepties van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Eerste exceptie
1. De verweerders voeren aan dat de ingevolge artikel 418 Wetboek van
Strafvordering op de eiser rustende verplichting om zijn cassatieberoep
te betekenen aan de verweerders binnen de drie dagen niet is nageleefd,
minstens dat de stukken die zulks aantonen niet tijdig ter griffie van
het Hof werden neergelegd.
2. De termijn van drie dagen voor de betekening van het cassatieberoep is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiser zijn cassatieberoep op 14 juni 2013 heeft laten betekenen aan de
verweerders en dat de stukken van betekening op 19 juni 2013 werden
neergelegd ter griffie van het Hof, dit is binnen de door artikel 420bis,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn.
De exceptie wordt verworpen.
Tweede exceptie
4. De verweerders voeren aan dat eisers cassatieberoep klaarblijkelijk is gericht tegen de beschikking van vrijspraak voor het voorhanden hebben van een niet normaal reservoir en dat dit cassatieberoep op grond van artikel 409 Wetboek van Strafvordering niet
ontvankelijk is.
5. Artikel 413, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat “in
correctionele en in politiezaken de in artikel 408 vermelde middelen van
vernietiging onderscheidenlijk ter beschikking staan van de partij die
wegens wanbedrijf of overtreding is vervolgd, van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij, als er een is, tegen alle arresten of
vonnissen in laatste aanleg, zonder onderscheid tussen die waarbij de
partij is vrijgesproken of veroordeeld”.
Uit die bepaling volgt dat het openbaar ministerie cassatieberoep kan
aantekenen tegen een in laatste aanleg gewezen arrest of vonnis dat een
beklaagde vrijspreekt wegens een wanbedrijf of een overtreding.
De exceptie wordt verworpen.
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Derde exceptie
6. Eisers cassatieberoep schendt artikel 411 Wetboek van Strafvordering, aangezien de miskenning van de redelijke termijn niet wordt
betwist : het al dan niet voorhanden zijn van een niet-normaal reservoir
zal de op te leggen sanctie niet wijzigen.
7. Artikel 411 Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op de misdaad
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging vorderen, onder voorgeven
dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan”.
8. Uit artikel 411 Wetboek van Strafvordering en de niet bestreden
vaststelling van het arrest dat de redelijke termijn is overschreden,
volgt niet dat de appelrechters op verwijzing de door artikel 438, derde
lid, Programmawet 2004 bepaalde verplichte sanctie van de bijzondere
verbeurdverklaring niet meer zouden kunnen toepassen.
De exceptie wordt verworpen.
Middel
9. Het middel voert schending aan van de artikelen 430, § 1, en § 2, a),
en 438 Programmawet 2004 : het arrest oordeelt ten onrechte dat niet
vaststaat dat de vloeibare carburant bevattende Solvent Yellow 124 en
rood kleursel voorhanden was in een niet normaal reservoir in de zin van
artikel 430, § 2, a), Programmawet 2004 ; uit de tekst van dit artikel volgt
dat uitsluitend door de voertuigfabrikant zelf blijvend in of aan alle
voertuigen van hetzelfde type als het betrokken voertuig aangebrachte
reservoirs als normale reservoirs kunnen worden beschouwd ; het arrest
betwist niet dat de kwestieuze tank, die werd aangetroffen achter sierplaten die door middel van bouten en een speciale sleutel dienden te
worden verwijderd, niet door de fabrikant zelf in het betrokken voertuig was aangebracht, maar bijkomend werd geïnstalleerd door de firma
Atelier de construction te Recht ; reservoirs die door anderen dan de
fabrikant bijkomend in een voertuig worden geplaatst zijn geen normale
reservoirs in de zin van de voormelde bepaling ; de overwegingen van het
arrest dat het voertuig steeds regelmatig werd gekeurd door de autokeuring die geen tekorten vaststelde, dat de fabrikant aanvaardt dat een
dergelijke extra brandstoftank wordt aangebracht in zijn voertuigen,
dat de fabrikant bevestigt dat de aangetroffen extra tank gelijkaardig
is aangebracht als de reservoirs die hijzelf plaatst in de voertuigtypes
die met een dubbele tank worden uitgerust, dat volgens de officiële
merkenverdeler van Scania Belgium het gebruikelijk en wettelijk is dat
sommige chassis worden toegelegd met een optionele alu- of inox(sier)
plaat, dat een vertegenwoordiger van Scania meldde dat aan het brandstofsysteem geen gebreken werden vastgesteld en dat in 100 % van de
voertuigen van Scania die “af-fabriek” worden geleverd met twee originele tanks, de tweede tank rechts onderling verbonden is met de eerste
tank links en dat het betrokken voertuig is uitgerust met een originele
tankvlotter en brandstofleidingen aan de linkerzijde van het voertuig,
zijn in het licht van het feit dat de bijkomende brandstoftank door een
derde en niet door de fabrikant zelf werd geïnstalleerd niet relevant.
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10. Artikel 430, § 2, a), Programmawet 2004 bepaalt dat voor de toepassing van artikel 430 onder normale reservoirs wordt verstaan : “de door
de fabrikant blijvend in of aan alle voertuigen van hetzelfde type als
het betrokken voertuig aangebrachte reservoirs, waarvan de blijvende
inrichting het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt,
zowel voor de voortbeweging van het voertuig als, in voorkomend geval,
voor de werking van koelsystemen en andere systemen tijdens het
vervoer. Als normale reservoirs gelden ook gasreservoirs die zijn aangepast voor het gebruik in voertuigen en die het rechtstreeks verbruik
van gas als brandstof mogelijk maken, alsmede de reservoirs die zijn
aangesloten op andere systemen waarmee die voertuigen eventueel zijn
uitgerust”.
Artikel 438, derde lid, Programmawet schrijft het beslag en de verbeurdverklaring voor van het voertuig waarvan de motor op de openbare weg
wordt aangedreven met energieproducten die niet beantwoorden aan de
overeenkomstig artikel 433 door de minister van Financiën bepaalde
voorwaarden, wanneer het is uitgerust met een ander reservoir dan die
bepaald in artikel 430, § 2, a).
11. Uit de tekst van de eerste vermelde bepaling volgt dat reservoirs
die niet door de fabrikant zelf in het voertuig zijn aangebracht geen
normale reservoirs zijn in de zin van de artikelen 430, § 2, a), en 438,
derde lid, Programmawet 2004.
Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat het kwestieuze reservoir
bijkomend werd geïnstalleerd door de firma Atelier de construction te
Recht en dus niet door de fabrikant.
Het arrest kon ook niet wettig beslissen dat niet vaststond dat de
vloeibare carburant bevattende Solvent Yellow 124 en rood kleursel
voorhanden was in een niet normaal reservoir in de zin van artikel 430,
§ 2, a), Programmawet 2004 en dat op die grond de door artikel 438,
derde lid, Programmawet 2004 bedoelde bijzondere verbeurdverklaring
van het voertuig Scania met nummerplaat XLH253 en chassisnummer
YS2R6X20002022006 niet werd bevolen.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat niet vaststaat dat de vloeibare carburant bevattende Solvent Yellow 124 en
rood kleursel voorhanden was in een niet normaal reservoir in de zin
van artikel 430, § 2, a), Programmawet 2004 en dat op die grond de door
artikel 438, derde lid, Programmawet 2004 bedoelde bijzondere verbeurdverklaring van het voertuig Scania met nummerplaat XLH253 en chassisnummer YS2R6X20002022006 niet wordt bevolen.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
8 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De
Bruyn en de heer Vanden Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).

N° 507
2o

— 8 oktober 2013
(P.13.1534.N)

kamer

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — Verzoek tot verwijzing wegens gewettigde verdenking. —
Gegrondheid. — Voorwaarden.

Het door artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde verzoek
tot verwijzing van de ene naar de andere rechtbank, moet bewijskrachtige en
nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist blijken te zijn, gewettigde
verdenking kunnen meebrengen omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, die wordt vermoed, van alle magistraten waaruit het rechtscollege
is samengesteld  (1).

(D. e.a.,

in zake

Procureur

des

Konings

te

Veurne t. D. e.a.)

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De eisers hebben in een op 4 september 2013 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift gevraagd om de zaak aanhangig bij de rechtbank
van eerste aanleg te Veurne, te verwijzen naar een andere rechtbank van
eerste aanleg en dit op grond van gewettigde verdenking.
Bij arrest van 10 september 2013 heeft het Hof beslist dat het verzoek
niet kennelijk onontvankelijk was.
De door artikel 545, vierde lid, 1o, b), Wetboek van Strafvordering
bedoelde verklaring welke werd opgesteld door de dienstdoende voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne in overleg met de
leden van deze rechtbank en welke door hen werd ondertekend, werd op
20 september 2013 ontvangen ter griffie van het Hof.
Het door artikel 545, vierde lid, 3o, Wetboek van Strafvordering bedoelde
advies van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg
te Veurne werd ontvangen ter griffie van het Hof op 24 september 2013.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
  (1) Cass. 1 april 2010, AR C.10.0173.N, AC 2010, nr. 244.
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Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De eisers voeren in hun verzoekschrift aan dat :
— zij zijn verwezen naar de correctionele rechtbank te Veurne wegens
inbreuken op de drugwet, na een gerechtelijk onderzoek dat werd gevoerd
door een onderzoeksrechter ;
— tegen deze onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek wordt
gevoerd door een kamervoorzitter-onderzoeksrechter van het hof van
beroep te Gent ;
— uit de verhoren van de eisers 1 en 2 blijkt dat niet alleen de voormelde onderzoeksrechter in opspraak komt, maar ook dat grote sommen
geld zouden zijn overhandigd aan een advocaat, die deze op zijn beurt
zou overhandigen aan magistraten van de rechtbank van eerste aanleg
te Veurne in ruil voor een vervroegde vrijlating of strafvermindering ;
— aldus de schijn wordt gewekt dat magistraten van de rechtbank
van eerste aanleg te Veurne mogelijks geld zouden hebben ontvangen
teneinde bepaalde partijen een gunstige straftoemeting te garanderen ;
— derhalve de onafhankelijkheid van de rechtbank te Veurne niet
langer kan gegarandeerd worden en er sprake is van gewettigde verdenking.
2. In de voormelde door artikel 545, vierde lid, 1o, b), Wetboek van
Strafvordering bedoelde verklaring wordt onder meer gesteld dat :
— de voormelde onderzoeksrechter sinds einde december 2012 met
ziekteverlof is en sinds 1 augustus 2013 in ruste is gesteld en dus geen
deel meer uitmaakt van de rechtbank ;
— in het verzoekschrift geen enkele rechter met naam wordt genoemd
en het verzoekschrift zich dus beperkt tot de bewering als zou de toenmalige raadsman van de eisers hebben verklaard dat hij gelden zou overhandigen aan niet nader aangeduide magistraten van de rechtbank van
eerste aanleg te Veurne ;
— het verzoekschrift geen melding maakt van verifieerbare gegevens
en evenmin bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandraagt, maar
uitsluitend steunt op de verklaringen van de eisers 1 en 2 ;
— elke rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne met
klem ontkent ooit in enige zaak gelden aangeboden te hebben gekregen
of te hebben ontvangen of op enige andere wijze te zijn benaderd ;
— het verzoekschrift zeer vaag is over de lastens de eisers voor de
rechtbank van eerste aanleg te Veurne gevoerde strafrechtelijke procedures ;
— blijkt dat de eiser 1 op 8 juni 2010 werd verwezen naar de correctionele rechtbank bij beschikking gewezen door de toenmalige voorzitter
van de rechtbank en die zaak werd gevonnist op 23 november 2010 door
een alleen zetelend rechter, dat lastens de eiser 1 door de toenmalige
voorzitter van de rechtbank bij beschikking van 26 april 2011 een buitenvervolgingstelling werd bevolen en dat de eiser 1 bij beschikking van
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25 september 2012 door de toenmalige voorzitter van de rechtbank naar
de correctionele rechtbank werd verwezen ;
— de toenmalige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne op 3 april 2013 tot een ander gerechtelijk ambt is benoemd en
dus geen deel meer uitmaakt van de rechtbank ;
— de rechter die het vonnis van 23 november 2010 heeft gewezen en die
zetelde in de zaak waarvan thans de onttrekking wordt gevraagd, heeft
verklaard zich van de zaak te zullen onthouden. Hij verklaart uitdrukkelijk op geen enkele manier te zijn benaderd, maar is van oordeel dat
aangezien de eisers zijn objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid
bij het wijzen van het vonnis van 23 november 2010 in vraag stellen, hij
de huidige zaak lastens de eisers niet langer met de nodige onpartijdigheid kan beoordelen ;
— de overige leden van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne,
zoals thans samengesteld, er geen kennis van hebben dat zij sinds 2010
als onderzoeksrechter-titularis of rechter in een correctionele kamer
een zaak hebben behandeld tegen de eisers, zodat de beweringen van
de eisers objectief gezien onmogelijk op deze leden betrekking kunnen
hebben ;
— drie rechters recentelijk zijn benoemd (benoemingsbesluiten van
21 oktober 2010, 10 januari 2012 en 5 december 2012) ;
— de dienstdoende voorzitter van de rechtbank en een onderzoeksrechter op grond van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek geen kennis
kunnen nemen van de huidige zaak, aangezien zij zijn tussengekomen bij
de verlenging van voorwaarden opgelegd aan een niet langer in de zaak
betrokken zijnde inverdenkinggestelde voor zijn invrijheidstelling ;
— derhalve nog drie rechters, waarvan twee recentelijk zijn benoemd,
verklaren de zaak tegen de eisers onpartijdig en objectief te kunnen
beoordelen, dat zij verklaren zich geenszins persoonlijk aangesproken te
voelen door het verzoekschrift en de aandacht die de media ten gevolge
van de verklaringen van de eisers en hun raadsman aan de zaak heeft
besteed, zodat zij allen van de zaak kennis kunnen nemen.
3. Het advies van de procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg te Veurne is in overeenstemming met de door de dienstdoende voorzitter van de rechtbank opgestelde verklaring. De procureur
des Konings wijst er bovendien op dat voor zover geen van de rechters
benoemd in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne van de zaak zou
kennis kunnen nemen, een beroep kan worden gedaan op een rechter die
met toepassing van artikel 100 Gerechtelijk Wetboek ook in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne is benoemd.
4. Het door artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
bedoelde verzoek tot verwijzing van de ene naar de andere rechtbank,
moet bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij
juist blijken te zijn, gewettigde verdenking kunnen meebrengen omtrent
de onafhankelijkheid en onpartijdigheid, die wordt vermoed, van alle
magistraten waaruit het rechtscollege is samengesteld.
5. Het Hof dient vast te stellen dat :
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— de eisers voor hun bewering dat magistraten van de rechtbank
van eerste aanleg te Veurne mogelijks geld zouden hebben ontvangen
teneinde bepaalde partijen een gunstige straftoemeting te garanderen,
uitsluitend steunen op verklaringen afgelegd door de eisers 1 en 2, welke
niet door enig ander gegeven worden geobjectiveerd ;
— de bewering van de eisers met betrekking tot het vonnis van
23 november 2010 onmogelijk van toepassing kan zijn op alle rechters
waaruit de rechtbank van eerste aanleg te Veurne thans is samengesteld.
6. Het verzoek is bijgevolg niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
8 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vosters
(bij de balie te Turnhout).

N° 508
2o

— 9 oktober 2013
(P.13.0637.F)

kamer

VERLATING VAN FAMILIE. — Bestaansvoorwaarde. — Rechterlijke
beslissing waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat. —
Periode van de misdrijven. — Aanvang.

Wanneer tegen de rechterlijke beslissing waarbij de onderhoudsplichtige is
veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot,
aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, geen
verzet of hoger beroep meer openstaat, gaat de strafrechtelijke bescherming
van de onderhoudsgerechtigde in vanaf de uitspraak van het vonnis of van
het arrest, ongeacht de betekening ervan  (1). (Art. 391bis, Strafwetboek)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 28 februari 2013.

  (1) Zie Cass. 27 jan. 1987, AR 942, AC 1986-87, nr. 307 ; A. Winants, vo Abandon de famille,
in Qualifications et jurisprudence pénales, p. 13 ; A. Masset, “L’abandon de famille”, in
Les infractions, dl. 3, Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les
mineurs, Larcier, 2011, 322-323.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Middel
De eiser voert aan dat het arrest, door hem schuldig te verklaren aan
familieverlating voor een tijdvak voorafgaand aan de datum van betekening van de beslissing waarbij hij tot betaling van een onderhoudsbijdrage is veroordeeld, artikel 391bis Strafwetboek schendt.
De voormelde bepaling straft de onderhoudsplichtige die meer dan twee
maanden vrijwillig in gebreke blijft de rechterlijke beslissing, waartegen
geen verzet of hoger beroep openstaat en waarbij hij is veroordeeld om een
uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, ten uitvoer te leggen.
Daaruit volgt dat, wanneer tegen de gewezen beslissing geen verzet of
hoger beroep meer openstaat, de strafrechtelijke bescherming van de
onderhoudsgerechtigde ingaat vanaf de uitspraak van het vonnis of van
het arrest, ongeacht de betekening ervan.
De appelrechters stellen vast dat de eiser, bij een op tegenspraak
gewezen arrest van 17 januari 2011, is veroordeeld om de verweerster een
uitkering tot onderhoud te betalen als bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van hun twee gemeenschappelijke kinderen en dat
tegen die beslissing geen verzet of hoger beroep meer openstaat.
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot een straf wegens het vrijwillig in gebreke blijven, van 18 maart 2011 tot 4 januari 2012, om aan die
verplichting te voldoen.
Het hof van beroep schendt de aangevoerde wetsbepaling dus niet.
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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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9 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maguin
Vreux (bij de balie te Nijvel).

N° 509
2o

— 9 oktober 2013
(P.13.0772.F)

kamer

RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Strafvordering. — Duur. — Overschrijding van
de redelijke termijn. — Veroordeling. — Straf lager dan de wettelijke
minimumstraf. — Begrip.

De rechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt kan met
name een straf uitspreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf ; die
verlaging heeft betrekking op de straf en niet op de strafuitvoering. (Art. 6.1,
EVRM ; art. 21ter, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer, van 25 maart 2013.
De eiseres F. M. E. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoepen van de eisers
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de
wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de eiseres
1. In zoverre het gericht is tegen de beslissing op de tegen haar ingestelde strafvordering
Het middel in zijn geheel
Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
en artikel 8 Probatiewet.
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Het verwijt het arrest dat de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, dat het die overschrijding niet bestraft door aan de eiseres het uitstel
toe te kennen waarop ze door haar staat van herhaling geen recht had.
De eiseres voerde in haar conclusie aan dat de strafverlaging die in het
in het middel bedoelde artikel 21ter is bepaald, met name inhoudt dat
de rechter die de overschrijding vaststelt van de termijn uit artikel 6
EVRM, de beklaagde uitstel kan verlenen buiten de wettelijk bepaalde
voorwaarden om.
Met verwijzing naar de tekst van artikel 21ter, antwoordt het arrest op
die conclusie dat de in de wet bedoelde verlaging betrekking heeft op de
straf en niet op de strafuitvoering.
Het hof van beroep, dat bovendien niet alle argumenten van de eiseres
moet weerleggen die geen afzonderlijk middel vormen, antwoordt aldus
op de voormelde conclusie en omkleedt zijn beslissing regelmatig met
redenen en verantwoordt haar naar recht.
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.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
9 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Mascart (bij de balie te Luik) en de heer Lambert (bij de balie
te Brussel).

N° 510
2o

— 9 oktober 2013
(P.13.0816.F)

kamer

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Beslissing alvorens recht te doen. — Vonnis waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen.
2o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Vonnis waarbij een
deskundigenonderzoek wordt bevolen. — Beslissing alvorens recht te
doen. — Gezag van gewijsde.
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3o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Strafzaken. — Vonnis waarbij een
deskundigenonderzoek wordt bevolen. — Beslissing alvorens recht te
doen. — Deskundigenonderzoek gedeeltelijk niet uitgevoerd. — Vonnis
doet in de huidige stand van het dossier uitspraak over de zaak. — Gevolg.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
— Vonnis waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen. — Beslissing
alvorens recht te doen. — Deskundigenonderzoek gedeeltelijk niet uitgevoerd. — Vonnis doet in de huidige stand van het dossier uitspraak over de
zaak. — Gevolg.

1o en 2o In strafzaken is het vonnis waarbij een deskundigenonderzoek wordt
bevolen een beslissing alvorens recht te doen en bijgevolg heeft het geen
gezag van gewijsde  (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken)
3o en 4o Wanneer de rechter in de huidige stand van het dossier uitspraak
doet over de zaak, niettegenstaande de gedeeltelijke niet-uitvoering van het
door hem bevolen deskundigenonderzoek, wijzigt hij de beslissing waarbij
die maatregel is bevolen niet ; hij dient bijgevolg niet te antwoorden op een
conclusie waarin aan zijn beslissing alvorens recht te doen gezag wordt
verleend dat die beslissing niet heeft of op een conclusie die op de bewering
steunt dat hij, door aan het verzuim van de deskundige voorbij te gaan, het
vonnis zou wijzigen waarbij laatstgenoemde werd aangewezen.

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 31 januari 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die,
op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste twee verweerders
uitspraak doen over
1. Het beginsel van de aansprakelijkheid
Middel
.........................................................
  (1) Zie Cass. 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC 2000, nr. 249.
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Derde onderdeel
De eiseres heeft een conclusie neergelegd waarin ze aanvoert dat de
rechtbank, bij vonnis van 8 februari 2005, twee deskundigen had aangewezen, dat slechts één van beiden zijn verslag heeft ingediend, dat er
grond is om de uitspraak aan te houden zolang de tweede zich niet van
zijn opdracht heeft gekweten, dat dit vonnis gezag van gewijsde heeft en
dat de rechtbank niet bevoegd is het te wijzigen door genoegen te nemen
met één van de bevolen deskundigenonderzoeken.
Het middel verwijt het vonnis dat het niet antwoordt op dat verweermiddel.
Het vonnis van 8 februari 2005 waarbij deskundigenonderzoeken zijn
bevolen, is een beslissing alvorens recht te doen en heeft bijgevolg geen
gezag van gewijsde.
Wanneer de rechter in de huidige stand van het dossier uitspraak
doet, niettegenstaande de gedeeltelijke niet-uitvoering van de door hem
bevolen onderzoeksmaatregel, wijzigt hij de beslissing waarbij die maatregel werd bevolen niet.
De rechtbank in hoger beroep diende bijgevolg niet te antwoorden op
een conclusie die aan zijn beslissing een gezag verleent dat die beslissing
niet heeft of die op de bewering berust dat hij, door aan het verzuim van
de deskundige voorbij te gaan, het vonnis zou wijzigen waarin laatstgenoemde was aangewezen.
Het bestreden vonnis wijst erop dat op grond van de gegevens uit het
strafdossier niet kon worden vastgesteld of de overledene al dan niet haar
veiligheidsgordel droeg, dat het, volgens de deskundige die zijn verslag
heeft ingediend, hoogst waarschijnlijk is dat zij zelfs met de gordel om
het leven zou zijn gekomen, dat de eiseres de fout niet aantoont die ze
het slachtoffer ten laste legt.
De appelrechters hebben het aangevoerde verweermiddel dus regelmatig afgewezen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
De eiseres voert aan dat het vonnis getuigt van machtsoverschrijding
en artikel 19 Gerechtelijk Wetboek schendt. De grief is afgeleid uit het
feit dat één van de twee deskundigenonderzoeken die de rechtbank had
bevolen alvorens recht te doen, volgens haar geen bestaansreden had.
Het vonnis van 8 februari 2005 wijst erop dat de beklaagde vraagt dat
er alvorens recht te doen een medisch deskundige en een automobieldeskundige zouden worden aangewezen.
Dat vonnis vermeldt dat de rechtbank het onontbeerlijk acht om, alvorens uitspraak te doen over de grond van het geschil, het verzoek van de
beklaagde in te willigen, omdat ze zich in deze fase van de rechtspleging
nog onvoldoende ingelicht acht over het ontstaan van het ongeval en de
oorzaken van overlijden van het slachtoffer.
De rechtbank heeft dus niet beslist dat ze maar uitspraak kan doen
over de grond van de zaak, indien ze over beide deskundigenonderzoeken
beschikt.
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Beide deskundigen waren ermee belast hun mening te geven over onder
meer de oorzaken van overlijden van het slachtoffer, al naargelang ze al
dan niet haar veiligheidsgordel droeg. Het vonnis alvorens recht te doen
sluit niet uit dat de rechtbank uitspraak kon doen alleen op grond van
het antwoord van de medisch deskundige op die vraag.
Door aldus te beslissen doen de appelrechters bijgevolg geen uitspraak
over een tussengeschil dat definitief en eerder door hun eigen rechtbank
in tegengestelde zin werd beslecht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres in
zoverre het gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die M. C. en J. C. tegen haar hebben ingesteld, uitspraak
doen over de omvang van de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
9 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Maes.

N° 511
2o

— 9 oktober 2013
(P.13.1191.F)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bijzondere opsporingsmethoden. —
Observatie. — Subsidiariteitsvoorwaarden. — Toezicht. — Begrip.
2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Bijzondere opsporingsmethoden. —
Observatie. — Subsidiariteitsvoorwaarden. — Toezicht. — Vonnisgerecht.
— Bevoegdheid.

1o Observatie kan worden aangewend wanneer het onderzoek zulks vereist en
de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de waarheid
aan de dag te brengen ; het toezicht op de wettelijke voorwaarde van subsidiariteit gebeurt niet via een toetsing van de redenen waarmee de machtiging
van de onderzoeksmagistraat dienaangaande moet zijn omkleed ; dat toezicht
steunt op het geheel van de aan het gerecht voorgelegde gegevens en bestaat
erin zich ervan te vergewissen of de onderzoeksrechter, in het licht van het
voorwerp van het onderzoek, de verkregen resultaten, de ondervonden moeilijkheden en de beschikbare middelen, heeft kunnen oordelen dat alleen nog
met een bijzondere opsporingsmethode vooruitgang kon worden geboekt bij
het achterhalen van de waarheid. (Artt. 47sexies, § 2, eerste lid, en 235ter
Wetboek van Strafvordering)
2o De kamer van inbeschuldigingstelling heeft niet het monopolie over het
toezicht op de eerbiediging van de wettelijke voorwaarde van subsidiariteit
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en, naar luid van artikel 189ter van het Wetboek van Strafvordering is de
verwijzing van het dossier naar de kamer van inbeschuldigingstelling slechts
facultatief ; dat artikel verbiedt het vonnisgerecht niet om zelf de opgeworpen
grief te onderzoeken indien de voorgelegde stukken het toestaan ; uit het
feit dat die stukken slechts bij het strafdossier zouden zijn gevoegd na het
door de kamer van inbeschuldigingstelling verrichte toezicht, volgt niet dat
de feitenrechter de zaak opnieuw voor de kamer van inbeschuldigingstelling
moet brengen. (Artt. 47sexies, § 2, eerste lid, 189ter en 235ter Wetboek van
Strafvordering)

(B. t. B. 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 27 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eiser
Het middel voert schending aan van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek. Het
is gericht tegen de weigering van het hof van beroep om de zaak voor de
kamer van inbeschuldigingsteling te brengen met het oog op een nieuwe
controle van de bijzondere opsporingsmethode. De eiser oefent kritiek
uit op de overweging dat de kamer van inbeschuldigingstelling over alle
nodige gegevens heeft beschikt vermits ze onmogelijk uitspraak heeft
kunnen doen zonder zowel het proces-verbaal met vermelding van de
machtiging van de onderzoeksrechter als de bevestigende beschikking
van laatstgenoemde.
Volgens het middel is die overweging een loutere gissing en miskent
ze de bewijskracht van de inventaris van het strafdossier voor zover van
de voormelde stukken, na afloop van het gerechtelijk onderzoek, geen
inventaris werd opgemaakt door de griffier van de onderzoeksrechter.
Krachtens artikel 47sexies, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, kan een observatie worden toegepast wanneer het onderzoek zulks
vereist en de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om
de waarheid aan de dag te brengen.
De eiser heeft voor de feitenrechters aangevoerd dat de opsporingsmethode onregelmatig was, op grond dat de subsidiariteitsvereiste bepaald
in het voormelde artikel niet was nageleefd, vermits de speurders op het
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ogenblik dat de methode werd toegepast, de identiteit van de verdachte
reeds kenden.
Het toezicht op de wettelijke voorwaarde van subsidiariteit gebeurt
niet via een toetsing van de redenen waarmee de machtiging van de
onderzoeksmagistraat dienaangaande moet zijn omkleed. Dat toezicht
steunt op het geheel van de aan het gerecht voorgelegde gegevens en
bestaat erin zich ervan te vergewissen dat de onderzoeksrechter, in
het licht van het voorwerp van het onderzoek, de verkregen resultaten, de ondervonden moeilijkheden en de beschikbare middelen,
heeft kunnen oordelen dat er alleen nog vooruitgang kon worden
geboekt bij het achterhalen van de waarheid via een bijzondere opsporingsmethode.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft niet het alleenrecht op het
toezicht op de eerbiediging van de subsidiariteitsvereiste en de verwijzing van het dossier naar de kamer van inbeschuldigingstelling is naar
luid van artikel 189ter alleen maar facultatief.
De aangevoerde wetsbepaling verbiedt het vonnisgerecht niet om zelf
de opgeworpen grief te onderzoeken indien de voorgelegde stukken het
toestaan. Uit het feit dat die stukken pas bij het strafdossier zouden
zijn gevoegd na het door de kamer van inbeschuldigingstelling verrichte
toezicht, volgt niet dat de feitenrechter de zaak opnieuw voor de kamer
van inbeschuldigingstelling moet brengen.
Het arrest wijst erop dat de speurders de identiteit van de beklaagde
weliswaar kenden op het ogenblik dat de beslissing tot observatie werd
genomen, maar dat zulks niet wegneemt dat het nog erg moeilijk kon
blijken hem te vinden, aangezien hij geen vaste verblijfplaats had en de
staandehouding van de betrokkene, gezien zijn gewelddadig verleden,
alleen overwogen kon worden door middel van een observatie, wat de
interventie van gespecialiseerde agenten mogelijk maakte.
Aangezien het hof van beroep het onderzoek van de door de eiser opgeworpen betwisting zelf heeft kunnen verrichten, verantwoordt het daardoor reeds zijn weigering om artikel 189ter toe te passen naar recht.
De grieven, die kritiek uitoefenen op de overweging betreffende het
ontbreken van gegevens die dateren van na het toezicht door de kamer
van inbeschuldigingstelling, kunnen niet tot cassatie leiden omdat de
weigering van de appelrechters steunt op redenen die niet afhangen
van de datum waarop de aangevoerde gegevens bij het dossier werden
gevoegd.
Het middel is dus niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
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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9 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Nève (bij de balie te Luik).

N° 512
1o

— 10 oktober 2013
(C.12.0274.N)

kamer

VORDERING IN RECHTE. — Rechtsvordering. — Rechtmatig
Begrip.

belang.

—

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het
om een rechtmatig belang gaat ; diegene die enkel het behoud nastreeft van
een toestand in strijd met de openbare orde of van een onrechtmatig voordeel
heeft geen rechtmatig belang  (1). (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek)

(Price & Quality Fiduciaire n.v. e.a. t. Mavista b.v.b.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 14 november 2011.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
.........................................................
Gegrondheid
2. Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden
als het om een rechtmatig belang gaat.
Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met
de openbare orde of van een onrechtmatig voordeel heeft geen rechtmatig belang.
  (1) Cass. 20 feb. 2009, AR C.07.0127.N, AC 2009, nr. 142.
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3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
tweede eiseres voor de appelrechters de veroordeling vorderde van de
verweerster tot het terugbetalen van de voor de overdracht van het
cliënteel reeds betaalde bedragen en tot het betalen van een vergoeding voor de minwaarde op dit gedeelte van haar goodwill, berekend
op basis van het verlies van de jaarlijkse vergoeding die door de eerste
eiseres was verschuldigd voor de terbeschikkingstelling van dit cliënteel.
4. De appelrechters die oordelen dat de tweede eiseres over geen rechtmatig belang beschikt omdat zij bij gebrek aan erkenning niet meer
gerechtigd was boekhoudprestaties te verrichten, terwijl haar de vorderingen geen verband houden met door haar te verrichten boekhoudprestaties en derhalve niet strekken tot het behoud van een toestand in
strijd met de openbare orde of tot het verkrijgen van een onrechtmatig
voordeel, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
In zoverre het middel uitgaat van de tweede eiseres is het gegrond.
Tweede middel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vordering van de tweede eiseres tegen de verweerster en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eerste eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
10 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wyllemans. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 513
1o

— 10 oktober 2013
(C.12.0379.N)

kamer

BORGTOCHT. — Borg. — Excepties die aan de hoofdschuldenaar toekomen.
— Gebrek in de toestemming van de schuldenaar bij de hoofdovereenkomst.
— Aard van de exceptie. — Gevolg t.o.v. de borg.

Een gebrek in de toestemming van de schuldenaar bij de hoofdovereenkomst
is geen exceptie die alleen hem persoonlijk betreft, in de zin van artikel 2036,
tweede lid, maar een exceptie die tot de schuld zelf behoort, in de zin van
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artikel 2036, eerste lid, Burgerlijk Wetboek  (1). (Art. 2036, eerste en tweede
lid, BW)

(W. e.a. t. Carrefour Belgium n.v. ;

in aanwezigheid van

H. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. Met het oog op de uitbating van een winkel sloot (de rechtsvoorganger van) verweerster een franchiseovereenkomst af met eisers die
optraden in eigen naam en/of voor rekening van een aan te wijzen rechtspersoon waarvoor zij zich sterk maakten.
2. Op dezelfde datum ondertekenden eisers ook een overeenkomst
van solidaire borgstelling voor de verbintenissen van de aan te wijzen
rechtspersoon.
3. Bij een latere overeenkomst droegen eisers de franchiseovereenkomst over aan de bvba WILMANS, die door hen was opgericht, en
gingen zij opnieuw een overeenkomst van solidaire borgstelling aan
voor de verbintenissen waartoe deze bvba gehouden zou zijn.
4. De bvba WILMANS ging evenwel failliet en verweerster dagvaardde
eisers in hun hoedanigheid van solidaire borgen. Dezen stelden een
tegenvordering in tot nietigverklaring en ontbinding van de franchiseovereenkomst en tot vaststelling van het tenietgaan van de daaraan
gekoppelde borgtocht.
5. Deze vorderingen werden door het bestreden arrest als onontvankelijk afgewezen en eisers werden ingevolge de oorspronkelijke hoofdvordering van verweerster solidair tot de ingestelde schuldvordering
veroordeeld.
6. Tegen deze beslissing voeren eisers een enig middel tot cassatie aan
dat op vijf onderdelen berust.
II. Bespreking

van het

Middel

1. Hij die zich voor een verbintenis borg stelt, verplicht zich jegens de
schuldeiser, aan die verbintenis te voldoen, indien de schuldenaar niet
zelf daaraan voldoet (Art. 2011 BW).
2. De borgtocht kan niet bestaan dan voor een geldige verbintenis
(Art. 2012, eerste lid, BW) en ze wordt niet vermoed (Art. 2015 BW).
3. De verbintenis uit de borgtocht gaat teniet door dezelfde oorzaken
als de overige verbintenissen (Art. 2034 BW) en de borg kan zich tegen
de schuldeiser beroepen op alle excepties die aan de hoofdschuldenaar
toekomen en die tot de schuld zelf behoren, maar hij kan zich niet
beroepen op excepties die alleen de schuldenaar persoonlijk betreffen
(Art. 2036, eerste en tweede lid, BW).

  (1) Zie concl. OM.
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4. De verbintenis van de borg is naar haar aard een bijkomende verbintenis  (1) en de borgtocht zelf heeft een accessoir karakter en is van
accessoire aard.  (2)
Waar als dusdanig enkel een geldige verbintenis door een borgtocht
kan worden gegarandeerd, impliceert de nietigheid van de gewaarborgde
verbintenis dat de borgtocht geen gevolg meer kan hebben. Dit volgt
eveneens uit de reeds hoger vermelde accessoriteit van de borgtocht, die
vervalt omdat haar voorwerp verdwijnt en niet meer verder kan bestaan
omdat ze daartoe een hoofdverbintenis nodig heeft.  (3)
5. Bij de bespreking van de repercussies van de nietigheid van de
hoofdschuld op het lot van de borgtocht, moet evenwel een onderscheid
worden gemaakt naargelang het een absolute dan wel een relatieve
nietigheid betreft.
Absolute nietigheden stellen in dat verband nauwelijks problemen.
Is de hoofdovereenkomst aangetast door een absolute nietigheid, dan
wordt algemeen aanvaard dat de borg zelf, en op eigen initiatief, de
nietigheid kan vorderen.  (4)
6. In deze (derde onderdeel van het enig middel) stelt zich evenwel de
vraag of de borg zich kan beroepen op de nietigheid van de hoofdovereenkomst wegens bedrog, dwaling of precontractuele fout. Het bestreden
arrest beantwoordde deze vraag negatief : de wilsgebreken van bedrog en
dwaling en de daarmee gelijkgestelde precontractuele fout, zijn volgens
de appelrechters geen excepties die de schuld zelf betreffen, maar excepties die de hoofdschuldenaar persoonlijk betreffen, en om die reden niet
inroepbaar zijn door de borg (in de zin van art. 2036, tweede lid, BW).
7. Toestemmingsgebreken die resulteren uit dwaling, bedrog of de
daarmee gelijkgestelde precontractuele fout geven slechts aanleiding
tot een relatieve nietigheid. Deze nietigheid inzake de wilsgebreken in
de artikelen 1109 en volgende van het Burgerlijk Wetboek beschermt
enkel private belangen en is als dusdanig relatief, zodat de overeenkomst bevestigd kan worden door de vrijwillige uitvoering ervan  (5).
8. Waar het bijgevolg aan de bedrogene of de partij die gedwaald heeft
toekomt om de nietigverklaring van de overeenkomst te vorderen  (6),
leert De Page  (7), in de courante hypothese waarin de borg de schuldeiser dus niet kan doorverwijzen naar de hoofdschuldenaar, dat de borg
niet op eigen initiatie een relatieve nietigheid kan opwerpen. De relatieve nietigheid (ten gevolge van dwaling, bedrog of geweld) beschermt
enkel de hoofdschuldenaar, en het komt een derde — in casu de borg —
  (1) Cass. 16 dec. 1994, AR C.93.0056.N, AC 1994, nr. 562.
  (2) Cass. 27 okt. 2000, AR C.98.0407.N, AC 2000, nr. 583 ; Cass. 5 feb. 1998, AR C.94.0322.N,
AC 1998, nr. 73.
  (3) Vgl. P.A. Foriers, “Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause”, R.C.J.B. 1987, 90, nr. 15.
  (4) M. Van Quickenborne, “Borgtocht”, APR, Antwerpen, Kluwer, 1999, 389, nr. 735.
  (5) Cass. 21 okt. 1971, AC 1972, 188.
  (6) W. Van Gerven, Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Algemeen Deel, Antwerpen,
Standaard, 1969, 436 ; S. Stijns, Verbintenissenrecht, Boek I, Brugge, die Keure, 2005, 83
(nr. 108) en 86 (nr. 115).
  (7) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, VI, Brussel, Bruylant, 1942,
840-841, nr. 859 B.
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niet toe de wettelijke bescherming in te roepen, wanneer de beschermde
hoofdschuldenaar het niet opportuun vindt om deze bescherming in te
roepen.  (1) Gebreken gesanctioneerd met relatieve nietigheid mogen
aldus slechts worden ingeroepen door diegenen die de wet heeft willen
beschermen en moeten gerekend worden tot de “persoonlijke excepties
in de zin van artikel 2036, tweede lid, BW, die de borg niet ter beschikking staan.
9. Ook Dekkers  (2) verdedigt dat alle gevallen van betrekkelijke
nietigheid excepties zijn die de schuldenaar persoonlijk betreffen. Dit
impliceert volgens hem dat “borgtocht van een betrekkelijk nietige
verbintenis geldig is, zolang de schuldenaar de nietigheid niet inroept.”
10. Verschillende auteurs nemen echter een tegenovergesteld standpunt in en verdedigen dat de borg de relatieve nietigheid van de hoofdovereenkomst wel kan inroepen.
11. Van Quickenborne  (3) gaat ervan uit dat men bij een borgtocht
moet letten op de belangen van de drie erbij betrokken partijen, en met
name dus ook op het belang van de borg die er (vanzelfsprekend) belang
bij heeft de nietigheid op te werpen, waartoe artikel 2036 BW hem trouwens het recht verleent. Hij weerlegt de argumentatie van De Page als
volgt : “Wanneer de hoofdschuldenaar de nietigheid niet inroept, kan
dat te wijten zijn — en deze hypothese blijkt De Page hoofdzakelijk op
het oog te hebben — aan de omstandigheid dat hij vindt dat de bindende
kracht van de overeenkomst, niettegenstaande haar vernietigbaarheid,
dient te worden behouden. Deze belangeloze houding van de schuldenaar
is in casu echter nogal vrijblijvend, vermits de verbintenis niet door hem
zelf wordt nagekomen, en de schuldeiser daartoe een beroep moet doen
op de borg. Die beschikt dan weliswaar over een verhaal tegen de hoofdschuldeiser, maar wellicht is dit verhaal nogal aleatoir : waarom zou de
schuldeiser anders de borg hebben aangesproken in plaats van de hoofdschuldenaar ? Bij de afweging van het moreel belang van de schuldenaar, erin bestaande dat hij heer en meester blijft over de vordering tot
nietigverklaring, en het materieel belang van de borg, erin bestaande
dat hij de eis van de schuldeiser succesvol kan bestrijden, moet duidelijk worden gekozen voor het materieel belang van de borg.”
De auteur verdedigt trouwens dat het beroep op de nietigheid door de
borg de rechtsgeldigheid van de verbintenis ten opzichte van de hoofdschuldenaar intact laat. Dit betekent volgens hem dat niets deze laatste
belet de schuld alsnog te voldoen en dat bovendien niets de schuldeiser
verhindert de schuldenaar alsnog te vervolgen  (4).
12. Ook andere auteurs nemen dit standpunt in.

  (1) M. Van Quickenborne, “Borgtocht”, APR, Antwerpen, Kluwer, 1999, 389, nr. 737.
  (2) R. Dekkers, Handboek Burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1971, 761 (nr. 1343) en
769 (nr. 1357).
  (3) M. Van Quickenborne, ibid. , 390-391, nr. 738 ; M ; Zie ook Van Quickenborne, Art.
2036 B.W., in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 4C.
  (4) M. Van Quickenborne, “Borgtocht”, APR, Antwerpen, Kluwer, 1999, 391, nr. 739, en
de verwijzingen aldaar naar rechtspraak en rechtsleer in dezelfde zin.
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13. Zowel in de Répertoire pratique du droit belge  (1) als bij Laurent  (2)
wordt dit principe verdedigd.
14. Dirix en De Corte  (3) stellen m.b.t. de relatieve nietigheid dat “In
beginsel ook hier de regel van de accessoriteit speelt. Heeft de schuldenaar de nietigheidsgrond ingeroepen en werd deze door de rechtbank
vastgesteld, dan lijdt dit geen twijfel. Betwisting bestaat echter over de
vraag of de borg hiertoe zelf het initiatief mag nemen. Veelal wordt die
vraag nochtans bevestigend beantwoord, behoudens ingeval de debiteur
afstand heeft gedaan van het inroepen van de relatieve nietigheid of dit
gebrek heeft bevestigd.”
15. Kluyskens  (4) van zijn kant verdedigt : “Enkele schrijvers menen
dat de exceptiën die op wilsgebreken, d.w.z. de dwaling, het geweld en
het bedrog gegrond zijn, evenals deze die steunen op de onbekwaamheid, louter persoonlijk aan den hoofdschuldenaar zouden zijn (...) Deze
zienswijze die vooral op de bepaling van artikel 1208 gesteund is, kan
niet aangenomen worden. De louter persoonlijk exceptiën zijn hier niet
noodzakelijk dezelfde als deze waarvan er in artikel 1208 spraak is. Onze
verklaring komt inderdaad beter overeen met den geest van de wet ;
daarenboven wordt zij bevestigd door artikel 2012, al.2 en door de uitleggingen die de verslaggever van het Tribunaat dienaangaande verschaft
heeft.”
16. Ten slotte neemt ook Vandeputte  (5) dit standpunt in : “Mag de borg
die aangesproken wordt in betaling, de relatieve nietigheid laten gelden
die door de hoofdschuldenaar kan ingeroepen worden, in de veronderstelling dat deze laatste aan die nietigheid niet verzaakt heeft door een
bevestiging van de verbintenis ? Veelal wordt een bevestigend antwoord
gegeven. Daartoe roept men art. 2036, 1o lid BW in. Alleen de onbekwaamheid wordt beschouwd als een relatieve nietigheid die uitsluitend
aan de persoon van de schuldenaar eigen is (art. 2036, 2o lid)”.
17. Ook in enkele arresten wordt aanvaard dat de borg zich kan
beroepen op de relatieve nietigheid die de hoofdovereenkomst aantast.
17.1 Dit is het geval in een arrest van het Hof van Cassatie van
18 november 1833  (6) waarin het zich voor het eerst hierover uitsprak.
In dit arrest (nietig omwille van een vormgebrek, niet omwille van een
  (1) RPDB, Cautionnement, Brussel, Bruylant, 1930, 834-837, nr. 208 : “On ne peut considérer comme exceptions personnelles au débiteur celles qui sont basées sur les vices
du consentement : violence, erreur, dol. Le vice du consentement entraîne la nullité de
l’obligation. L’exception sur ce vice est donc inhérente à la dette”.
  (2) Laurent, Principes de droit civil, XXVIII, Brussel, Bruylant, 294, nr. 296 : “Ainsi,
dans les obligations solidaires, les vices de consentement de l’un des débiteurs forment
à son égard une exception purement personnelle, que ses codébiteurs ne peuvent pas
opposer ; tandis que la caution peut se prévaloir du vice de consentement qui entache
l’obligation du débiteur principal”.
  (3) E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer, 1999, 259-260,
nr. 395.
  (4) A. Kluyskens, Beginselen van burgerlijk recht, IV, De contracten, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1952, 678-679.
  (5) R. Vandeputte, Beginselen van Belgisch privaatrecht, X, Overeenkomsten, 1981,
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 274-275.
  (6) Cass. 18 nov. 1833, Pas. 1832-1834, I, 176.
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gebrek in de toestemming) oordeelde uw Hof dat wanneer de hoofdschuldenaar, achteraf, een nietige verbintenis bekrachtigt, dit voor de borg
geen verlies meebrengt van het voordeel van de nietigheid dat hij op het
ogenblik van de ondertekening van de akte verworven had, doordat de
gevolgen van de bekrachtiging beperkt moeten blijven tot hun daden,
zonder derden te kunnen benadelen  (1).
17.2 In een arrest van 24 mei 1901 nam uw Hof een gelijkaardig standpunt in en besliste het dat de borg niet afhankelijk is van de hoofdschuldenaar om een grond van verval van de hoofdschuld in te roepen als
exceptie die eigen is aan de schuld. Al verzaakt de hoofdschuldenaar op
geldige wijze aan een exceptie die inherent is aan de schuld, de borg kan
zich op die exceptie blijven beroepen  (2).
17.3 Dit laatste standpunt wordt ook bevestigd door het hof van beroep
te Gent in een arrest van 25 juni 1932  (3) : “Attendu que la caution peut se
prévaloir des exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes
à la dette, même lorsque le débiteur principal y renonce”.
18. Uit voormelde benadering van de doctrine en van de rechtspraak
komt het mij dan ook voor dat een gebrek in de toestemming van de
schuldenaar bij de hoofdovereenkomst geen exceptie is die alleen hem
persoonlijk betreft. (cf. art. 2036, tweede lid, BW), maar een exceptie is
die tot de schuld zelf behoort (cf. art. 2036, eerste lid, BW)
19. De door eiser ingeroepen schending van artikel 2036 BW, in het derde
onderdeel van het enig middel, lijkt mij dan ook in zoverre gegrond.
20. Waar verweerster inzake een grond van niet-ontvankelijkheid
aanvoert, erop gebaseerd dat eisers de vaststelling van de appelrechters
dat het hen aan de vereiste hoedanigheid ontbreekt, niet in hun grieven
betrekken en nalaten de schending van artikel 17 Ger. W. hiertoe in
hun voorziening te betrekken, staat het mij evenwel voor dat door de
beslissing van de appelrechters i.v.m. de niet ontvankelijkheid van de
tegenvordering van eisers (tot nietigverklaring van de franchiseovereenkomst) op basis van de excepties in de zin van art. 2036, tweede lid,
BW, het als geschonden aangewezen artikel 2036 BW volstaat om tot
vernietiging van de bestreden beslissing te leiden.
21. De grond van niet-ontvankelijkheid lijkt mij derhalve niet te
kunnen aangenomen worden.
III. Conclusie : nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, concludeer ik in zoverre tot VERNIETIGING, en tot bindendverklaring van het arrest voor de hiertoe opgeroepen partijen.

  (1) “…, puisque l’absence de cette approbation entraîne la nullité de la promesse
quant au débiteur principal, et par suite celle du cautionnement, qui ne peut exister que
sur une obligation valable ; que dès lors cette nullité, frappant sur la substance de l’acte
en étant inhérente à la dette, pouvait être opposée par la défenderesse” (Cass. 18 nov.
1833, (176), 178).
  (2) Cass. 24 mei 1901, Pas. 1901, I, 263.
  (3) Gent 25 juni 1932, Jur. Comm. Fl. 1932, (316), 321.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 februari 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 19 juli 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Ontvankelijkheid
.........................................................
Gegrondheid
6. Overeenkomstig artikel 2036, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan
de borg zich tegen de schuldeiser beroepen op alle excepties die aan de
hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld zelf behoren.
Krachtens artikel 2036, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kan hij zich
evenwel niet beroepen op excepties die alleen de schuldenaar persoonlijk
betreffen.
Een gebrek in de toestemming van de schuldenaar bij de hoofdovereenkomst is geen exceptie die alleen hem persoonlijk betreft, in de zin van
artikel 2036, tweede lid, maar een exceptie die tot de schuld zelf behoort,
in de zin van artikel 2036, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
7. Door te oordelen dat “waar [de eisers] in hun hoedanigheid van
solidaire borgen door [de verweerster] worden aangesproken, [de eisers]
zich (…) niet [kunnen] beroepen op de nietigheid van de franchiseovereenkomst van 10 maart 2004 wegens bedrog en/of dwaling, welke wilsgebreken naar hun oordeel minstens een precontractuele fout in hoofde
van [de verweerster] uitmaken”, omdat “de door [de eisers] ingeroepen
wilsgebreken en de daarmee gelijkgestelde precontractuele fout immers
geen excepties [zijn] die de schuld zelf betreffen maar excepties die de
hoofdschuldenaar persoonlijk betreffen, in de zin van het (…) artikel 2036,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek”, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het incidenteel
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
10 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslagger : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer Maes.

N° 514
1o

— 10 oktober 2013
(C.12.0582.N)

kamer

HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Verplichtingen van partijen. —
Aanplantingen door de pachter. — Recht op natrekking door de verpachter.
— Keuze tot behoud van de aanplantingen. — Tijdstip kenbaarmaking. —
Gevolg.

De verpachter op wiens eigendom aanplantingen zijn aangebracht die niet
voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 Pachtwet, heeft het recht op
het einde van de pacht deze voor zich te behouden, ofwel de pachter te
verplichten ze weg te nemen ; als de verpachter ervoor opteert om de aanplantingen te behouden, is hij een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het
derde lid van artikel 555 Burgerlijk Wetboek ; het recht van natrekking van
de verpachter die verkiest de aanplantingen te behouden ontstaat bij het
einde van de pacht ; hij kan zijn keuze bekend maken bij het einde van
de pacht ; het staat de verpachter evenwel vrij zijn keuze tot behoud van
de aanplantingen voor het einde van de pacht kenbaar te maken ; als de
pachter instemt met deze keuze en de aanplantingen niet wegruimt, ontstaat
daardoor op het einde van de pacht voor de verpachter een verplichting tot
vergoeding van de pachter overeenkomstig artikel 555, derde lid, Burgerlijk
Wetboek. (Art. 28 Pachtwet ; art. 555, derde lid, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 30 april 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De verpachter op wiens eigendom aanplantingen zijn aangebracht
die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 28 Pachtwet, heeft het
recht op het einde van de pacht deze voor zich te behouden, ofwel de
pachter te verplichten ze weg te nemen. Als de verpachter ervoor opteert
om de aanplantingen te behouden, is hij een vergoeding verschuldigd
overeenkomstig het derde lid van artikel 555 Burgerlijk Wetboek.
Het recht van natrekking van de verpachter die verkiest de aanplantingen te behouden ontstaat bij het einde van de pacht. Hij kan zijn
keuze bekend maken bij het einde van de pacht.
Het staat de verpachter evenwel vrij zijn keuze tot behoud van de
aanplantingen voor het einde van de pacht kenbaar te maken. Als de
pachter instemt met deze keuze en de aanplantingen niet wegruimt,
ontstaat daardoor op het einde van de pacht voor de verpachter een
verplichting tot vergoeding van de pachter overeenkomstig artikel 555,
derde lid, Burgerlijk Wetboek.
2. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de partijen niet reeds voor
het einde van de pacht een akkoord kunnen sluiten over het al dan niet
behoud van de bestaande aanplantingen, faalt het naar recht.
3. In zoverre het middel kritiek uitoefent op het oordeel van de appelrechters dat de eiser door te kiezen voor het behoud van de aanplantingen door natrekking onmiddellijk eigenaar is geworden van de
aanplantingen, komt het op tegen een overtollig motief en is het bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
4. Verder gaat het middel ervan uit dat de appelrechters hun oordeel
dat de eiser heeft gekozen voor het behoud van de aanplantingen, steunen
op een verkeerde lezing van zijn conclusie van 10 september 2010 voor de
vrederechter, mitsdien de bewijskracht ervan miskennen.
De appelrechters geven, in navolging van de vrederechter, van de
conclusie van de eiser een uitlegging die met de bewoordingen ervan
niet onverenigbaar is.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot kosten.
10 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.
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N° 515
1o

— 11 oktober 2013
(C.11.0643.F)

kamer

LANDBOUW. — Uitgesteld loon. — Bedrijf. — Arbeid. — Vermoeden. —
Landbouwer. — Inwoning. — Begrip.

In land- en tuinbouw hebben de wettige, natuurlijke of adoptieve afstammelingen van een land- of tuinbouwer of van zijn echtgenoot en de echtgenoten
van deze afstammelingen die, onder de bij wet bepaalde voorwaarden, een
niet-beloonde normale arbeid hebben verricht op het bedrijf van die land- of
tuinbouwer of van zijn echtgenoot, recht op een uitgesteld loon, en wordt
degene die bij de exploitant inwoont en als helper aangesloten is geweest
bij de stelsels inzake kinderbijslagen of rust- en overlevingspensioenen, of
in deze hoedanigheid onderworpen is geweest in de inkomstenbelastingen,
behoudens tegenbewijs, geacht een dergelijke arbeid te hebben verricht ; voor
de toepassing van die bepaling wordt inwoning verstaan als het feit dat twee
of meer personen samenwonen onder hetzelfde dak en een gemeenschappelijk huishouden vormen  (1). (Art. 5, tweede lid, Wet 28 dec. 1967)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 13 april 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 19 augustus 2013
een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en procureurgeneraal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 1 en 5 van de wet van 28 december 1967 houdende een uitgesteld
loon in land- en tuinbouw.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat het vonnis van de eerste rechter bevestigt, verklaart
eisers vordering niet-gegrond die ertoe strekt een uitgesteld loon te verkrijgen
voor de arbeid die hij in het familiale landbouwbedrijf van zijn ouders tijdens de
litigieuze periode van januari 1968 tot december 1977 heeft verricht.
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing op de redenen sub 3 en inzonderheid
op de volgende redenen :
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 515.
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“De basisvoorwaarden
Artikel 1 van de wet van 28 december 1967, dat de voorwaarden voor de toekenning van een uitgesteld loon preciseert, bepaalt dat de rechtverkrijgende een
afstammeling van een landbouwer of van zijn echtgenoot moet zijn en dat hij
gedurende ten minste vijf jaar doorlopend een niet-beloonde normale arbeid op
het bedrijf moet hebben verricht. Dat artikel preciseert het volgende : ‘Zij die
wegens hun arbeid op het bedrijf geen volledig loon hebben ontvangen maar wel
bijzondere voordelen die niet aan andere afstammelingen van dezelfde graad
zijn verleend, worden geacht, behoudens tegenbewijs, deze voordelen te hebben
ontvangen in vergelding voor dergelijke arbeid en zij hebben slechts aanspraak
op het verschil tussen het uitgesteld loon […] en de waarde van die voordelen’.
Artikel 5 is dan weer gesteld als volgt : ‘Hij die bij de exploitant inwoont en als
helper aangesloten is geweest bij de stelsels inzake kinderbijslagen of rust- en
overlevingspensioenen, ofwel in deze hoedanigheid onderworpen is geweest in
de inkomstenbelastingen, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht een dergelijke
arbeid te hebben verricht’.
[...] Standpunt van de rechtbank
Wat betreft de inwoning
De rechtbank oordeelt dat inwoning een tijdsgebonden sociologisch begrip is,
dat dus naargelang het tijdperk en de plaats een andere invulling krijgt. Het zal
altijd gaan om een persoonlijke omschrijving die gebaseerd is op waarden die zelf
subjectief zijn.
Bijgevolg moeten niet alleen de bewijzen uit het dossier worden onderzocht
maar zal ook de precieze situatie van de partijen in verband moeten worden
gebracht met de doelstellingen van de wet van 28 december 1967.
De parlementaire voorbereiding preciseert dienaangaande het volgende : ‘In dit
verband mag niet uit het oog worden verloren dat het uitgesteld loon een nettoinkomen voor de rechthebbende betekent. Hij maakt immers gedurende die jaren
meestal deel uit van het gezin van zijn ouders en, volgens het voorstel, wordt dit
loon vrijgesteld van alle zakelijke en personele belastingen en van afhoudingen
voor de Rijksdienst voor sociale zekerheid’
Feitelijke situatie, vaststelling van de deurwaarder en foto’s
Uit de plaatsgesteldheid volgt dat het landbouwbedrijf bestaat uit een vierkantshoeve met twee wooneenheden, gelegen op nummer 24 en 22 van de rue … .
Volgens de vaststelling van de deurwaarder en de daarbij gevoegde foto’s [...]
zijn er sporen van een recentere constructie van ongeveer twee meter hoogte en
ongeveer een meter twintig breed zichtbaar, wat volgens [de eiser] betekent dat
er een doorgang van nummer 22 naar de binnenplaats bestond, hoewel de toegang
tot dat huis aan de straatkant gelegen is. Die oude doorgang wordt door de tegenpartijen trouwens niet betwist maar toont daarom nog niet aan dat er sprake is
geweest van inwoning.
Uittreksels uit de kadastrale leggers en uit het bevolkingsregister van Waver
Het onderzoek van de kadastrale leggers [...] toont met zekerheid aan dat de
woningen op de nummers 24 en 22 van de rue … beschouwd worden als afzonderlijke entiteiten, aangezien beide een verschillende kadastrale legger hebben. De
uittreksels uit het bevolkingsregister van de Waverse bevolking [...] tonen aan
dat het huis op nummer 22 aan J.B. T. toebehoorde en dat het na zijn overlijden
in 1959 toekwam aan zijn broer G., de vader van de partijen.
Daarenboven is aangetoond dat [de eiser] in 1965, dus in het jaar dat hij in het
huwelijk is getreden, met zijn echtgenote nummer 22 heeft betrokken en dat alle
kinderen D. uit nummer 24 zijn weggetrokken op het ogenblik dat zij de ouderlijke woonst hebben verlaten. [De eiser] is ten slotte in 1978, op het ogenblik dat
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hij het familiale landbouwbedrijf heeft overgenomen, met zijn gezin in nummer
24 ingetrokken, terwijl zijn vader naar nummer 22 is verhuisd.
In dat opzicht maakt het weinig uit dat de administraties en de banken brieven
naar het oude adres zijn blijven versturen, aangezien het uittreksel uit het bevolkingsregister de wijzigingen van woonplaats voldoende aantoont.
De getuigenissen en de onderzoekingen
[De eiser] heeft in de procedure voor de vrederechter verschillende schriftelijke
getuigenissen neergelegd, waaruit hij afleidt dat hij tijdens de litigieuze periode,
te weten van 1 januari 1968 tot 31 december 1977, bij zijn ouders inwoonde.
Die getuigen en familieleden [van de eiser] zijn tijdens de onderzoekingen
opnieuw gehoord.
Wat dat betreft rijst de vraag of de vijf verklaringen van de rechtstreekse en
onrechtstreekse leden van de familie [van de eiser] geldig zijn, aangezien allen
bij het afleggen van de eed erop hebben gewezen dat zij geen bloed- of aanverwanten waren en evenmin in dienst stonden van de persoon die de onderzoekingen
vorderde.
Die onderzoekingen hebben in elk geval geen relevante bewijzen opgeleverd :
— de heer O., een buur, spreekt van een doorgang tussen de twee huizen langs
de binnenplaats (waarop de deurwaarder in zijn vaststelling ook had gewezen) en
van de uitwisseling van huizen in 1978, alsook van de aanwezigheid van de bewoners van de twee huizen op de binnenplaats, en wijst op de geringe afmetingen
van de woningen, maar zegt enkel de benedenverdieping te hebben bezocht. Zijn
getuigenis komt verward over, met name wat de data betreft ;
— de heer M., net als [de eiser] een duivenmelker, zegt dat hij enkel nummer
24 heeft bezocht en preciseert dat de twee huizen op de binnenplaats uitgeven en
dat er een doorgang bestond ;
— de heer E. bevestigt dat G. en zijn vrouw in nummer 24 leefden en dat het
huis volgens hem door niemand anders werd bewoond. Hij vermeldt de doorgang
en verduidelijkt dat hij in nummer 24 bleef eten, maar hij kan niet zeggen waar
zich de keuken bevond ;
— de heer S., een buur, kent alleen de binnenplaats en kan niets meer zeggen ;
— de heer D., een buur, verduidelijkt dat de ouders in nummer 24 woonden en de
zoon in nummer 22, dat hij de hele familie op de binnenplaats tegenkwam en dat
er twee constructies voor de duiven waren. Hij spreekt van een doorgang en van
het feit dat hij de nieuwe keuken van G. heeft gezien ;
— de heer D. preciseert dat de ouders in nummer 24 woonden en de zoon in
nummer 22, dat de doorgang werd verplaatst en dat de riolering van nummer 22
langs nummer 24 loopt.
De getuigenissen van de familieleden brengen evenmin verheldering, aangezien
ze verklaren dat de maaltijden vaker genuttigd werden in nummer 24, net zoals
de baden ook meestal in dat huis genomen werden, maar dat de was werd gedaan
in nummer 22.
De rechtbank oordeelt, in slotsom, dat er daadwerkelijk een leefgemeenschap
heeft bestaan in het kader van de beroepsuitoefening, waarbij met name de
maaltijden samen werden genuttigd en andere voorzieningen werden gedeeld,
maar dat eenieder voor het overige over een eigen privéwoonst beschikte,
getuige de twee verschillende huizen. Toen [de eiser] vlak na zijn huwelijk de
ouderlijke woonst verliet, heeft hij zodoende duidelijk te kennen gegeven dat
hij het nieuwe gezin, dat hij met zijn nieuwe echtgenote had gesticht en dat
hij wilde individualiseren en een intimiteit geven, administratief, feitelijk en
symbolisch heeft willen losmaken van het gezin dat hij voordien met zijn ouders
had gevormd”.
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Grieven
Artikel 1 van de wet van 28 december 1967 houdende een uitgesteld loon in landen tuinbouw bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van een uitgesteld loon.
Dat recht kan worden toegekend aan de afstammelingen van een landbouwer
of van zijn echtgenoot die gedurende ten minste vijf jaar doorlopend een nietbeloonde normale arbeid hebben verricht op het bedrijf.
Artikel 5 van de wet voert, met betrekking tot de uitoefening van doorlopende
normale arbeid overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, een vermoeden in
ten gunste van degene die bij de exploitant inwoont en als helper aangesloten is
geweest bij de stelsels inzake kinderbijslagen of rust- en overlevingspensioenen
of in deze hoedanigheid onderworpen is geweest in de inkomstenbelastingen.
Het begrip inwoning uit artikel 5 van de wet van 28 december 1967 wordt in de
wet niet bepaald. Bij gebrek aan een wettelijke omschrijving moet het begrip
inwoning dus worden verstaan in de gebruikelijke zin, in het licht van de doelstellingen van de betrokken reglementering.
Inwoning in de zin van artikel 5 veronderstelt dus het samenwonen in gebouwen
die deel uitmaken van hetzelfde bedrijf, zelfs als er daarin gescheiden wooneenheden zijn.
Het bestreden vonnis beslist te dezen dat de eiser de inwoning niet aantoont
en dat hij zich bijgevolg niet op het vermoeden uit artikel 5 van de wet van
28 december 1967 niet mag beroepen.
Het bestreden arrest, dat de feitelijke situatie, de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder en de foto’s analyseert, wijst erop dat “uit de plaatsgesteldheid
volgt dat het landbouwbedrijf bestaat uit een vierkantshoeve met twee wooneenheden, gelegen op nummer 24 en 22 van de rue …”. Het preciseert in dat verband
dat, hoewel er volgens de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder en de daarbij
gevoegde foto’s een doorgang vanuit nummer 22 naar de binnenplaats bestond,
zulks daarom nog niet aantoont dat er sprake was van inwoning.
Het bestreden vonnis vermeldt vervolgens dat uit het onderzoek van de kadastrale leggers met zekerheid kan worden aangetoond dat de woningen op de
nummers 24 en 22 van de rue … afzonderlijke woningen zijn. Met betrekking tot
de uittreksels uit het bevolkingsregister van Waver wijst het bestreden vonnis
erop dat bewezen is dat de eiser in 1965, dus in het jaar dat hij in het huwelijk is
getreden, met zijn echtgenote nummer 22 heeft betrokken en dat alle kinderen
D. uit nummer 24 zijn weggetrokken op het ogenblik dat zij de ouderlijke woonst
hebben verlaten, en dat de eiser in 1978, op het ogenblik dat hij het familiale
landbouwbedrijf heeft overgenomen, met zijn gezin in nummer 24 is ingetrokken,
terwijl zijn vader naar nummer 22 is verhuisd.
Het bestreden vonnis wijst er ook op dat de onderzoekingen geen relevante
bewijzen hebben opgeleverd en dat de getuigenissen van de familieleden niet
alleen een geldigheidsprobleem vertonen maar daarenboven geen verheldering
brengen, aangezien zij verklaren dat de maaltijden vaker genuttigd werden in
nummer 24, net zoals de baden ook meestal in dat huis genomen werden, maar dat
de was werd gedaan in nummer 22.
De rechtbank leidt hieruit af dat “er daadwerkelijk een leefgemeenschap heeft
bestaan in het kader van de beroepsuitoefening, waarbij met name de maaltijden
samen werden genuttigd en andere voorzieningen werden gedeeld, maar dat
eenieder voor het overige over een eigen privéwoonst beschikte, getuige de twee
verschillende huizen”.
Het bestreden vonnis, dat besluit dat er geen sprake was van inwoning omdat
er twee gescheiden wooneenheden bestonden maar tegelijkertijd vaststelt dat
die woningen in hetzelfde landbouwbedrijf gelegen waren en dat er daadwer-
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kelijk een leefgemeenschap heeft bestaan in het kader van de beroepsuitoefening, miskent het wettelijk begrip inwoning (schending van artikel 5 van de wet
van 28 december 1967 houdende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw) en is
derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1 en 5 van de
wet van 28 december 1967 houdende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 28 december 1967
houdende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw, hebben recht op een
vergoeding, uitgesteld loon genoemd, de wettige, natuurlijke of adoptieve afstammelingen van een land- of tuinbouwer of van zijn echtgenoot, en de echtgenoten van deze afstammelingen, die na de leeftijd
van 18 jaar gedurende ten minste vijf jaar doorlopend een niet-beloonde
normale arbeid hebben verricht op het bedrijf van die land- of tuinbouwer of van zijn echtgenoot.
Luidens artikel 5, tweede lid, van die wet, wordt degene die bij de
exploitant inwoont en als helper aangesloten is geweest bij de stelsels
inzake kinderbijslagen of rust- en overlevingspensioenen, of in deze
hoedanigheid onderworpen is geweest in de inkomstenbelastingen,
behoudens tegenbewijs, geacht een dergelijke arbeid te hebben verricht.
Het vermoeden dat die wetsbepaling invoert ten gunste van degene die
bij de exploitant inwoont, is gegrond op de overweging dat het kind dat,
behoudens tegenbewijs, na zijn meerderjarigheid bij zijn ouders blijft
wonen, zijn arbeid overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 noodzakelijkerwijs in het familiale landbouwbedrijf verricht.
Voor de toepassing van het voormelde artikel 5, tweede lid, wordt
inwoning in die context verstaan als het feit dat twee of meer personen
samenwonen onder hetzelfde dak en een gemeenschappelijk huishouden
vormen.
Het bestreden vonnis beslist, op grond van de in het middel vermelde
feitelijke vaststellingen, dat “er daadwerkelijk een leefgemeenschap
heeft bestaan in het kader van de beroepsuitoefening, waarbij met
name de maaltijden samen werden genuttigd en andere voorzieningen
werden gedeeld, maar dat eenieder voor het overige over een eigen
privéwoonst beschikte, getuige de twee verschillende huizen” en dat
“[de eiser], toen hij vlak na zijn huwelijk de ouderlijke woonst verliet,
zodoende duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij het nieuwe gezin,
dat hij met zijn nieuwe echtgenote had gesticht en dat hij wilde individualiseren en een intimiteit geven, administratief, feitelijk en symbolisch heeft willen losmaken van het gezin dat hij voordien met zijn
ouders had gevormd”.
Het bestreden vonnis verantwoordt derhalve naar recht zijn beslissing
dat de eiser niet aantoont dat er tijdens de litigieuze periode sprake
was van inwoning in de zin van artikel 5, tweede lid, van de wet van
28 december 1967.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Geinger.

N° 516
1o

— 11 oktober 2013
(C.12.0177.F)

kamer

JACHT. — Jachtrecht. — Houder. — Bospercelen. — Eigenaar. — Grof wild.
— Velden, vruchten en oogsten. — Schade. — Begrip. — Grasperken. —
Bloemperken.

De vordering tot herstel van de door grof wild aangerichte schade aan de
velden, vruchten en oogsten, waarvoor de houder van het jachtrecht op
bospercelen moet instaan, die ingesteld wordt tegen de eigenaar van die
percelen, waaruit dat wild te voorschijn komt, heeft betrekking op de schade
aan alle vegetatie die buiten die percelen wordt geteeld, en met name aan de
voor ontspanning bestemde gras- en bloemperken   (1). (Artt. 1, eerste lid,
en 3, tweede lid, Wet 14 juli 1961)

(M. t. Gemeente Profondeville)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Namen van 13 december 2010.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 juli 2013 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en procureurgeneraal Jean-François Leclercq werd gehoord in zijn conclusie.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade.
  (1) Zie concl. OM. in Pas. 2013, nr. 516.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis wijst eisers hoger beroep af tegen het vonnis van de
eerste rechter, dat zijn vordering tot herstel van de schade aan zijn eigendom had
verworpen, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd
en met name om de volgende redenen :
“De schade van [de eiser] is in dit geval veroorzaakt door everzwijnen maar
betreft slechts zijn gras- en bloemperken ;
Gelet op de duidelijke bewoordingen van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van
het herstel der door grof wild aangerichte schade, die enkel betrekking heeft op
schade aan velden, vruchten en oogsten, en de regels volgens welke de wetteksten
die afwijken van het gemeen recht van de aansprakelijkheid beperkend moeten
worden uitgelegd, heeft de eerste rechter terecht beslist dat die wet te dezen niet
van toepassing is ;
De verwijzing naar de bewoordingen ‘velden, vruchten en oogsten’ sluit immers
de vergoeding uit van schade die niet is toegebracht aan gronden die bestemd
zijn voor de teelt, maar aan bossen, sportterreinen, voor ontspanning bestemde
tuinen of aan andere terreinen met een ander gebruiksdoel”.
Grieven
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel
der door grof wild aangerichte schade bepaalt dat de houders van het jachtrecht
instaan voor de schade welke aan de velden, vruchten en oogsten wordt toegebracht door herten, reeën, damherten, wildschapen en everzwijnen welke te voorschijn komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben en dat zij zich
noch op toeval noch op heirkracht kunnen beroepen.
Artikel 3, tweede lid, van die wet bepaalt dat de vordering kan worden ingesteld tegen de eigenaar van de goederen, tenzij de bedoelde eigenaar de houder
van het jachtrecht doet dagvaarden tot tussenkomst en tot vrijwaring.
Het bestreden vonnis beslist dat “de verwijzing naar de bewoordingen ‘velden,
vruchten en oogsten’ […] de vergoeding uitsluit van schade die niet is toegebracht aan gronden die bestemd zijn voor de teelt, maar aan bossen, sportterreinen, voor ontspanning bestemde tuinen of aan andere terreinen met een ander
gebruiksdoel” en schendt aldus artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961, in
de uitlegging die het Hof ervan geeft.
De eiser merkt immers op dat het Hof in twee arresten van 16 juni 2006 beslist
heeft dat de artikelen 1 en 3 van de voormelde wet betrekking hebben op “de
schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder meer aan
de voor ontspanning bestemde grasperken”.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1961 tot regeling van het
herstel der door grof wild aangerichte schade bepaalt dat de houders van
het jachtrecht instaan voor de schade welke aan de velden, vruchten en
oogsten wordt toegebracht door herten, reeën, damherten, wildschapen
en everzwijnen welke te voorschijn komen uit de bospercelen waarop zij
het jachtrecht hebben en dat zij zich noch op toeval noch op heirkracht
kunnen beroepen.
Krachtens artikel 3, tweede lid, van die wet kan de vordering tot
herstel van de in artikel 1 bedoelde schade ingesteld worden tegen de
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eigenaar van de goederen, tenzij laatstgenoemde de houder van het
jachtrecht doet dagvaarden tot tussenkomst en tot vrijwaring.
Die bepalingen hebben betrekking op de schade aan alle vegetatie die
buiten de bospercelen wordt geteeld, en met name aan de voor ontspanning bestemde grasperken.
Het bestreden vonnis stelt vast dat “de schade van [de eiser] in dit
geval is veroorzaakt door everzwijnen maar betreft slechts zijn gras- en
bloemperken”.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de wet van 14 juli 1961 “te dezen
niet van toepassing is” en de vordering, die de eiser op grond van die wet
heeft ingesteld, bijgevolg verwerpt, op grond dat “de verwijzing naar de
bewoordingen ‘velden, vruchten en oogsten’ […] de vergoeding uitsluit
van schade die niet is toegebracht aan gronden die bestemd zijn voor
de teelt, maar aan bossen, sportterreinen, voor ontspanning bestemde
tuinen of aan andere terreinen met een ander gebruiksdoel”, schendt de
artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid, van die wet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dinant,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer Kirkpatrick.

N° 517
1o

— 11 oktober 2013
(C.12.0245.F)

kamer

HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Verplichtingen
Ontbinding. — Voorwaarden.

van partijen.

—

Uit artikel 29 van de Pachtwet blijkt dat, enerzijds, de wetgever de feitenrechter
heeft willen laten oordelen over de vraag of de wanuitvoering van de overeenkomst ernstig genoeg is om de ontbinding uit te spreken en dat, anderzijds, de
ernst van de wanuitvoering beoordeeld moet worden in het licht van de mogelijke schade die de verpachter daardoor heeft geleden  (1).(Art. 29 Pachtwet)

(L. e.a. t. G. e.a.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 517.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau van 11 januari 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 31 juli 2013 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
.........................................................
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 29 van de wet van 4 november 1969, die afdeling 3 van hoofdstuk II,
titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, welke betrekking heeft op
de regels betreffende de pacht in het bijzonder ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar nietgegrond ; bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het de ontbinding van de
pachtovereenkomst betreffende de boerderijgebouwen met woongedeelte en de
grond van 22 are, gelegen in de rue… te W., in het nadeel van de eerste eiser
uitspreekt en hem veroordeelt tot betaling, aan de verweerders, van een provisioneel bedrag van een euro op hun schade ; veroordeelt de tweede eiser om de
gebouwen te verlaten met alles wat hem toebehoort en om aan de verweerders
een provisioneel bedrag van een euro te betalen wegens foutieve betrekking
van de plaats ; beslist, met wijziging van het beroepen vonnis, dat de eisers de
plaats tegen 31 oktober 2012 opnieuw aan de verweerders ter beschikking moeten
stellen ; veroordeelt de eisers tot de kosten van het hoger beroep, om alle redenen
die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en met name om de in het
eerste middel bedoelde redenen, die hier als weergegeven worden beschouwd.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis beslist dat, zodra de verantwoording van de bescherming
niet meer bestaat, de door de Pachtwet op het eigendomsrecht gestelde beperkingen niet meer naar recht zijn verantwoord en de eigenaar schade berokkenen.
Het bestreden vonnis onderzoekt zodoende de ernst van de tekortkoming
niet in het licht van de schade die de verweerders in concreto zouden hebben
geleden maar beslist dat de schade automatisch voortvloeit uit de fout die
de eerste eiser heeft begaan door de gebouwen niet langer hoofdzakelijk voor
landbouw te bestemmen. Het vonnis schendt derhalve artikel 29 van de wet
van 4 november 1969.
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Daarenboven moeten de pachters krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek hun schade in concreto aantonen.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de verpachter in de regel schade lijdt zodra
de verantwoording van de bescherming niet meer bestaat, ontslaat de verweerders onwettig van de verplichting om dat bewijs te leveren en schendt aldus de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Tweede onderdeel
Artikel 29 Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat, indien de pachter
van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap
nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij
bij de bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het
gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was,
of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst
niet nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, deze,
naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst kan doen
ontbinden.
Uit het gebruik van de bewoordingen “daardoor schade ontstaat voor de
verpachter” en “naar gelang van de omstandigheden” en uit de verplichting, voor de pachter, om in geval van een ontbinding door zijn fout
de door hem veroorzaakte schade te herstellen, moet worden afgeleid
dat, enerzijds, de wetgever de feitenrechter heeft willen laten oordelen
over de vraag of de wanuitvoering van de overeenkomst ernstig genoeg
is om de ontbinding uit te spreken en dat, anderzijds, de ernst van de
wanuitvoering beoordeeld moet worden in het licht van een schade die
de verpachter daardoor heeft geleden.
Het bestreden vonnis beslist dat “de Pachtwet een uitgebreide bescherming aan de pachter biedt en de rechten van de eigenaar zodoende
aanzienlijk beperkt, niet alleen omdat de pachtprijzen beperkt worden
maar ook omdat er weinig vraag is naar een goed waarop een pachtovereenkomst rust” en dat, “zodra de verantwoording van de bescherming
niet meer bestaat, de aan de eigenaar opgelegde beperkingen niet langer
naar recht verantwoord zijn en hem schade berokkenen”.
Het bestreden vonnis beslist zodoende dat het feit dat de eerste eiser
de bescherming van de wet blijft aanvoeren, hoewel hij daar geen recht
meer op had, de verweerders schade berokkent die voortvloeit uit de
beperking van hun rechten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
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11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Foriers.

N° 518
1o

— 11 oktober 2013
(C.12.0449.F)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Begrip. Aard van wetgeving. —
Bestaan. — Bewijs. — Persoonlijk aanbod van betaling. — Pachtprijs.
2o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Verplichtingen van partijen. —
Pachtovereenkomst. — Bestaan. — Bewijs. — Persoonlijk aanbod van betaling. — Pachtprijs. — Betaling.

1o en 2o Het persoonlijk aanbod van betaling van de pachtprijs dat door de
verpachter niet wordt betwist binnen de termijn en op de wijze bepaald in
artikel 3, 1o, derde lid, van de Pachtwet, verkrijgt pas bewijswaarde indien
voldaan is aan de in het vierde, vijfde en zesde lid van die bepaling opgelegde voorwaarden  (1).(Artt. 3, 1o, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 23,
derde lid, Pachtwet)

(VMF b.v.b.a. t. A.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Doornik van 6 maart 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 26 augustus 2013
een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 3 van de wet van 4 november 1969 op de regels betreffende de pacht in
het bijzonder ;
— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verwerpt het hoger beroep van de eiseres en bevestigt het
vonnis van de eerste rechter in zijn geheel, om de volgende redenen :
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 518.
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“Volgens de eiseres beschikt zij over een nieuwe pacht op de landbouwgronden
die voorheen waren bezet door haar zaakvoerder, de heer V.
Als bewijs voert zij aan dat zij de litigieuze gronden als landbouwer in gebruik
heeft en dat zij de pachtgelden van de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft betaald.
Uit artikel 3, 1o, van de pachtwet van 4 november 1969 volgt immers dat, bij
ontstentenis van een geschrift, ‘degene die een landeigendom exploiteert het
bewijs kan leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden
door alle middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens’.
Uit de stukken die aan de beoordeling van de rechtbank zijn voorgelegd, en
inzonderheid uit de brieven van de raadsman [van de verweerder] van 23 december
2009 en 14 november 2010 en uit de brief van notaris J. M. van 5 maart 2010, blijkt
niettemin dat de [eiseres] de gronden zonder het goedvinden van hun cliënt is
blijven gebruiken. De stortingen die laatstgenoemde onder de noemer van ‘pachtgeld’ heeft gedaan, werden aldus naar behoren geprotesteerd”.
Het bestreden vonnis leidt hieruit het volgende af :
“Het is dus geenszins bewezen dat [de verweerder] zich akkoord zou hebben
verklaard met een nieuwe pachtovereenkomst tussen hem en [de eiseres], wier
zaakvoerder en enige vennoot niemand minder dan de gewezen pachter is, die hij
met veel moeite trachtte uit te zetten.
Zoals de eerste rechter opmerkte, volgt het gebruik door de [eiseres] slechts
uit een feitelijkheid.
De eerste rechter heeft dus terecht in die zin uitspraak gedaan”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 3, 1o, tweede lid, van de wet van 4 november 1969 “kan degene
die een landeigendom exploiteert, bij ontstentenis van [een schriftelijke vaststelling van de pacht], het bewijs leveren van het bestaan van een pacht en van de
pachtvoorwaarden door alle middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens”.
Datzelfde artikel bepaalt in lid 3 tot 6 wat volgt :
“Daarenboven kan [de pachter] het bewijs leveren van het bestaan van een
pacht door voorlegging van een bewijs van persoonlijk aanbod van betaling,
verricht overeenkomstig artikel 23, derde lid, en waartegen de verpachter niet
heeft gereageerd door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter
binnen zes maanden na het aanbod.
Dit aanbod van betaling vermeldt uitdrukkelijk het woord ‘pacht’ en het jaar
waarop de betaling betrekking heeft.
Het moet binnen vijftien dagen worden bevestigd met een ter post aangetekende brief waarin het bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het jaar en
het perceel waarop de betaling betrekking heeft.
De brief moet eveneens uitdrukkelijk vermelden dat de betaling geldt als bewijs
van een pacht, tenzij de verpachter binnen de zes maanden na de dag van de betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter”.
Artikel 23, derde lid, van de wet van 4 november 1969, waarnaar het voormelde
artikel 3, 1o, derde lid, verwijst, bepaalt het volgende :
“Niettegenstaande elk strijdig beding kan de pachter de pachtprijs betalen per
postassignatie, per postcheque op naam, per postwissel of door overschrijving
of storting door bemiddeling van een financieel lichaam op de rekening van de
verpachter, van één van de verpachters of van hun gemachtigden.
Die wijze van betaling geldt als bewijs, tenzij de verpachter ze betwist en de
betwisting op straffe van verval binnen zes maanden na betaling voor de vrederechter brengt”.
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In de bij de voormelde wetsbepalingen ingevoerde regeling mag de pachter het
bestaan van de pacht dus aantonen door het bewijs te leveren van de betaling van
de pachtgelden, waartegen de verpachter niet binnen zes maanden na het aanbod
gereageerd heeft door een oproeping in verzoening voor de vrederechter.
De pacht is weliswaar een consensuele overeenkomst en de verpachter moet
zowel met de exploitatie als met de prijs instemmen (Cass., 12 december 2002,
R.D.R., 2003, 8). De wet van 4 november, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988,
komt de exploitant van een landeigendom evenwel te hulp.
De pachter hoeft immers maar drie zaken te bewijzen om de pacht aan te
tonen : (i) hij exploiteert een landeigendom ; (ii) hij heeft een aanbod tot betaling van pachtgeld gedaan of heeft pachtgeld betaald en (iii) de verpachter heeft
het aanbod tot betaling of de betaling niet binnen zes maanden betwist door een
oproeping in verzoening.
Ter zake van die eerste voorwaarde, met name de exploitatie van de eigendom,
staat het vast dat het bezit van een landeigendom dat de bezitter, bij gebrek
aan een geschrift, toestaat om het bestaan van de pacht en van de pachtvoorwaarden, waaronder het gebruiksdoel en het bedrag van het pachtgeld, aan te
tonen door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens,
begrepen wordt als het zuiver materiële bezit van die eigendom (Cass. 22 februari
1988, Pas. 1988, I, 773).
2. Het bestreden vonnis erkent allereerst dat de eiseres “de litigieuze gronden
als landbouwer in gebruik heeft en dat zij de pachtgelden van de jaren 2009, 2010
en 2011 heeft betaald”.
Het bestreden vonnis neemt zodoende aan dat niet betwist wordt dat de eiseres
heeft bewezen (i) dat zij de litigieuze eigendom exploiteert en (ii) dat zij sinds
drie jaar pachtgeld betaalt.
Het bestreden vonnis wijst vervolgens erop dat “de stortingen die laatstgenoemde onder de noemer van ‘pachtgeld’ heeft gedaan, aldus naar behoren werden
geprotesteerd”, zoals blijkt “uit de brieven van de raadsman [van de verweerder]
van 23 december 2009 en 14 november 2010 en uit de brief van notaris J. M. van
5 maart 2010”.
Het bestreden vonnis verwerpt vervolgens, uitsluitend op basis van die vaststellingen, de vordering van de eiseres, op grond dat “dus geenszins is bewezen dat
[de verweerder] zich akkoord zou hebben verklaard met een nieuwe pachtovereenkomst tussen hem en [de eiseres]”.
Het bestreden vonnis merkt die gewone brieven dus al aan als een protest
dat zowel de exploitatie als de betaling van de pachtgelden elke bewijswaarde
ontneemt.
De betwisting van de verpachter kon die uitwerking echter maar hebben indien
zij, op straffe van verval, voor de vrederechter was ingediend binnen zes maanden
na de betaling, overeenkomstig artikel 23, derde lid, waarnaar artikel 3, 1o, derde
lid, van de wet van 4 november 1969 verwijst.
3. Het bestreden vonnis, dat beslist dat het bestaan van de pacht niet is
aangetoond, op grond dat de betaling van de pachtgelden “naar behoren” werd
geprotesteerd door de brieven van verweerders raadsman en notaris, terwijl een
dergelijk protest moest zijn geuit in de vorm van een oproeping in verzoening
die binnen zes maanden na de betaling moet zijn ingediend voor de vrederechter,
is niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 3, inzonderheid 1o,
tweede tot zesde lid, en 23, inzonderheid derde lid, van de wet van 4 november
1969).

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

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, 1o, derde lid, Pachtwet kan degene die een landeigendom exploiteert, het bewijs leveren van het bestaan van een pacht
door voorlegging van een bewijs van persoonlijk aanbod van betaling, verricht overeenkomstig artikel 23, derde lid, en waartegen de
verpachter niet heeft gereageerd door een oproeping in verzoening voor
de bevoegde vrederechter binnen zes maanden na het aanbod.
Overeenkomstig het vierde, vijfde en zesde lid van dat artikel 3, 1o,
vermeldt dat aanbod van betaling uitdrukkelijk het woord “pacht” en
het jaar waarop de betaling betrekking heeft en moet het binnen vijftien
dagen worden bevestigd met een ter post aangetekende brief waarin het
bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het jaar en het perceel
waarop de betaling betrekking heeft, en waarin tevens uitdrukkelijk
wordt vermeld dat de betaling geldt als bewijs van een pacht, tenzij de
verpachter binnen zes maanden na de dag van de betaling reageert door
een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter.
Daaruit volgt dat het persoonlijk aanbod van betaling van de pacht dat
door de verpachter niet wordt betwist binnen de termijn en op de wijze
bepaald in voormeld artikel 3, 1o, derde lid, pas bewijswaarde verkrijgt
indien voldaan is aan de in het vierde, vijfde en zesde lid van die bepaling
opgelegde voorwaarden.
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt niet dat de eiseres
een aangetekende brief naar de verweerster zou hebben verstuurd met
de vermeldingen die zijn vereist door artikel 3, 1o, vijfde en zesde lid,
Pachtwet.
Het bestreden vonnis, dat uit de brieven van verweerders raadsman van
23 december 2009 en 14 oktober 2010 en van notaris M. van 5 maart 2010
afleidt dat “de stortingen die [de eiseres] onder de noemer van ‘pachtgeld’ heeft gedaan, […] naar behoren werden geprotesteerd”, beslist naar
recht dat “geenszins is bewezen dat [de verweerder] zich akkoord zou
hebben verklaard met een nieuwe pachtovereenkomst tussen hem en [de
eiseres]”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.
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N° 519
1o

— 11 oktober 2013
(C.13.0242.F)

kamer

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vormen. — Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen. — Cassatieverzoekschrift. — Advocaat
bij het Hof van Cassatie. — Ondertekening. — Origineel. — Afschrift. —
Ontvankelijkheid.

Het verzoekschrift moet, op straffe van nietigheid, zowel op het afschrift
als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie worden
ondertekend ; bij gebrek daaraan is het cassatieberoep niet ontvankelijk  (1).
(Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek)

(Camship Investment Corporation, vennootschap
Kameroens recht in vereffening t. Setaf Saget,
vennootschap naar Frans recht)

naar

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 3 december 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 20 september 2013
ter griffie een conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en procureurgeneraal Jean-François Leclercq werd gehoord in zijn conclusie.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek
werd niet nageleefd :
Krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek moet het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie worden ondertekend.
Het afschrift van het verzoekschrift dat de verweerster is betekend,
is niet ondertekend door de advocaat bij het Hof van Cassatie, die het
origineel heeft ondertekend, maar enkel door de advocaten bij de balie
te Parijs die de eiseres bijstand verlenen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De door de verweerster ingestelde tegenvordering, volgens welke het cassatieberoep tergend en roekeloos is
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het afschrift van het
cassatieverzoekschrift al op 17 mei 2013 aan de verweerster is betekend,
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 519.
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terwijl de door de eiseres aangezochte advocaat bij het Hof van Cassatie
het origineel pas op 21 mei 2013 heeft ondertekend.
In die omstandigheden, die getuigen van de lichtzinnigheid van de
eiseres, is het cassatieberoep ingesteld met miskenning van de basisvoorwaarden voor de geldigheid ervan en is het derhalve roekeloos.
De vordering tot schadevergoeding is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot betaling, aan de verweerster, van een vergoeding van tweeduizend euro.
Veroordeelt haar daarenboven in de kosten.
11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en mevr. De Baets.

N° 520
1o kamer — 11 oktober 2013
(F.10.0073.F. — F.11.0086.F)
INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Aanslagtermijnen. — Rechtsvordering. — Niet aangegeven belastbare inkomsten. —
Rechtspersonen.

De belastbare inkomsten, in de zin van artikel 358, § 1, 3o, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, bevatten, voor de in artikel 220, 2o en 3o,
van hetzelfde wetboek vermelde rechtspersonen, de in de artikelen 57 en 195,
§ 1, eerste lid, bedoelde kosten die niet worden verantwoord door individuele
fiches en een samenvattende opgave  (1). (Art. 358, § 1, 3o, WIB92)
t

(Collections et patrimoines v.z.w.
Belgische Staat, minister van Financiën)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder
nummer F.10.0073.F, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 26 juni 2009.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder
nummer F.11.0086.F, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 3 december 2008.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 4 juli 2013 ter
griffie een conclusie neergelegd.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 520.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en procureurgeneraal Jean-François Leclercq werd gehoord in zijn conclusie.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene
rol is ingeschreven onder nummer F.10.0073.F, een middel aan in het
cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht.
De eiseres voert volgend middel aan tot staving van het cassatieberoep
dat op de algemene rol is ingeschreven onder nummer F.11.0086.F :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 223, 1o, en 358, § 1er, 3o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing waren tijdens de aanslagjaren 1992, 1993, 1994
en 1995.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt in substantie vast dat er, op vordering van 18 april
1996, een strafonderzoek ten laste van de voorzitter van eiseres werd geopend ; dat
laatstgenoemde, in een proces-verbaal van 13 mei 1998, het bestaan van een bankrekening met de naam Art Media heeft bekend, waarop “sinds 1991 de ‘zwarte’
inkomsten uit de opeenvolgende tentoonstellingen zijn gestort” ; dat hij tevens
heeft verklaard dat “die bedragen in de eerste plaats hebben gediend om ‘klusjesmannen’ te betalen die bij de tentoonstellingen hebben geholpen”, dat “verscheidene leden van [de eiseres] van dat geld gebruik hebben gemaakt om hun kosten
te doen terugbetalen en zich te doen vergoeden voor het vele werk dat ze hadden
verricht” en dat hij zelf bepaalde bedragen in ontvangst had genomen ; dat de
administratie, na raadpleging van dat strafdossier, de eiseres wijzigingsberichten
heeft toegestuurd die betrekking hadden op haar aangifte in de rechtspersonenbelasting voor de aanslagjaren 1992 tot 1998, waarbij ze zich beroept op de bijzondere
termijn van artikel 358, § 1, 3o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
voor de aanslagjaren 1992 tot 1995 ; dat de administratie, voor elk aanslagjaar, aan
de belastbare grondslag van de eiseres de geldopvragingen van de rekening van
Art Media heeft toegevoegd als kosten in de zin van de artikelen 57 en 195, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarvoor individuele fiches en
een samenvattende opgave hadden moeten zijn opgemaakt, terwijl zulks niet is
gebeurd (artikel 223, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) ; dat
er vervolgens op die grond een aanvullende belasting is ingekohierd tot beloop
van 200 of 300 pct., al naargelang het betrokken aanslagjaar (artikel 225, tweede
lid, 4o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) ; het bestreden arrest
van 3 december 2008 verwerpt vervolgens de stelling van de eiseres, volgens welke
de belastbare inkomsten, bedoeld in artikel 358, § 1, 3o, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, niet de kosten bevatten die bedoeld zijn in de artikelen 57 en 195, § 1, eerste lid, van dat wetboek, en die krachtens artikel 223, 1o,
van hetzelfde wetboek onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting.
Die beslissing is gegrond op de volgende reden :
“De rechtsvordering moet uitwijzen dat de belastbare inkomsten niet zijn
aangegeven. Dat begrip heeft niet alleen betrekking op de inkomsten sensu
strictu maar, meer algemeen, op elke belastbare grondslag in de inkomstenbelastingen, waaronder ook de in artikel 57 bedoelde kosten die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave en die in hoofde van
de rechtspersonen belastbaar zijn krachtens artikel 223, 1o, van het Wetboek van
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de Inkomstenbelastingen 1992 (wat betreft het begrip niet aangegeven belastbaar
inkomen dat ‘het door een ongerechtvaardigde aftrek geabsorbeerde inkomen’
bevat, zie Bergen, 21 september 2005, J.D.F., 2005, 353)”.
Grieven
Luidens artikel 358, § 1, 3o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
“mag de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in
artikel 354 bedoelde termijn is verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst
dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren vóór het
jaar waarin de vordering is ingesteld”.
In tegenstelling tot artikel 354 van dat wetboek, dat van toepassing is wanneer
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de
“belastbare inkomsten” en de “andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde
rubrieken van een aangifteformulier”, heeft het voormelde artikel 358, § 1, 3o,
alleen betrekking op de “belastbare inkomsten”. Voor de personen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting hebben die bewoordingen betrekking
op de inkomsten die bedoeld worden in de artikelen 221 en 222 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, die de voormelde personen ontvangen en
waarop zij belast kunnen worden.
Die bewoordingen staan niet toe dat de toepassing van die van het gemeen
recht afwijkende bepaling wordt uitgebreid tot de kosten van de rechtspersonen
die, in bepaalde omstandigheden, krachtens artikel 223 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 worden toegevoegd aan hun belastbare grondslag ; de
belastbare inkomsten bevatten met name de in de artikelen 57 en 195, § 1, eerste
lid, bedoelde kosten niet die een rechtspersoon maakt en die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave (artikel 223, 1o, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Het bestreden arrest, dat het tegenovergestelde beslist, schendt derhalve de in
de aanhef van het middel bedoelde bepalingen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Voeging van de cassatieberoepen
De twee cassatieberoepen zijn gericht tegen arresten die in dezelfde
zaak zijn gewezen. Met het oog op een goede rechtsbedeling moeten
beide worden gevoegd.
.........................................................
Het cassatieberoep dat is ingeschreven onder het nummer F.11.0086.F
van de algemene rol
Middel
Volgens artikel 358, § 1, 3o, WIB1992 mag de belasting of de aanvullende
belasting worden vastgesteld, zelfs nadat de in artikel 354 bedoelde
termijn is verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in een van de vijf jaren vóór het
jaar waarin de vordering is ingesteld.
Krachtens artikel 223, 1o, van hetzelfde wetboek zijn de in artikel 220,
2o en 3o, vermelde rechtspersonen ook belastbaar ter zake van kosten als
vermeld in de artikelen 57 en 195, § 1, eerste lid, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave.
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Uit het voorgaande volgt dat de belastbare inkomsten, in de zin van
die bepaling, voor de in artikel 220, 2o en 3o, WIB1992 vermelde rechtspersonen de in de artikelen 57 en 195, § 1, eerste lid, bedoelde kosten
bevatten die niet worden verantwoord door individuele fiches en een
samenvattende opgave.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven
onder de nummers F.10.0073.F en F.11.0086.F.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer T’Kint.

N° 521
3o

— 14 oktober 2013
(C.13.0117.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Dringende medische hulp. — Vreemdeling. — Verlening. — Omvang.
2o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Dringende medische hulp. — Verlening. — Vraag om tussenkomst. — Voorwaarde.
3o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Dringende medische hulp. — Tussenkomst. — Hospitalisatiekosten. — Terugvordering van de kosten na dringende zorgen. — Vraag om hulp. — Verlening. — Voorwaarde.

1o In afwijking van de andere bepalingen van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, beperkt
artikel 57, § 2, eerste lid, 1o, in de regel de taak van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn tot het verlenen van dringende medische hulp,
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft ; die
bepaling verleent geen dringende medische hulp aan die vreemdeling  (1).
(Artt. 1 en 57, § 1, eerste en derde lid, § 2, eerste lid, 1o, OCMW-wet)
2o De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
om maatschappelijke dienstverlening aan de patiënt te verstrekken krachtens de artikelen 1 en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976, onder de door die
wet bepaalde voorwaarden, onder de vorm van het ten laste nemen van de
hospitalisatiekosten, is niet ondergeschikt aan een vraag om tussenkomst
van de patiënt of zijn mandataris, een sociaal onderzoek of een beslissing
  (1) Zie concl. OM in Pas. nr. 521.

ARREST-2013-10.indb 2092

30/08/14 09:33

N° 521 - 14.10.13

2093

ARRESTEN VAN CASSATIE

van de raad voor maatschappelijk welzijn die aan die zorgen zouden voorafgaan, wanneer het dringend karakter ervan een vraag, onderzoek of beslissing van die aard belet  (1). (Artt. 1 en 57, § 1, eerste en derde lid, § 2,
eerste lid, 1o, OCMW-wet)
3o Wanneer de tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn in een dergelijk geval gevraagd wordt nadat de dringende zorgen
verstrekt zijn, gaat het centrum na of de patiënt zelf niet kan instaan voor
de financiële last, zonder dat zijn menselijke waardigheid daardoor in het
gedrang komt (2). (Artt. 1 en 57, § 1, eerste en derde lid, § 2, eerste lid, 1o,
OCMW-wet)

(Kliniek Sint-Jan v.z.w. t. OCMW

te

Brussel)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de
vrederechter van het tweede kanton te Brussel van 6 juni 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 23 september 2013 ter
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
De eerste voorzitter heeft bij beschikking van 24 september 2013 de
zaak verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan dat luidt als
volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23 en 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1, 57, § 1 en § 2, eerste lid, 1o van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals ze van toepassing waren, artikel 1 na zijn wijziging bij de wet van 7 januari 2002 en artikel 57,
§ 1 en § 2, eerste lid, na zijn wijziging bij de wetten van 12 januari en 25 april 2007 ;
— de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiseres tegen de verweerder
als ongegrond, op grond van al zijn motieven, hierna weergegeven :
“De rechtsvordering wil de hospitalisatiekosten van mevrouw M. verkrijgen.
1. Toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 57, § 2 van de wet van 8 juli 1976 betreft enkel de personen die illegaal in
het Rijk verblijven, wat niet het geval is voor mevrouw M.
  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. nr. 521.
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Conform het arrest van 9 maart 2009 van het Hof van Cassatie, legt de organieke wet van 8 juli 1976 overigens geen enkele onvoorwaardelijke verplichting
op aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om tussen te komen in
de behandelingskosten van een behoeftige, ze behouden hun volledig beoordelingsvermogen inzake de staat van behoeftigheid van de persoon en inzake de
noodzaak hem hulp te verlenen.
De maatschappelijke dienstverlening is voorbehouden voor natuurlijke
personen en niet voor zorgverstrekkende instellingen, die niet rechtstreeks tegen
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen optreden.
Het recht op maatschappelijke dienstverlening kan door zijn aard niet worden
overgedragen, aangezien het een persoonlijk recht is en onlosmakelijk verbonden
met de rechthebbende, een natuurlijke persoon (artikel 1410, § 2, 8o, Gerechtelijk
Wetboek).
2. De wet van 2 april 1965
Die wet bevat geen enkele bepaling die ten voordele van de schuldeiser van een
persoon die eventueel recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, een recht
instelt op de terugbetaling van de voorgeschoten kosten.
3. Het begrip dringende medische hulp
Mevrouw M. verblijft rechtmatig op Belgisch grondgebied. Bijgevolg zijn noch
artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, noch de bepalingen van het koninklijk
besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven op haar van toepassing.
Hieruit volgt dat de verweerder de facturen die mevrouw M. verschuldigd is
niet hoeft te betalen.
De theorie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid kan te dezen dus niet
toegepast worden.
De vordering is ongegrond ten aanzien van de verweerder en gegrond ten
aanzien van mevrouw M”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 23 van de Grondwet heeft ieder het recht een menswaardig
leven te leiden, wat inzonderheid het recht op sociale zekerheid, bescherming van
de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand omvat.
Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn bepaalt sinds zijn wijziging bij de wet van 7 januari
2002 dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, deze heeft
tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid ; er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, tot
opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.
Sinds zijn wijziging bij de wetten van 12 januari en 25 april 2007 bepaalt
artikel 57, § 1 en § 2, eerste lid, 1o, van de wet van 8 juli 1976 :
“§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.
Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Het
bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers.
Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of psychologische aard zijn.
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§ 2. In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot : 1o het verlenen van
dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in
het Rijk verblijft”.
Sinds zijn vervanging bij wet van 22 februari 1998 definieert artikel 1 van de
wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening de dringende geneeskundige hulpverlening als het onmiddellijk verstrekken van aangepaste hulp aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een
ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een
dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel
waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.
Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat eenieder wiens toestand onmiddellijke gezondheidszorg vereist recht heeft op dringende medische hulp, wat niet
enkel de kosten omvat voor het vervoer in een ziekenwagen en de opname in
een zorginstelling, maar ook de verblijfs- en behandelingskosten die zijn gezondheidstoestand vergt.
Zodra een persoon, ongeacht zijn financiële situatie, dringende zorgverlening
behoeft, wat te dezen vaststaat, is het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden hem de dringende medische hulp te verschaffen die
zijn gezondheidstoestand vereist en die hem in geen geval geweigerd kan worden.
Wanneer een persoon die dringende medische hulp nodig heeft door een privaat
ziekenhuis wordt geholpen, moet het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de kosten ten laste nemen van de onmiddellijke hulpverlening die de gezondheidstoestand van deze persoon vergt wanneer hij niet in staat
is deze financiële last zelf te dragen, wat het bestreden vonnis vaststelt.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan niet aan zijn verplichting ontkomen onder het voorwendsel dat het niet zelf de zorg voor het slachtoffer op zich heeft genomen, vermits het in een privaat ziekenhuis is opgenomen
en verzorgd.
De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om de
kosten ten laste te nemen is een norm die het centrum een bepaald gedrag oplegt.
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek vormt de materiële miskenning van een norm die een bepaalde verplichting oplegt een fout die
zijn auteur ertoe verplicht de schade daaruit te vergoeden.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de verweerder geen fout heeft begaan
door te weigeren de kosten van de dringende medische hulp die de eiseres aan
mevrouw M. verstrekt heeft ten laste te nemen, hoewel een dergelijke verplichting op haar rust in haar hoedanigheid van bevoegd openbaar centrum krachtens
de artikelen 23 van de Grondwet, 1 en 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976 en 1 van
de wet van 8 juli 1964 en hoewel mevrouw M. de financiële last ervan niet kon
dragen, wat niet betwist wordt, schendt die wettelijke bepalingen alsook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bestaat de
fout op grond waarvan de administratieve overheid aansprakelijk kan gehouden
worden in een handeling die, ofwel, beschouwd wordt als een foute handelswijze
die beoordeeld moet worden aan de hand van het criterium van het normaal zorgvuldig en voorzichtig bestuur dat zich in dezelfde omstandigheden bevindt, ofwel,
behoudens een onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een
interne of verdragsrechtelijke norm schendt die uitwerking heeft in de interne
rechtsorde en die deze overheid een bepaalde handeling of onthouding oplegt.
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De omstandigheid dat de overtreden wettelijke norm niet tot doel had degene
die de overtreding ervan aanvoert rechtstreeks en onmiddellijk te beschermen,
heeft geen invloed op het al dan niet bestaan van een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, moet iedere administratieve
overheid, in de akte en op afdoende wijze, de juridische en feitelijke overwegingen
die aan de beslissing ten grondslag liggen vermelden. De “bestuurshandelingen”
in de zin van de wet van 29 juli 1991 zijn de eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die beogen rechtsgevolgen te
hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur.
In casu voerde de eiseres in conclusie aan dat de verweerder een fout had begaan
op grond waarvan hij burgerlijk aansprakelijk was door het gebrek aan formele
motivering van zijn weigeringsbeslissing de hospitalisatiekosten van mevrouw
M. ten laste te nemen, wat zij en de eiseres gevraagd hadden :
“De verweerder weigert tussen te komen aangezien hij meent dat uit de wet van
8 juli 1976 geen enkele rechtstreekse vordering voor derden afgeleid kan worden.
Hij motiveert daarenboven ook zijn beslissing niet. (…) De verweerder weigert
tussen te komen zonder passende verantwoording, hoewel de patiënte hem zelf
om hulp had verzocht. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1, eerste lid, van
de wet van 8 juli 1976). Hieruit volgt dat een persoon die om maatschappelijke
dienstverlening verzoekt, moet bewijzen dat hij zonder deze bijstand niet in staat
is een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet dat element dus onderzoeken.
Conform de wet van 29 juli 1991 moet iedere beslissing van een administratieve
overheid immers formeel en op afdoende wijze gemotiveerd worden (artikel 2).
Een weigering tot tussenkomst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zonder verdere uitleg of eenvoudigweg gestoeld op het feit dat er
geen enkele rechtsvordering ten voordele van derden uit voortvloeit, terwijl de
patiënte zelf het verzoek heeft ingediend, is dus niet wettelijk gemotiveerd naar
de geest van de wet,”.
Met geen van zijn redenen beantwoordt het vonnis dit verweer. Het schendt,
bijgevolg, artikel 149 van de Grondwet.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de verweerder geen fout heeft begaan waardoor hij aansprakelijk is in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, zonder na te gaan of zijn weigering tussen te komen in de hospitalisatiekosten van mevrouw M. gemotiveerd is conform artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet.
Om dezelfde redenen stelt het vonnis het Hof niet in staat de wettigheid van zijn
beslissing dat de verweerder geen fout heeft begaan in de zin van artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, te toetsen en schendt het bijgevolg artikel 149
van de Grondwet.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Over de door de verweerder tegen dit onderdeel opgeworpen gronden van
niet-ontvankelijkheid omdat het vaag, nieuw en zonder belang zou zijn
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1. Het onderdeel verwijt het bestreden vonnis dat het oordeelt dat de
verweerder niet gehouden was de patiënt M. de maatschappelijke dienstverlening, bepaald bij artikelen 1 en 57, § 1, OCMW-wet, toe te kennen
die bestaat in het ten laste nemen van dringende hospitalisatiekosten
en daaruit af te leiden dat de weigering van deze dienstverlening geen
fout uitmaakt op grond waarvan de verweerder burgerlijk aansprakelijk
is krachtens artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
De schending van de voormelde bepalingen alleen volstaat om tot
cassatie te leiden indien het onderdeel gegrond is.
2. De bepalingen van de artikelen 1 en 57, § 1, OCMW-wet, waarvan de
schending wordt aangevoerd, zijn van openbare orde.
De eiseres kan bijgevolg voor het eerst voor het Hof op ontvankelijke
wijze tegen het bestreden vonnis een middel opwerpen, dat steunt op de
schending van dergelijke bepalingen, ongeacht de middelen die zij voor
de feitenrechter heeft aangevoerd.
3. Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiseres tot herstel
van de schade veroorzaakt door de fout van de verweerder, op grond van
de overwegingen die het onderdeel bekritiseert.
Het steunt die beslissing niet op de redenen dat de maatschappelijke
dienstverlening voorbehouden is aan natuurlijke personen, dat dit recht
persoonlijk en onoverdraagbaar is, dat de zorgverstrekkende instellingen niet rechtstreeks mogen optreden tegen openbare centra voor
maatschappelijk welzijn of dat de wet van 2 april 1965 betreffende het
ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn geen enkele bepaling bevat die een recht op
terugbetaling van de voorgeschoten kosten schept ten voordele van de
schuldeiser van een persoon die in aanmerking komt voor maatschappelijke dienstverlening.
4. De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet aangenomen
worden.
Gegrondheid van het onderdeel
5. Het bestreden vonnis stelt vast dat M. “regelmatig op het Belgisch
grondgebied verblijft” ; dat ze “met spoed is opgenomen in het ziekenhuis
van de eiseres van 1 tot 16 juni 2010” ; dat ze zich in een “kennelijke staat
van armoede” bevond, dat “de sociale dienst van de eiseres vernomen
had dat ze over geen enkel inkomen beschikte dat haar toeliet de kosten
te dragen met betrekking tot de zorg die haar verstrekt werd” en dat ze
zich had gewend tot de verweerder “opdat hij de behandelingskosten ten
laste zou nemen” na de tussenkomst van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Het stelt vast dat de eiseres de veroordeling van de verweerder tot
het betalen van die hospitalisatiekosten vorderde en aanvoerde dat de
weigering tot tussenkomst van de verweerder een “ fout uitmaakte op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek”.
6. Krachtens artikelen 1 en 57, § 1, eerste lid, OCMW-wet heeft het
centrum, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, tot taak aan
personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de
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gemeenschap gehouden is, dienstverlening die tot doel heeft eenieder
in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan
de menselijke waardigheid. De dienstverlening kan, zoals bepaald bij
artikel 57, § 1, derde lid, van materiële of geneeskundige aard zijn.
In afwijking van de andere bepalingen van de OCMW-wet, beperkt
artikel 57, § 2, eerste lid, 1o, de taak van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn in de regel tot het verlenen van dringende
medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het
Rijk verblijft.
Deze bepaling behoudt de dringende medische hulp niet voor tot die
vreemdeling.
De dienstverlening toegekend op grond van de artikelen 1 en 57,
§ 1, eerste lid, of beperkt tot de dringende medische hulp krachtens
artikel 57, § 2, eerste lid, 1o, kan bestaan in het ten laste nemen van de
dringende hospitalisatiekosten die ten laste zijn van de patiënt na de
tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Door te overwegen dat “artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 slechts
personen betreft die illegaal in het Rijk verblijven, wat niet het geval
is voor M.”, heeft het bestreden vonnis zijn beslissing dat de verweerder
niet gehouden was deze patiënt de dringende hospitalisatiekosten die
deze aan de eiseres verschuldigd is te vergoeden niet naar recht verantwoord.
7. De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, de patiënt maatschappelijke dienstverlening te verzekeren krachtens de artikelen 1
en 57, § 1, eerste lid, OCMW-wet, door de hospitalisatiekosten ten laste
te nemen, hangt niet af van een verzoek tot tussenkomst vanwege de
patiënt of zijn lasthebber, een sociale enquête of een beslissing van de
raad van de dienstverlening die aan de zorg zou vooraf gaan, wanneer
hun spoedeisend karakter een dergelijk verzoek, enquête of beslissing
belet.
Wanneer in zulk geval zijn tussenkomst wordt gevraagd na de dringende zorgverlening, gaat het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn na of de patiënt niet in staat is zelf de financiële last ervan te
dragen zonder dat de menselijke waardigheid in het gedrang komt.
Het bestreden vonnis dat het spoedeisend karakter van de ziekenhuisopname en de kennelijke staat van armoede van de patiënt heeft vastgesteld en vervolgens overweegt dat bij de medische behandeling “van
een behoeftige [de openbare centra voor maatschappelijk welzijn] hun
volledig beoordelingsvermogen behouden inzake de staat van behoeftigheid [van de patiënt] en inzake de noodzaak hem hulp te verlenen”,
verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat de verweerder niet
gehouden was de hospitalisatiekosten aan de patiënt te betalen en dat
de theorie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid hier dus niet
toegepast kan worden ten voordele van de eiseres.
In zoverre is het onderdeel gegrond.

ARREST-2013-10.indb 2098

30/08/14 09:33

N° 522 - 15.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2099

Overige grieven
8. Het tweede onderdeel kan niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
vordering van de eiseres tegen de verweerder en over de kosten tussen
de partijen in cassatie.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter te Brussel, eerste
kanton.
14 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en
mevr. Grégoire.

N° 522
2o

— 15 oktober 2013
(P.12.1764.N)

kamer

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — STRAFZAKEN. — Vlaamse Wooncode. — Herstelvordering. — Begrip. — Gevolg. — Samenstelling van het
strafgerecht.
2o OPENBAAR MINISTERIE. — Vlaamse Wooncode. — Herstelvordering. —
Begrip. — Gevolg. — Samenstelling van het strafgerecht.
3o HUISVESTING. — Vlaamse Wooncode. — Herstelvordering. — Begrip. —
Gevolg. — Samenstelling van het strafgerecht.

1o, 2o en 3o De door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bepaalde herstelvordering
valt gelet op haar aard en doelstellingen niet onder het begrip burgerlijke
belangen in de zin van artikel 4, twaalfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, zodat bij de behandeling van en de uitspraak over de
herstelvordering door het strafgerecht de aanwezigheid van het openbaar
ministerie noodzakelijk is  (1). (Artt. 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering)

(Vlaamse Wooninspecteur

t

G. e.a.)

  (1) Zie Cass. 8 sept. 2009, AR P.09.0341.N, AC 2009, nr. 483 met concl. OM ; Cass. 3 sept.
2013, AR P.12.1041.N, AC 2013, nr. 414.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 1 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 138bis Gerechtelijk
Wetboek, artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 161, 189, 190, 210 en 211
Wetboek van Strafvordering, artikel 4, twaalfde lid, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 20, § 1, en 20bis, § 1 en § 2,
Vlaamse Wooncode : de herstelvordering werd behandeld en het arrest
werd uitgesproken zonder de verplichte aanwezigheid van het openbaar
ministerie.
2. Overeenkomstig de artikelen 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering moet het openbaar ministerie voor de strafgerechten aanwezig
zijn op alle rechtszittingen waarop de zaak wordt behandeld, evenals bij
de uitspraak van het vonnis of arrest.
Volgens artikel 4, twaalfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is de aanwezigheid van het openbaar ministerie op de rechtszitting evenwel niet verplicht wanneer alleen de burgerlijke belangen
bij de rechter aanhangig worden gemaakt.
3. Volgens artikel 20bis, § 1, Vlaamse Wooncode kan de rechtbank naast
de straf ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college
van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de in artikel 20
bedoelde woning is gelegen, de overtreder bevelen de werken uit te
voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5.
Volgens artikel 20bis, § 2, Vlaamse Wooncode worden de in § 1 bedoelde
vorderingen bij het parket ingeleid bij gewone brief in naam van het
Vlaamse Gewest of het college van burgemeester en schepenen, door de
wooninspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester
en schepenen.
Krachtens artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek is het openbaar
ministerie bevoegd om de bij brief door de herstelvorderende overheden
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen.
4. De door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bepaalde herstelvordering
is een bijzonder gereglementeerde vordering tot teruggave als bedoeld in
artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering, die ertoe strekt een einde te maken aan de onwettige en uit het
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misdrijf ontstane toestand en tot realisering van de krachtens artikel 5
Vlaamse Wooncode bepaalde elementaire veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteitsnormen.
Hoewel burgerlijk van aard, valt deze herstelvordering onder de strafvordering.
Bij hun optreden als eiser tot herstel streven de herstelvorderende
overheden geen particulier belang na, maar oefenen zij een decretaal
bepaalde opdracht van algemeen belang uit.
5. De door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bepaalde herstelvordering
valt gelet op haar aard en doelstellingen dan ook niet onder het begrip
burgerlijke belangen in de zin van artikel 4, twaalfde lid, Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat het openbaar ministerie aanwezig was op de rechtszittingen waarop
de appelrechters de herstelvordering van de eiser hebben behandeld en
evenmin bij de uitspraak van het arrest. Het arrest is bijgevolg onwettig.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing
en behoeven dan ook 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 Antwerpen.
15 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Geinger.

N° 523
2o

— 15 oktober 2013
(P.13.0698.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang of bestaansreden.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Definitieve regeling van de
rechtspleging. — Onmiddellijk cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
2o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Definitieve regeling van de rechtspleging. — Onmiddellijk cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
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1o en 2o Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet met toepassing van artikel 135, § 1, onmiddellijk cassatieberoep open ; dit onmiddellijk cassatieberoep is evenwel slechts mogelijk voor
zover de zaak steeds in onderzoek is, dit is wanneer de rechtspleging nog
niet definitief is geregeld en de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg
nog rechtsmacht had om over de zaak uitspraak te doen ; wanneer de kamer
van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer heeft om over het hoger
beroep van een burgerlijke partij uitspraak te doen, is het cassatieberoep bij
gebrek aan belang evenmin ontvankelijk  (1).

(H. t. H.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 maart 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 135, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij kunnen hoger beroep instellen tegen
alle beschikkingen van de raadkamer”.
2. Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering staat tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet met toepassing van artikel 135, § 1, voornoemd, onmiddellijk cassatieberoep open.
Dit onmiddellijk cassatieberoep is evenwel slechts mogelijk voor zover
de zaak steeds in onderzoek is, dit is wanneer de rechtspleging nog niet
definitief is geregeld en de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg
nog rechtsmacht had om over de zaak uitspraak te doen.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de raadkamer bij beschikking van 1 juni 2012 de verweerster naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen en ten aanzien van de inverdenkinggestelde P.H. de strafvordering niet ontvankelijk heeft verklaard ;
— de eiseres hoger beroep heeft ingesteld tegen die beschikking
“waarbij geoordeeld werd dat de zaak in staat van wijzen is”.

  (1) Zie Cass. 9 maart 2004, AR P.04.0199.N, AC 2004, nr. 135.
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4. Aldus heeft de eiseres geen hoger beroep ingesteld tegen die beslissing waarbij de verweerster naar de correctionele rechtbank werd
verwezen en de strafvordering ten aanzien van de inverdenkinggestelde
P.H. niet ontvankelijk werd verklaard. Die beslissingen hebben bijgevolg kracht van gewijsde en hebben voor gevolg dat de rechtspleging
definitief is geregeld.
5. Hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer had om over het beperkt hoger beroep van de eiseres nog
uitspraak te doen, zodat het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is.
Middel
6. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Rieder (bij de balie
te Gent).

N° 524
2o

— 15 oktober 2013
(P.13.1575.N)

kamer

STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsmodaliteit. — Tegenaanwijzingen.
— Beoordeling door de strafuitvoeringsrechtbank.

De strafuitvoeringsrechtbank bepaalt onaantastbaar binnen de grenzen van
de wet, welke de tegenaanwijzingen zijn op grond waarvan zij een gevraagde
strafuitvoeringsmodaliteit afwijst, waaronder het risico van het plegen van
nieuwe ernstige strafbare feiten ; bij die beoordeling mag de rechter alle vaststaande feiten betrekken die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen  (1). (Art. 47, § 1, Wet Strafuitvoering)

(J.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 13 september 2013.
  (1) Zie Cass. 13 sept. 2011, AR P.11.1510.N, AC 2011, nr. 466.
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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 miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel
houdende het recht op een eerlijk proces : het vonnis vraagt een doorgedreven persoonlijkheidsonderzoek, risicotaxatie en duidelijkheid over
eisers relatie met zijn partner ; dit betekent dat de psychosociale dienst
een onvolledig verslag heeft opgesteld zodat per definitie het toekennen
van strafmodaliteiten onmogelijk werd ; het vonnis verwijst naar een
gewelddadig incident waarvoor de eiser nog niet werd veroordeeld en
naar een zaak die in Nederland aanhangig is ; aldus miskent het vonnis
eisers rechten vermits dergelijke omstandigheden in het verleden geen
probleem uitmaakten en het niet zeker is dat hij voor die feiten wordt
veroordeeld ; het maatschappelijk onderzoek werd op subjectieve wijze
gevoerd.
2. In zoverre het middel opkomt tegen het verslag van de psychosociale dienst en tegen het maatschappelijk onderzoek, is het niet gericht
tegen het vonnis en is het niet ontvankelijk.
3. De enkele omstandigheid dat het vonnis een doorgedreven persoonlijkheidsonderzoek, risicotaxatie en duidelijkheid over de relatie met
eisers partner vraagt, houdt niet in dat de strafuitvoeringsrechtbank
zich niet kan uitspreken over de gevraagde strafuitvoeringsmodaliteiten. Niets belet de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak te doen op
grond van de voorliggende feitelijke omstandigheden die zij als tegenaanwijzingen als bedoeld in artikel 47, § 1, 1o tot 4o, Wet Strafuitvoering
aanmerkt. Hierdoor wordt eisers recht op een eerlijk proces geenszins
miskend.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
4. De strafuitvoeringsrechtbank bepaalt onaantastbaar binnen de
grenzen van de wet, welke de tegenaanwijzingen zijn op grond waarvan
zij een gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit afwijst, waaronder het
risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten.
Bij die beoordeling mag de rechter alle vaststaande feiten betrekken
die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen.
5. Voor de afwijzing van eisers voorwaardelijke invrijheidstelling, elektronisch toezicht en beperkte detentie, neemt het vonnis de
volgende feitelijke omstandigheden als tegenaanwijzingen in aanmerking : eisers betrokkenheid in een gewelddadig incident waarbij hij
verkoos naar Marokko te vluchten en er veertien maanden achter te
blijven, het bestaan van onduidelijkheden volgend uit het bestaan van
“een hangende zaak in Nederland” waarbij de eiser in beroep is gegaan
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tegen een veroordeling tot 32 maanden gevangenisstraf wegens gewelddadige feiten en waarvan de rechtbank de uitspraak wil afwachten, en
het feit dat eisers echtgenote hem een laatste kans wil bieden, ook al
mislukte de voorwaardelijke invrijheidstelling door zijn vlucht en zijn
de beide echtgenoten ondertussen gescheiden. Hierdoor steunt de strafuitvoeringsrechtbank niet op eisers schuld aan een feit waarvoor hij
niet is veroordeeld, maar beschrijft het vonnis de feitelijke omstandigheden die het als tegenaanwijzingen in aanmerking neemt om de weigering van de gevraagde strafuitvoeringsmodaliteiten te verantwoorden
daar ze wijzen op een risico voor het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten. Aldus is de beslissing, zonder miskenning van het recht op
een eerlijk proces, naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbaar
oordeel door het vonnis over het bestaan van tegenaanwijzingen voor de
gevraagde strafuitvoeringsmaatregelen of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
15 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Millen (bij de balie te Tongeren).

N° 525
2o

— 16 oktober 2013
(P.13.0725.F)

kamer

1o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk
voor het publiek. — Verantwoordelijkheid van de uitbater. — Omvang.
2o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk
voor het publiek. — Verbod op de aanwezigheid van elk element dat laat
uitschijnen dat roken is toegestaan. — Begrip.

1o Aangezien artikel 7 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek,
bepaalt dat de uitbater en de klant, ieder voor zich, verantwoordelijk zijn
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voor de naleving van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, en omdat artikel 3 van de wet niet alleen bepaalt dat de bedoelde
plaatsen uitgerust moeten zijn met rookverbodstekens maar ook dat het er
verboden is te roken, dat die plaatsen rookvrij dienen te zijn en er geen enkel
element mag worden aangetroffen dat laat uitschijnen dat roken toegestaan
is, maken het aanbrengen van de verbodstekens en het verspreiden van
een bericht met de vermelding dat in de zaak niet wordt gerookt, niet de
enige verplichtingen van de uitbater uit, die door de wet niet alleen met
de aankondiging maar ook met de toepassing van het rookverbod is belast.
(Artt. 3 en 7, Wet 22 dec. 2009)
2o De bewoordingen van artikel 3, § 3, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk
voor het publiek, dat de aanwezigheid verbiedt in gesloten plaatsen die voor
het publiek toegankelijk zijn van elk element dat tot roken kan aanzetten
of laat uitschijnen dat roken toegestaan is, zijn algemeen gesteld zodat de
rechter kan beslissen dat de uitbater, door zijn klanten toe te staan hun
pakjes sigaretten op de speeltafels te leggen, het voornoemde verbod heeft
overtreden aangezien die zaken reeds door hun aard de mogelijkheid tot
gebruik ervan suggereren ; dat verbod is niet beperkt tot de zaken die de
uitbater toebehoren of die hij zijn klanten ter beschikking stelt ; het strekt
zich uit tot elk voorwerp, ongeacht de herkomst, dat de aanzettende of
uitschijnende uitwerking heeft die de wet wil voorkomen. (Art. 3, § 3, Wet
22 dec. 2009)

(Circus Belgium n.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 13 maart 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De eiseres verwijt het arrest dat het op onrechtmatige wijze de bewijslast omkeert en de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM schendt, door te beslissen
dat zij alleen kan worden vrijgesproken indien ze bewijst dat zij tussenbeide is gekomen bij klanten van wie is vastgesteld dat zij rookten.
Het arrest stelt vast dat de eiseres “alle aanwezigen vrij heeft laten
roken, zonder in te grijpen, of zij toont dat toch niet aan, wel integendeel”.
Die vaststelling wordt gestaafd door de uiteenzetting van de feiten
alsook door de eerste overweging die de appelrechters aan de grondslag
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van de telastlegging hebben gewijd : volgens hen gaat de eiseres ervan uit
dat, wat haar betreft, het aanbrengen van de tekens “verboden te roken”
op zich al volstaat om aan de wettelijke voorschriften te voldoen, zonder
dat zij de klanten die dat verbod overtreden daar ook nog attent op hoeft
te maken, vermits zij niet verantwoordelijk is voor hun gedrag.
Het arrest zegt dus niet dat de eiseres moet bewijzen dat ze bij die
klanten tussenbeide is gekomen maar zegt, wat niet hetzelfde is, dat zij
aanvoert dat dit haar taak niet is.
Het middel berust op een onjuiste interpretatie van het arrest en mist
bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede middel
De eiseres voert aan dat het arrest artikel 149 Grondwet schendt omdat
het dubbelzinnig is gemotiveerd.
Onder dubbelzinnigheid die tot cassatie kan leiden op grond van
artikel 149 Grondwet, wordt de reden verstaan die op twee manieren kan
uitgelegd worden. Volgens de ene uitleg is de beslissing wettig, volgens
de andere is ze dat niet.
Onder voorwendsel van een grief waarin het arrest dubbelzinnigheid
wordt verweten, voert de eiseres aan dat ze uit de motivering niet kan
opmaken of ze nu veroordeeld is omdat ze zelf het strafbaar feit heeft
gepleegd of wegens deelneming aan een strafbaar feit dat door anderen
is gepleegd, te dezen de bekeurde rokers in de door haar uitgebate zalen.
Het arrest wijst erop dat de beklaagde, teneinde het rookverbod in
haar zaak te doen naleven, haar wettelijke verplichting tot optreden
heeft miskend.
Die reden, die de eiseres bestraft in haar hoedanigheid van pleger van
het strafbaar feit, is niet dubbelzinnig.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Artikel 7 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene
regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek,
bepaalt dat de uitbater en de klant, elkeen voor wat hem aangaat,
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de bepalingen van deze wet
en zijn uitvoeringsbesluiten.
Artikel 3 van de wet bepaalt niet alleen dat de bedoelde plaatsen uitgerust moeten zijn met rookverbodstekens, maar ook dat het daar verboden
is te roken, dat zij rookvrij dienen te zijn en dat daar geen enkel element
mag worden aangetroffen dat laat uitschijnen dat roken is toegestaan.
Het aanbrengen van de verbodstekens en het uitdelen van een bericht
met de vermelding dat in de zaak niet mag worden gerookt zijn dus niet
de enige verplichtingen van de uitbater, die volgens de wet niet alleen
voor de melding maar ook voor de toepassing van het rookverbod moet
zorgen.
Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
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Vierde middel
De overweging waarop het middel kritiek uitoefent, wordt door het
arrest niet toegekend aan het door de eiseres aangevoerde stuk.
Het middel, dat de miskenning van de bewijskracht van die akte
aanvoert, mist feitelijke grondslag.
Vijfde middel
Eerste onderdeel
De eiseres verwijt het arrest dat het haar veroordeelt voor feiten die
niet bij het vonnisgerecht aanhangig waren gemaakt, in casu de overtreding van het verbod, in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, van elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat
uitschijnen dat roken is toegestaan.
Het beroepen vonnis vermeldt dat de eiseres “bij al haar klanten duidelijk heeft gesteld dat zij zich niet echt druk maakte over de verbodsbepaling en dat ze vrij waren om naar eigen goeddunken te handelen. Ze is
zelfs zo ver gegaan om hen aan de toegang een bericht te overhandigen
waarin ze preciseert dat ze alle verantwoordelijkheid afwijst bij nietnaleving van het verbod, waarbij ze voorbijgaat aan de wettelijke onmogelijkheid om zichzelf van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te
ontslaan. Ze heeft aldus artikel 3, § 1, maar ook artikel 3, § 3, van de
wet van 22 december 2009 kennelijk geschonden, vermits de aanwezigheid van rokers en van pakjes sigaretten alsook de vermelding dat zij
alle verantwoordelijkheid afwijst, bij eenieder die de zaak binnenkomt
de indruk geeft dat roken er in de praktijk is toegestaan”.
Uit de stukken van de rechtspleging en met name uit de conclusie die
op de rechtszitting van het hof van beroep van 4 februari 2013 is neergelegd, blijkt niet dat de eiseres de hierboven overgenomen redenen heeft
aangeklaagd als een miskenning, door de feitenrechter, van de mate
waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt, een miskenning van het
recht van verdediging en een schending van artikel 6.3.a EVRM.
Dit onderdeel, dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is
niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Artikel 3, § 3, van de wet van 22 december 2009 verbiedt de aanwezigheid in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, van elk
element dat tot roken kan aanzetten of dat laat uitschijnen dat roken
toegestaan is.
Gezien de algemeenheid van die bewoordingen hebben de appelrechters kunnen beslissen dat de eiseres, door haar klanten toe te staan hun
pakjes sigaretten op de speeltafels te leggen, het voornoemde verbod
heeft overtreden, vermits die zaken door hun aard alleen al, de mogelijkheid suggereren om er gebruik van te maken.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, is het verbod in artikel 3,
§ 3, niet beperkt tot de zaken die de uitbater toebehoren of die hij zijn
klanten aanbiedt. Het verbod strekt zich uit tot elk voorwerp, ongeacht
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de oorsprong ervan, met de aansporende of suggestieve werking die de
wet wil voorkomen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Zesde middel
Het arrest wordt verweten dat het de straf motiveert door te verklaren
dat de eiseres, die betwist dat ze de overtreding heeft begaan, zodoende
getuigt van een volslagen onwil om zich te beteren. Volgens het middel
komt dat neer op een miskenning van het algemeen beginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging.
Het arrest verklaart dat er grond bestaat om bij de strafoplegging in
het bijzonder rekening te houden met het misprijzen van de beklaagde
voor de geldende wetgeving, haar volharding in de criminaliteit en haar
volslagen onwil om zich te beteren.
De reden waarop kritiek wordt uitgeoefend, bestraft niet de betwisting die de eiseres de appelrechters heeft voorgelegd. Ze bestraft de
omstandigheid dat de in de dagvaarding bedoelde feiten geen alleenstaande feiten zijn, wat het arrest aangeeft door op pagina 5 te wijzen op
de verschillende processen-verbaal die tegen haar zijn opgemaakt voor
identieke overtredingen in de andere speelzalen die ze exploiteert.
Het middel, dat van een onjuiste interpretatie van het arrest uitgaat,
mist feitelijke grondslag.
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 eiseres tot de kosten.
16 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Masset (bij de balie te
Verviers).

N° 526
2o

— 16 oktober 2013
(P.13.0790.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Begrip. — Definitieve beslissing over een
geschilpunt. — Gezag van gewijsde.
2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Begrip. — Definitieve
beslissing over een geschilpunt.
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3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Definitieve beslissing over een geschilpunt.
— Gezag van gewijsde. — Gevolg.
4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Definitieve beslissing
over een geschilpunt. — Gevolg.

1o en 2o Het feit dat een vonnis geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, omdat het de uitspraak
over de raming van een schadepost heeft aangehouden, belet niet dat het
dictum een eindbeslissing kan inhouden over een punt in betwisting van die
schade en dat het in zoverre gezag van gewijsde heeft  (1). (Art. 19, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek ; art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o Krachtens artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
rechter niet terugkomen op een geschilpunt waarover hij definitief, in het
kader van dezelfde procedure, uitspraak heeft gedaan, aangezien hij door
die beslissing zijn rechtsmacht dienaangaande volledig heeft uitgeoefend (2).
(Art. 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(AXA Belgium n.v. t. S.)
Arrest (traduction).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Charleroi van 22 maart 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, en de artikelen 19, 20, 23 en 24 Gerechtelijk Wetboek, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gewijsde in strafzaken. De eiseres verwijt het bestreden vonnis dat het de beslissing van
de correctionele rechtbank van 14 maart 2011 betreffende het dragen van
twee modellen orthopedisch schoeisel, als een eindbeslissing beschouwt,
hoewel dat vonnis de uitspraak over die schadepost had aangehouden.
Het feit dat een vonnis geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, omdat het de uitspraak over de
  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 526.
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raming van een schadepost heeft aangehouden, belet niet dat het dictum
een eindbeslissing kan bevatten over een geschilpunt met betrekking
tot die schade en dat het in zoverre gezag van gewijsde heeft.
Krachtens artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter
niet terugkomen op een geschilpunt waarover hij definitief, in het kader
van dezelfde procedure, uitspraak heeft gedaan, aangezien hij door die
beslissing zijn rechtsmacht dienaangaande volledig heeft uitgeoefend.
Alvorens de uitspraak over het bedrag van de in het middel bedoelde
schade aan te houden, had het vonnis van 14 maart 2011 gewezen op de
noodzaak om ervoor te zorgen dat de verweerder jaarlijks twee paar
schoenen ontvangt, een paar stads- en een paar werkschoenen.
Het vonnis, dat zich het recht ontzegt om op dat punt terug te komen,
vermeldt dat bovengenoemde beslissing kracht van gewijsde heeft.
Ofschoon die vermelding onjuist is, blijft het feit dat de appelrechters,
omdat ze daarover reeds uitspraak hadden gedaan, naar recht ervan
uitgingen dat het geschilpunt betreffende de noodzaak om in twee in
plaats van één paar schoenen te voorzien, niet langer bij hen aanhangig
was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel verwijt het vonnis dat het artikel 149 Grondwet schendt.
Aangezien de appelrechters naar recht hadden geoordeeld dat de
rechtbank bij vonnis van 14 maart 2011 definitief uitspraak had gedaan
over de schadepost van het dragen van zowel stads- als werkschoenen,
dienden ze niet meer te antwoorden op de conclusie van de eiseres, die
de vergoeding van twee soorten orthopedische schoenen betwist, omdat
die betwisting geen verband houdt met het voor hen gebrachte debat.
De eiseres verwijt de correctionele rechtbank ook dat ze niet geantwoord heeft op haar verweermiddel, waarin zij aanvoert dat alleen
de meerkosten en niet de volledige kostprijs van de schoenen konden
worden vergoed.
Het vonnis antwoordt op dat verweermiddel met de overweging dat de
verweerder ook zonder het ongeval schoenen had moeten dragen, zodat
een forfaitair bedrag van honderd euro dient te worden afgetrokken, wat
overeenkomt met de prijs van een klassiek paar schoenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
rechtsplegingsvergoeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres tot vier vijfde van de kosten van haar cassatieberoep en de verweerder tot het overige vijfde.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
16 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Grégoire.

N° 527
1o

— 17 oktober 2013
(F.11.0108.N)

kamer

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

Voor de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn waarin artikel 81bis,
§ 1, derde lid, 3o, btw-wetboek voorziet, is niet vereist dat de bewijskrachtige
gegevens het bewijs leveren van de verschillende belastbare handelingen die
niet werden aangegeven : het volstaat dat de bewijskrachtige gegevens een
niet-aangegeven meeromzet of fraude aan het licht brengen en dat de administratie, vertrekkend van die gegevens, aan de hand van een ander bewijsmiddel kan aantonen welke belastbare handelingen de belastingplichtige
niet heeft aangegeven en welk bedrag aan belastingen hij verschuldigd is ;
indien de administratie tijdens de gewone driejarige verjaringstermijn reeds
kennis had van de niet-aangifte van een in België belastbare handeling
of van de onwettige toepassing van een belastingaftrek, kunnen de bewijskrachtige gegevens het bestaan ervan niet meer aan het licht brengen zodat
in dat geval de verlengde verjaringstermijn van zeven jaar niet kan worden
toegepast  (1). (Art. 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Jain Cultural Centre Antwerp v.z.w.)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de verjaring van de navordering bij
dwangbevel dd. 11 december 2006 van btw-schulden waarvan de oorzaak
van de opeisbaarheid zich heeft voorgedaan in de jaren 2000, 2001 en 2002.
Deze navordering betrof dienstprestaties en leveringen van gesculpteerde blokken marmer, die aan verweerder gefactureerd werden door
buitenlandse vennootschappen gevestigd in India.
Het litigieus dwangbevel steunde op een proces-verbaal van 10 oktober
2006 waarbij verwezen werd naar de inhoud van een proces-verbaal van
verhoor door de sociale inspectie.
  (1) Zie concl. OM.
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De vraag stelt zich in casu of de gegevens vermeld in dit proces-verbaal
van verhoor, samen met de toegevoegde bijlagen, kunnen beschouwd
worden als “bewijskrachtige gegevens” waarop de administratie kon
steunen om de btw in te vorderen met toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar van artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek
(oud)  (1).
Het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen heeft deze
vraag ontkennend beantwoord.
2. In het eerste middel voert eiser aan dat het bestreden arrest
artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o (oud) schendt door er voorwaarden aan
toe te voegen die er niet in terug te vinden zijn, waar de appelrechters
oordelen dat :
— de gegevens die aan de fiscale administratie werden medegedeeld op
zodanige wijze bewijskrachtig moeten zijn, dat zij los van aanvullend
onderzoek een navordering van BTW kunnen schragen ;
— de bewijskrachtige gegevens waarop de fiscale administratie haar
naheffing baseert, ook naar aanleiding van een eenvoudige controle van
de belastingplichtige binnen de normale termijn van drie jaar hadden
kunnen bekomen worden.
2. Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste lid, btw-wetboek, is er verjaring
voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten
en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van
die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
In afwijking van het eerste lid treedt de verjaring tot voldoening van
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten,
pas in na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat
waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer :
“3o bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft
gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven
in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing
zijn”  (2).
3. Voor de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn ex
artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, is het noodzakelijk maar
voldoende dat uit de bewijskrachtige gegevens blijkt dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven  (3).
De wet legt geen enkele andere voorwaarde op dan dat de bedoelde
bewijskrachtige gegevens het bewijs opleveren van de niet-aangifte van
belastbare handelingen.
De wet schrijft niet voor dat de bewijskrachtige gegevens het
volwaardig bewijs moeten opleveren van de belastbare handelingen zelf in
  (1) Thans artikel 81bis, § 1, tweede lid, 3°, btw-wetboek.
  (2) Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3°, btw-wetboek, thans, na wijziging bij wet van
22 december 2008, artikel 81bis, § 1, tweede lid, 3o.
  (3) Cf. Cass. 28 oktober 1988, AC 1988-89, nr. 124.
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die zin dat, op grond van die bewijskrachtige gegevens, het belastbare
bedrag, zonder verdere onderzoeksdaden, moet kunnen worden bepaald.
Het is de niet-aangifte van belastbare handelingen die onomstotelijk
moet blijken uit de bewijskrachtige gegevens, niet het bestaan zelf van
de belastbare handelingen of het bedrag van de verschuldigde belasting.
4. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 maart 1999, die
artikel 81bis, § 1, in het btw-wetboek heeft ingevoegd, wordt in dat
verband gepreciseerd dat enkel de overtreding moet worden aangetoond :
“In navolging van de rechtspraak in het kader van de inkomstenbelastingen, zal de verjaringstermijn van zeven jaar van toepassing zijn
wanneer de overtreding aan het licht wordt gebracht ten gevolge van :
— een rechtsgeding ;
— bewijskrachtige gegevens,…
— ...”  (1).
5. Artikel 81bis, § 1, btw-wetboek sluit niet uit dat de btw-administratie
bijkomend onderzoek mag voeren teneinde de informatie verkregen uit
bewijskrachtige gegevens te vervolledigen en verder in detail te onderzoeken.
Op het vlak van de btw bestaan geen specifieke termijnen waarbinnen
de administratie onderzoeksdaden moet verrichten. De onderzoeksbevoegdheid van de administratie wordt enkel beperkt door de bewaringstermijn voor de boeken en stukken  (2) en door de verjaringstermijnen,
bepaald in artikel 81bis btw-wetboek  (3).
In de voorbereidende werken bij de wet van 15 maart 1999 verduidelijkt
de wetgever dat de controlefase en de fase van de oorspronkelijke invordering van belasting, één geheel vormen : “Die twee fasen volgen dus niet
op elkaar maar zijn met elkaar versmolten”  (4).
Gelet op die versmelting biedt de verlenging van de verjaringstermijnen, bij toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, de
btw-administratie derhalve de mogelijkheid om gedurende deze verlengde
verjaringstermijnen nieuwe of bijkomende onderzoeksdaden te stellen  (5).
Precies doordat de btw-administratie niet aan onderzoekstermijnen is
gebonden, is het niet noodzakelijk vereist dat de bewijskrachtige gegevens op zich reeds, zonder aanvullend onderzoek, het bestaan van een
belastbare handeling aantonen.
6. Het stellen van een onderzoeksdaad nadat de administratie kennis
heeft gekregen van “bewijskrachtige gegevens” in de zin van artikel 81bis,
§ 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, ontneemt op zich niet de bewijskracht
aan die gegevens.
Indien duidelijk blijkt dat bewijskrachtige gegevens werden verkregen
die aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in
  (1) Parl. St., Kamer, 1997-98, 1341/1, 18.
  (2) Artikel 60 btw-wetboek.
  (3) J. Roseleth, en L. De Broeck, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt
fiscus”, Fisc. Act., 2009, nr. 28, 5.
  (4) Parl. St., Kamer, 1997-98, 1341/1, 14.
  (5) Contra : D. Jacques en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent, 27 september 2010, TFR, nr. 397, 214.
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België, en naderhand nog een gerichte verificatie bij de belastingplichtige wordt uitgevoerd, wordt de bewijskracht van die gegevens hierdoor
niet automatisch aangetast.
7. Het standpunt van eiser in cassatie werd overigens gevolgd door
Uw Hof in een recent arrest van 18 januari 2013 in een geval waarin een
rechtsvordering uitwees dat belastbare handelingen niet werden aangegeven (toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2, btw-wetboek) :
“(…) Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in België belastbare
handelingen niet werden aangegeven of belastingaftrekken op onwettige wijze werden toegepast, kan de administratie alsnog een dwangbevel uitvaardigen op voorwaarde dat er nog geen zeven kalenderjaren
zijn verstreken volgend op het jaar waarin de oorzaak van de opeisbaarheid van de BTW-schuld zich heeft voorgedaan.
Deze wetsbepaling  (1) vereist niet dat de rechtsvordering het bewijs
levert van de verschillende belastbare handelingen die niet werden
aangegeven. Het volstaat dat de rechtsvordering een niet-aangegeven
meeromzet of fraude aan het licht brengt en dat de administratie,
vertrekkend van dit gegeven, aan de hand van een ander bewijsmiddel
kan aantonen welke belastbare handelingen de belastingplichtige niet
heeft aangegeven en welk bedrag aan belastingen hij verschuldigd is.”  (2).
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dit arrest.
8. Het bestreden arrest oordeelt dan ook niet wettig dat de gegevens
die aan de fiscale administratie werden medegedeeld op zodanige wijze
bewijskrachtig moeten zijn, dat zij los van aanvullend onderzoek een
navordering van de btw kunnen schragen.
Het bestreden arrest voegt bovendien een voorwaarde toe aan de
betrokken wetsbepaling door te vereisen dat de bewijskrachtige gegevens van die aard moeten zijn dat ze bij een eenvoudige controle van de
belastingplichtige binnen de normale termijn van drie jaar niet ontdekt
hadden kunnen worden.
Ook op dit punt kan eiser in cassatie worden gevolgd.
9. Toch kan het eerste middel niet tot cassatie leiden.
Het bestreden arrest heeft immers tevens geoordeeld dat de litigieuze
gegevens niet van die aard waren dat ze een niet-aangegeven meeromzet
of fraude aan het licht hebben gebracht, zoals vereist is voor de toepassing van de litigieuze bepaling  (3) .
Het bestreden arrest stelt vast dat :
— uit de brief van de Directeur-generaal van de Administratie der
Douane en Accijnzen van 4 december 1998 blijkt dat de belastingadministratie, al van jaren voorafgaand aan de opname van kwestieuze
facturen in de boekhouding van (verweerder), volledig ingelicht en
op de hoogte was van de (belastbare) handelingen, die het voorwerp
uitmaken van de huidige navorderingen, te weten de oprichting van de
Jain-tempel te Wilrijk door een Indische aannemer met Indische werk  (1) Artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2, btw-wetboek.
  (2) Cass. 18 januari 2013, AR F.11.0126.N, AC 2013, nr. 34.
  (3) Cf. Cass. 18 januari 2013, AR F.11.0126.N, AC 2013, nr. 34, hoger geciteerd.
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krachten alsook de levering van materialen uit India en gefactureerd
aan (verweerder) ;
— de bij deze brief verleende vrijstelling overigens nog werd verlengd
bij brieven van 28 maart 2001 en 7 mei 2004.
Na de inhoud te hebben geciteerd van het proces-verbaal van 10 oktober
2006, oordeelt het bestreden arrest dat “er derhalve dient van uitgegaan te
worden dat de controle van de sociale inspectie voor (eiser) niets nieuws
en zeker geen nog niet bekende bewijskrachtige gegevens nodig voor het
belasten van de kwestieuze belastbare handelingen en leveringen(…)”.
Deze zelfstandige redengeving, die door eiser in cassatie niet wordt
bekritiseerd nu hij terzake geen schending van enige wetsbepaling
inroept, draagt de beslissing dat eiser in casu geen toepassing kon
maken van de termijn van artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o (oud) van het
btw-wetboek, zodat de verjaring is ingetreden.
Het middel kan bijgevolg niet tot cassatie leiden, zodat het onontvankelijk is bij gebrek aan belang.
10. In het tweede middel komt eiser op tegen de ten overvloede door de
appelrechters ten gronde gegeven beoordeling dat eiser het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel heeft miskend door plots voor
het verleden terug te komen op een vrijstelling die vooraf zonder enig
voorbehoud werd verleend.
Nu de beslissing dat de navordering van btw in casu verjaard was overeind blijft, komt deze grief op tegen overtollige beweegredenen.
Bijgevolg komt ook het tweede middel mij onontvankelijk voor.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 22 maart 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 april 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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 en tweede middel
1. Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, Btw-wetboek, zoals ten deze van
toepassing, bepaalt dat er in afwijking van het eerste lid en tweede
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lid, verjaring is voor de vordering tot voldoening van de belasting, de
interesten en de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het
zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan
de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er belastingaftrekken
werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.
2. Uit de parlementaire voorbereiding van die wetsbepaling blijkt dat
de wetgever de verjaringstermijn wilde verlengen tot zeven jaar wanneer
de overtreding aan het licht werd gebracht ten gevolge van onder meer
bewijskrachtige gegevens.
3. Die wettelijke bepaling vereist niet dat de bewijskrachtige gegevens
het bewijs leveren van de verschillende belastbare handelingen die niet
werden aangegeven. Het volstaat dat de bewijskrachtige gegevens een
niet-aangegeven meeromzet of fraude aan het licht brengen en dat de
administratie, vertrekkend van die gegevens, aan de hand van een ander
bewijsmiddel kan aantonen welke belastbare handelingen de belastingplichtige niet heeft aangegeven en welk bedrag aan belastingen hij
verschuldigd is.
4. Indien de administratie tijdens de gewone driejarige verjaringstermijn reeds kennis had van de niet-aangifte van een in België belastbare handeling of van de onwettige toepassing van een belastingaftrek,
kunnen de bewijskrachtige gegevens het bestaan ervan niet meer aan
het licht brengen. Bijgevolg kan de verlengde verjaringstermijn van
zeven jaar niet worden toegepast indien de administratie in de loop van
de gewone driejarige verjaringstermijn al op de hoogte was van die gegevens.
5. De appelrechters stellen vast dat :
— uit de brief van de directeur-generaal van de Administratie der
Douane en Accijnzen van 4 december 1998 blijkt dat de belastingadministratie, al van jaren voorafgaand aan de opname van de kwestieuze
facturen in de boekhouding van (de verweerder), volledig ingelicht
en op de hoogte was van de belastbare handelingen, die het voorwerp
uitmaken van de huidige navorderingen, te weten de oprichting van de
Jain-tempel te Wilrijk door een Indische aannemer met Indische werkkrachten alsook de levering van materialen uit India en gefactureerd
aan de verweerder ;
— de bij deze brief verleende vrijstelling overigens nog werd verlengd
bij brieven van 28 maart 2001 en 7 mei 2004 ;
— de in het proces-verbaal van 10 oktober 2006 aangehaalde motieven,
te weten “Uit inzage van voormeld proces-verbaal van verhoor blijkt dat
door Akshar Crafts International, S/64, Maheshwari Appartment, Block
No. E-3, Subhash Bridge, Ahmedabad -380027, Gujurat, India, in opdracht
van de vzw Jain Cultural Centre Antwerp, sinds mei 2001, met tewerkstelling van Indische bouwvakkers, een Jain-tempel wordt opgericht te
Wilrijk, Laarstraat 20. Afschriften van aankoopfacturen en loonstaten
met betrekking tot de jaren 2001, 2002 en 2003 en het contract van maart
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2001 betreffende de oprichting van de tempel werden bijgevoegd”, reeds
gekend waren door de verweerder.
6. De appelrechters oordelen dat er derhalve dient te worden van
uitgegaan dat de controle van de sociale inspectie voor de verweerder
niets nieuws en zeker geen nog niet bekende bewijskrachtige gegevens
nodig voor het belasten van de kwestieuze belastbare handelingen en
leveringen aan het licht heeft gebracht, behalve zijn eigen falen om
correct en tijdig controle uit te voeren en geen vrijstelling contra legem
te verlenen.
Zij oordelen op die gronden wettig dat de verweerder de termijn van
artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, Btw-wetboek niet kon aanwenden.
7. Deze zelfstandige redengeving draagt de bestreden beslissing.
De middelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die niet werd betekend aan de advocaat van de eiser.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer Van
Belle (bij de balie te Antwerpen).

N° 528
1o

— 17 oktober 2013
(F.12.0049.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Ontheffing. —
Nietig verklaarde aanslag. — Nieuwe aanslag. — Draagwijdte.

Voor de vestiging van een nieuwe aanslag in de zin van artikel 355 WIB92, is
niet vereist dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe aanslag betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar ; de nieuwe aanslag kan ook gevestigd
worden voor een vroeger of later aanslagjaar dan dat van de vernietigde
aanslag, voor zover op het ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag gevestigd
werd, het aanslagjaar waaraan de nieuwe aanslag verbonden is, door de
administratie had kunnen belast worden rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen  (1). (Art. 355 WIB92)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. V.)

  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de toepassing van artikel 355 WIB92
dat aan de administratie de mogelijkheid biedt binnen de gestelde
termijn van drie maanden een nieuwe aanslag te vestigen wanneer een
aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de
verjaring.
Op 24 december 2004 werd verweerder door de administratie belast op
een stopzettingsmeerwaarde voor het aanslagjaar 2002.
Bij directoriale beslissing dd. 13 juli 2005 werd deze aanslag vernietigd met als reden “schending van artikel 360 WIB92 (vestiging van de
aanslag voor een verkeerd aanslagjaar)”.
Vervolgens werd door de administratie op 13 oktober 2005 een nieuwe
aanslag gevestigd, ditmaal voor aanslagjaar 2001, en niet langer voor
aanslagjaar 2002.
Verweerder betwistte ook deze nieuwe aanslag.
Bij het thans bestreden arrest verklaarde het hof van beroep te Gent
de nieuwe aanslag nietig wegens verjaring.
2. In het eerste middel tot cassatie voert eiser aan dat de appelrechters
o.m. artikel 355 WIB92 hebben geschonden door te oordelen dat de administratie “geen gebruik kon maken van artikel 355 WIB/92 om in een
ander aanslagjaar (2001) dezelfde stopzettingsmeerwaarde te belasten als
deze die hij belast had in de vernietigde aanslag (aanslagjaar 2002)”  (1).
3. Artikel 355 WIB92 laat de administratie toe, ingeval een aanslag
nietig is verklaard om een andere reden dan verjaring, een nieuwe
aanslag te vestigen “ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond
van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan”.
Uw Hof oordeelde meermaals dat de reden van de vernietiging van de
oorspronkelijke aanslag zonder belang is, maar het niettemin noodzakelijk is dat de gewone of buitengewone aanslagtermijn volgens het geval,
niet verstreken was op het ogenblik waarop de aanslag werd ingekohierd  (2).
Tevens oordeelde Uw Hof dat artikel WIB92 niet kan toegepast worden
wanneer de administratie een aanslag op een verkeerde wijze heeft gevestigd “teneinde verval te vermijden en over een bijkomende termijn te
beschikken, te weten die van art. 260 WIB  (3) van voormeld wetboek  (4).
Artikel 355 WIB92 strekt ertoe de administratie in de toestand te
herstellen waarin ze zich bevond op het ogenblik waarop de oorspronkelijke aanslag werd gevestigd  (5).
In casu werd de oorspronkelijke aanslag gevestigd op 24 december 2004.
  (1) Bestreden arrest, p. 4, folio 1065.
  (2) Cass. 23 oktober 1962, Bull. 400, 1839 ; Cass. 15 oktober 1963, Bull. 410, 1678 ; Cass.
26 april 1972, Pas. 1972, I, 787-789.
  (3) Cf. art. 355 WIB92.
  (4) Cass. 12 januari 1989, Pas. 1989, I, 513.
  (5) R. Forestini, “Artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen : nieuwe ontwikkelingen”, TFR, nr. 327, 1 oktober 2007, 691, nrs. 29-31.
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Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de administratie op dat ogenblik ook nog over de mogelijkheid beschikte de litigieuze meerwaarde te belasten voor het aanslagjaar 2001.
Het hof oordeelde immers dat het bekomen van bewijskrachtige
gegevens op 26 februari 2004 ingevolge een controle uitgevoerd bij het
echtpaar A.-D.C., de administratie op 24 december 2004 nog toeliet om
niet aangegeven inkomsten met betrekking tot het aanslagjaar 2001 te
belasten in toepassing van artikel 358, § 1, 4o en § 2, 4o, WIB92.
De bijkomende of bijzondere aanslagtermijn van 12 maanden verstreek
immers op 26 februari 2005.
Nu op het ogenblik van het vestigen van de oorspronkelijke aanslag de
termijn voor het vestigen van een aanslag over aanslagjaar 2001 nog niet
verstreken was, was de administratie gerechtigd voor dit aanslagjaar
een nieuwe aanslag te vestigen lastens verweerder op dezelfde belastingelementen, in casu op de litigieuze meerwaarde.
4. In artikel 355 WIB92 wordt geenszins vereist dat de geheel of gedeeltelijk nietig verklaarde aanslag noodzakelijkerwijze moet worden
vervangen door een aanslag die betrekking heeft op hetzelfde aanslagjaar als dat van de nietig verklaarde aanslag.
Uw Hof oordeelde ter zake reeds “dat het voor de wettelijke vaststelling van een nieuwe of subsidiaire aanslag niet vereist is dat de nietig
verklaarde aanslag en de nieuwe of subsidiaire aanslag betrekking
hebben op hetzelfde dienstjaar”  (1).
Ook de lagere rechtspraak neemt aan dat de nieuwe aanslag ook kan
gevestigd worden voor een vroeger of later aanslagjaar behalve in geval
van verjaring  (2).
In de rechtsleer wordt er terecht op gewezen dat op het ogenblik dat
de oorspronkelijke aanslag gevestigd werd, het aanslagjaar waaraan de
nieuwe aanslag verbonden werd, nog binnen het bereik van de fiscus
moet liggen  (3).
5. Waar het bestreden arrest, in een geval waarin op het ogenblik
van het vestigen van de oorspronkelijke aanslag de administratie nog
een aanslag had kunnen vestigen over het aanslagjaar verbonden aan
de nieuwe aanslag, oordeelt dat het voor de vestiging van een nieuwe
aanslag vereist is dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe aanslag
betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar, schendt het artikel 355 van
het WIB92 dat niet in een degelijke beperking voorziet.
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat “door het betwiste (nietaangegeven) gedeelte van die belastbare grondslag te voegen bij de niet
betwiste belastbare grondslag van een ander aanslagjaar, de nieuwe
aanslag voor dat andere aanslagjaar niet gevestigd (wordt) op dezelfde
  (1) Cass. 29 september 1970, AC 1970, 98 ; Cass. 9 december 1969, Pas. 1969, I, 329.
  (2) Antwerpen, 26 mei 2009, AR 2006/2649, www.fiscalenet.be ; Antwerpen, 21 juni 2005,
AR 2002/109, www.fiscalenet.be ; Antwerpen, 15 januari 2002, Fisc., 2002, nr. 838 ; Brussel,
25 mei 2000, TFR 2000, 817.
  (3) J. Van Dyck, “Procedure : Verhoging belastbare grondslag met 23 EUR : nieuwe
aanslag nietig”, Fisc., nr. 1267, 12 oktober 2011, 2-5 ; R. Forestini, o.c., nrs. 29-31 : “het
is ondenkbaar dat een nieuwe aanslag een termijn verlengt die verstreken was bij de
vestiging van de oorspronkelijke aanslag waarvan hij in de plaats treedt”.
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belastingelementen of op een gedeelte ervan zoals vereist door artikel 355
WIB/92”  (1).
Het eerste middel komt mij dan ook gegrond voor.
6. Ten overvloede weze opgemerkt dat ook het tweede middel gegrond
voorkomt nu de nieuwe aanslag op 13 oktober 2005 tijdig werd gevestigd
binnen de in artikel 355 WIB92 gestelde termijn van “drie maanden vanaf
de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de
door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden
gebracht”, welke in casu verstreek 13 januari 2006 (drie maanden na
13 oktober 2005, dag waarop de directoriale beslissing dd. 13 juli 2005 definitief werd gelet op de in artikel 1385undecies Ger. W. gestelde termijn
van 3 maanden om er een rechtsmiddel tegen aan te wenden).
Besluit : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 17 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 april 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 355 WIB92 kan de administratie, wanneer een
aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de
verjaring, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde
termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige,
op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een
nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum waarop de
beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden gebracht.
2. Voor de vestiging van een nieuwe aanslag in de zin van deze wetsbepaling, is niet vereist dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe
aanslag betrekking hebben op hetzelfde aanslagjaar.

  (1) Bestreden arrest, p. 6, folio 2066.
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De nieuwe aanslag kan ook gevestigd worden voor een vroeger of later
aanslagjaar dan dat van de vernietigde aanslag, voor zover op het ogenblik
dat de oorspronkelijke aanslag gevestigd werd, het aanslagjaar waaraan
de nieuwe aanslag verbonden is, door de administratie had kunnen belast
worden rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen.
3. Het arrest stelt vast dat :
— de oorspronkelijke aanslag over aanslagjaar 2002 op 24 december
2004 gevestigd werd, en vernietigd werd bij directorale beslissing van
13 juli 2005 wegens “schending van artikel 360 WIB92 (vestiging van de
aanslag voor een verkeerd aanslagjaar)” ;
— het verkrijgen van bewijskrachtige gegevens op 26 februari 2004, de
administratie op 24 december 2004 nog toeliet om niet-aangegeven inkomsten met betrekking tot het aanslagjaar 2001 te belasten bij toepassing
van artikel 358, § 1, 4o, en § 2, 4o, WIB92, nu de bijzondere aanslagtermijn
van 12 maanden slechts verstreek op 26 februari 2005.
4. Het arrest oordeelt vervolgens dat de administratie “geen gebruik
kon maken van artikel 355 WIB92 om in een ander aanslagjaar (2001)
dezelfde stopzettingsmeerwaarde te belasten als deze die hij belast had
in de vernietigde aanslag (aanslagjaar 2002)”.
5. Aldus schendt het arrest artikel 355 WIB92.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
17 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer Dierickx (bij de balie te Brussel).

N° 529
1o

— 17 oktober 2013
(F.12.0055.N)

kamer

DOUANE EN ACCIJNZEN. — Ontdoken rechten
rechtsvordering. — Bevoegde rechter.

of accijnzen.

— Burgerlijke

Uit artikel 283 AWDA volgt niet dat de bevoegdheid van de strafrechter om
kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van rechten of
accijnzen voortvloeiend uit overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden,
exclusief is, zodat die burgerlijke rechtsvordering ook voor de burgerlijke
rechter kan worden gebracht ; de omstandigheid dat tegen anderen dan de
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eiseres voor de strafrechter een vordering wegens overtredingen, fraudes
en misdrijven wordt ingesteld, nadat voor dezelfde invoerrechten tegen de
eiseres een vordering is ingesteld voor de burgerlijke rechter, heeft niet tot
gevolg dat de burgerlijke rechter onbevoegd wordt om te oordelen over deze
vordering  (1). (Art. 283 AWDA)

(DHL Freight GmbH, vennootschap naar Duits recht
t. Belgisch Interventie- en restitutiebureau)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Eiseres komt in het enig cassatiemiddel op tegen de beslissing van
het bestreden arrest dat eiseres ten onrechte voorhield dat de louter
burgerlijke vordering had dienen te worden voorgelegd aan de strafrechter, omdat de zaak niet gepaard ging met een strafvordering nopens
een overtreding, waarvoor de strafrechter is geadieerd en waarbij de
betrokken belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken.
2. Eiseres voert in het eerste onderdeel de schending van artikel 283
AWDA aan.
Volgens eiseres kon het hof van beroep niet wettig oordelen dat voormeld artikel niet van toepassing is voor burgerlijke vorderingen die
worden ingesteld tegen een persoon, jegens wie een strafvordering wordt
ingesteld of lastens wie de strafrechter werd gevat, zonder minstens na
te gaan of eiseres regelmatig betrokken was bij het strafproces dat door
verweerder aanhangig was gemaakt, nu vaststaat en niet betwist wordt
dat de correctionele rechtbank te Antwerpen regelmatig werd geadieerd om uitspraak te doen over overtredingen, fraudes, misdrijven of
misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA, en verweerder een
vordering heeft ingesteld tot betaling van dezelfde invoerrechten als
deze waarvan verweerder in de huidige procedure voor de burgerlijke
rechtbank betaling vroeg.
3. Overeenkomstig artikel 280 AWDA worden alle louter civiele zaken,
welke niet gepaard gaan met een vordering tot gevangenisstraf, geldboete of verbeurdverklaring, berecht volgens de regels door her Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven inzake de bevoegdheid en rechtsplegingen.
Artikel 281, § 1 AWDA bepaalt anderzijds dat alle vorderingen wegens
overtredingen, fraudes en misdrijven, waartegen bij de wetten inzake
douane en accijnzen straffen zijn bepaald, in eerste aanleg zullen
gebracht worden voor de correctionele rechtbanken, en, in geval van
hoger beroep, voor het hof van beroep van het rechtsgebied, teneinde te
worden geïnstrueerd en berecht overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering.
Uit artikel 283 AWDA volgt dat, wanneer in dat laatste geval de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, tevens tot betaling van
rechten of accijnzen, en alzo tot een civiele actie aanleiding zal geven, de
kennisneming en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde
criminele of correctionele rechter behoren.
  (1) Zie concl. OM.
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Deze bepalingen gaan terug op de Algemene wet van 26 augustus 1822,
gewijzigd bij wet van 6 april 1843  (1).
De bepaling waarbij aan de strafrechter de bevoegdheid werd verleend
om ook uitspraak te doen over de ontdoken rechten had een vereenvoudiging en versnelling van de procedure voor ogen  (2).
In zijn memorie van antwoord stelt verweerder terecht dat de administratie van douane en accijnzen inzake douane en accijnzen evenwel niet
verplicht is om de fiscale vorderingen voor de strafrechter te brengen  (3).
Bij artikel 283 AWDA werd geen exclusieve bevoegdheid in het leven
geroepen, met dien verstande dat alleen de strafrechter bevoegd zou
zijn om ten aanzien van eender wie kennis te nemen van de burgerlijke
vordering tot betaling van rechten of accijnzen.
De bevoegdheid veronderstelt integendeel dat de vordering samengaat
met de strafvordering, die bovendien te bekwamer tijd werd ingesteld,
d.i. op een ogenblik dat de strafvordering nog niet was verjaard  (4).
Dat blijkt duidelijk uit de rechtspraak van Uw Hof.
Uw Hof heeft inderdaad reeds meermaals beslist dat de bevoegdheid
van de strafrechter om te oordelen over een burgerlijke rechtsvordering
in betaling van rechten en accijnzen enkel veronderstelt, enerzijds, dat
hij regelmatig is geadieerd van overtredingen, fraudes, misdrijven of
misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 AWDA, anderzijds dat de
belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken  (5).
Uit die rechtspraak blijkt duidelijk dat de bevoegdheid van de strafrechter om, zelfs in geval van vrijspraak van de beklaagde, bijvoorbeeld ingevolge de verjaring van de vordering, uitspraak te doen over
de ontdoken rechten, veronderstelt dat hij op rechtsgeldige wijze werd
geadieerd, d.i. op een tijdstip waarop die strafvordering nog niet was
verjaard  (6).
Werd de strafrechter op rechtsgeldige wijze geadieerd, dan zal hij over
de burgerlijke vordering uitspraak moeten doen, zelfs indien zou blijken
dat de strafvordering inmiddels is verjaard  (7)
A contrario volgt uit die rechtspraak dat indien er bij de strafrechter
geen vordering aanhangig werd gemaakt uit hoofde van een misdrijf,
of indiener bij die rechter geen strafvordering op regelmatige wijze
aanhangig werd gemaakt, bijvoorbeeld omdat de strafvordering reeds is
verjaard, of nog indien de belastingschuldige niet bij die procedure werd
betrokken, de burgerlijke vordering niet aan die rechter zal kunnen
  (1) RPDB, vo “Douanes et accises”, nr. 357 e.v.
  (2) R. Janssens de Bisthoven, “Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij
terzake van douane”, RW, 1959-60, 62 ; E. Van Dooren, “Iteratieve knelpunten van douaneen accijnsstrafprocesrecht”, in M. Maus en M. Delanote (eds.), Actuele problemen van het
fiscaal strafrecht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 479, nr. 20.
  (3) E. Van Dooren, o.c., 477, nr. 18.
  (4) A. De Nauw, “Overzicht van douanestrafprocesrecht”, RW, 2004-05, 935 ; Cass.
20 februari 1990, AC 1989-90, 791 ; Cass. 21 februari 1995, AC 1995, 197.
  (5) Cass. 14 juni 2005, AC 2005, 1321 ; Cass. 29 april 2003, AC 2003, 1069 ; zie ook R. Janssens de Bisthoven, o.c., 62.
  (6) Zie Cass. 26 februari 1985, AC 1984-85, 868.
  (7) Cass. 19 november 1997, AC 1997, 1180.
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worden voorgelegd, maar zal moeten worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
De burgerlijke rechter beschikt niet alleen over de volheid van rechtsmacht, maar is in beginsel ook uitsluitend bevoegd om van fiscale
geschillen kennis te nemen.
Die bevoegdheid vindt tevens haar grondslag in het hierboven aangehaalde artikel 280 AWDA, dat uitdrukkelijk bepaalt dat alle louter
civiele zaken, welke niet gepaard gaan met een vordering tot gevangenisstraf, geldboete of verbeurdverklaring, worden berecht overeenkomstig de regels door het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven inzake
bevoegdheid en rechtspleging.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat de bevoegdheid van de rechter
beoordeeld wordt op het tijdstip waarop de vordering wordt aanhangig
gemaakt.
In casu stelt het hof van beroep in het bestreden arrest vast, zonder
op dat punt te worden bekritiseerd, dat “het exploot van rechtsingang
in onderhavige zaak werd betekend op 24 januari 1997. Op het ogenblik
waarop (verweerder) (eiseres) dagvaardde voor de burgerlijke rechter
was er nog geen strafvordering hangende”.
Volgens de vaststellingen van het hof van beroep was er bijgevolg op
het tijdstip van het instellen van de burgerlijke vordering geen vordering voor de strafrechter aanhangig.
Het hof van beroep stelt bovendien vast, zonder terzake te worden
bekritiseerd, dat er in casu tegen eiseres geen straf werd gevorderd
wegens inbreuk op de AWDA. Niemand heeft de strafrechter voor een
strafvordering lastens eiseres gevat ; tegen haar werd daarentegen een
louter burgerlijke vordering aanhangig gemaakt, nu deze niet gepaard
ging met een vordering tot een straf, maar enkel strekte tot betaling
van de rechten.
Het hof van beroep besluit ; “Kortom, nu onderhavige zaak niet gepaard
ging met een strafvordering nopens een overtreding waarvoor de strafrechter is geadieerd, en waarbij de betrokken belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken, houdt (eiseres) ten onrechte voor dat
de onderhavige louter burgerlijke vordering dient te worden voorgelegd
aan de strafrechter”.
Er blijkt niet uit enige vaststelling van het arrest dat er voor de strafrechter op datum van inleiding van de vordering reeds een procedure
hangende was waarbij eiseres was betrokken wegens een misdrijf dat tot
de rechten aanleiding gaf.
Evenmin blijkt dat, zo er al een strafvordering hangende was of naderhand werd ingeleid voor de strafrechter, eiseres bij deze procedure als
belastingschuldige werd betrokken.
Derhalve ontbraken de voorwaarden opdat de burgerlijke vordering
tot betaling van de ontdoken rechten aan de strafrechter kon worden
voorgelegd.
Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Uw Hof beschikt wel degelijk over de mogelijkheid de haar opgedragen
wettigheidscontrole uit te oefenen.
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De gedane vaststellingen laten er immers geen twijfel over bestaan
dat er geen strafvordering aanhangig was ten aanzien van eiseres op het
tijdstip waarop de burgerlijke vordering tegen hem werd opgestart.
Het onderdeel mist op dit punt bijgevolg feitelijke grondslag.
3. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat door te oordelen dat
het BIRB steeds de vrije keuze heeft tussen de burgerlijke rechter en de
strafrechter, het appelgerecht de bewoordingen van artikel 283 AWDA
zou miskennen.
Eiseres argumenteert dat door dat oordeel te steunen op artikel 4
van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, terwijl
dit artikel niet van toepassing is op de burgerlijke vordering van
verweerder, het appelgerecht voornoemd artikel schendt. Meer bepaald
is eiseres van oordeel dat op dat artikel geen beroep kan worden gedaan,
vermits de burgerlijke vordering van verweerder geen vordering tot
betaling van een schadevergoeding die uit een misdrijf voortvloeit is,
doch een zelfstandige fiscale vordering tot inning van de douanerechten,
die voortvloeit uit de wet, waarop artikel 4 van de Voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering geen toepassing vindt.
Eiseres besluit dat, nu vaststaat dat de Correctionele rechtbank te
Antwerpen rechtmatig werd geadieerd om uitspraak te doen over overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281
en 282 AWDA, en verweerder een vordering had ingesteld tot betaling
van dezelfde invoerrechten als deze waarvan verweerder in de huidige
procedure voor de burgerlijke rechtbank de betaling vraagt, er te dezen
geen sprake was van een louter civiele zaak, zodat het hof van beroep
tevens de artikelen 280 en 281, § 1 AWDA zou schenden.
4. Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, is het
onderdeel niet ontvankelijk, nu het opkomt tegen een overweging ten
overvloede.
De beslissing blijft immers wettig gerechtvaardigd door de vaststelling dat er op het ogenblik van het instellen van de burgerlijke vordering geen strafvordering aanhangig was.
Besluit : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 20 oktober 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 april 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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.
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van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 283 AWDA bepaalt : “Wanneer de overtredingen, fraudes,
misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd
de strafvordering, tevens tot betaling van rechten of accijnzen, en alzo
tot een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisneming en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren.”
2. Uit die bepaling volgt niet dat de bevoegdheid van de strafrechter
om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van
rechten of accijnzen voortvloeiend uit overtredingen, fraudes, misdrijven
of misdaden, exclusief is. Die burgerlijke rechtsvordering kan ook voor
de burgerlijke rechter worden gebracht.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar
recht.
3. De motivering van de appelrechter laat het Hof toe zijn wettigheidscontrole uit te oefenen.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149
Grondwet, mist het feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
4. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van het arrest
dat het Belgisch Interventie en Restitutiebureau op grond van artikel 4
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering steeds de vrije keuze
heeft tussen de burgerlijke rechter en de strafrechter, is het gericht
tegen een overtollig motief.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
5. De omstandigheid dat tegen anderen dan de eiseres voor de strafrechter een vordering wegens overtredingen, fraudes en misdrijven
wordt ingesteld, nadat voor dezelfde invoerrechten tegen de eiseres een
vordering is ingesteld voor de burgerlijke rechter, heeft niet tot gevolg
dat de burgerlijke rechter onbevoegd wordt om te oordelen over deze
vordering.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
17 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Maes en mevr. Geinger.

ARREST-2013-10.indb 2127

30/08/14 09:33

2128

ARRESTEN VAN CASSATIE

17.10.13 - N° 530

N° 530
1o

— 17 oktober 2013
(F.12.0086.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Aanslagtermijnen. — Verlengde aanslagtermijnen. — Niet-aangegeven inkomsten uitgewezen door een rechtsvordering. — Bijzondere termijn van 12
maanden. — Draagwijdte.

Artikel 263, § 1, 3o, WIB64 sluit uit dat de administratie een belasting of
aanvullende belasting zou vestigen voor belastbare inkomsten, die niet
werden aangegeven meer dan vijf jaar vóór het jaar waarin de rechtsvordering, waaruit de niet-aangifte blijkt, is ingesteld ; het laat de administratie
wel toe, binnen de verlengde termijn, ook de inkomsten te belasten, die na
het instellen van de rechtsvordering niet werden aangegeven en waarvan
het bestaan door de rechtsvordering aan het licht is gebracht  (1). (Art. 263,
§ 1, 3o, en § 2, 3o WIB64)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. P.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Overeenkomstig de in casu toepasselijke versie van artikel 263, § 1,
3o, van het WIB64 mag de belasting of de aanvullende belasting worden
gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken,
ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet
werden aangegeven in één der vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Krachtens § 2, 3o van dit artikel, moet de belasting in dat geval worden
gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop
tegen de beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening
meer kan worden ingediend.
Onderhavige betwisting betreft de vraag voor welke niet-aangegeven
inkomsten gebruik kan worden gemaakt van de bijzondere aanslagtermijn waarin voormelde bepalingen voorzien  (2).
Is dat enkel voor de inkomsten die niet werden aangegeven in één van
de vijf jaren voor het jaar waarin de rechtsvordering werd ingesteld of
ook voor de inkomsten die niet werden aangegeven in het jaar waarin de
rechtsvordering werd ingesteld (of zelfs voor latere jaren) ?
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent van 15 februari
2011 houdt vast aan zijn eerdere rechtspraak op dat vlak en oordeelt dat
de buitengewone aanslagtermijn enkel geldt voor de inkomsten die niet
werden aangegeven in de bedoelde vijf jaren.
2. Uw Hof oordeelde in een arrest van 18 oktober 2007 nochtans als volgt :
“Artikel 358 heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie
een verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen. Dit
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Thans artikel 358 § 1, 3°, en § 2, 3° WIB92.

ARREST-2013-10.indb 2128

30/08/14 09:33

N° 530 - 17.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2129

artikel laat aan de administratie niet toe verder terug te gaan dan tot
de inkomsten van één van de vijf jaren die het instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet-aangifte van belastbare inkomsten
heeft uitgewezen. Dit artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie
ook de inkomsten belast die na het instellen van de rechtsvordering niet
zijn aangegeven en waarvan het bestaan aan het licht is gebracht door
deze rechtsvordering.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht”  (1).
3. Uw Hof bevestigde deze rechtspraak in een arrest van 11 februari
2010  (2).
4. In casu beroept de belastingadministratie zich op deze cassatiearresten om de vernietiging van het bestreden arrest te bekomen.
Het eerste onderdeel van het enig middel voert aan dat de appelrechters
de artikelen 263, § 1, 3o, en 263, § 2, 3o van het WIB64 hebben geschonden
door te oordelen “dat voor de aanslagjaren 1987, 1988, 1989 en 1990 geen
aanslag meer kon gevestigd worden op basis van de gegevens uit de
rechtsvordering die in 1987 werd ingesteld, om reden dat deze jaren geen
van de vijf jaren zijn voorafgaand aan het jaar waarin de vordering is
ingesteld”.
5. Gelet op de vaste rechtspraak van Uw Hof, komt het eerste onderdeel mij gegrond voor.
De draagwijdte van deze rechtspraak is voor bepaalde auteurs evenwel
niet helemaal duidelijk  (3).
Zij twijfelen eraan of dit arrest betekent dat de administratie de
inkomsten die niet werden aangegeven in het jaar van de rechtsvordering (of later) binnen de verlengde termijn van artikel 358, § 1, 3o kan
vestigen. Volgens hen betekent het arrest mogelijk alleen dat de later
niet-aangegeven inkomsten weliswaar kunnen worden belast, doch
slechts binnen de gewone aanslagtermijnen van artikel 354.
6. Het lijkt mij evenwel duidelijk dat de arresten van 18 oktober 2007
en 11 februari 2010 inderdaad bedoelen dat de verlengde aanslagtermijn
van artikel 358 ook geldt voor belastbare inkomsten waarvoor de nietaangifte dateert van het jaar waarin de rechtsvordering werd ingesteld
of zelfs van het jaar nadien.
Zulks blijkt in de eerste plaats uit een analyse van de draagwijdte van
het middel dat geleid heeft tot het arrest van 18 oktober 2007.
In het eerste middel van de cassatievoorziening voerde de eiser de grief
aan dat de rechtsvordering werd ingesteld in 1991 zodat met toepassing
van artikel 358, § 1, 3o WIB92 enkel de belastbare inkomsten kunnen
belast worden die niet werden aangegeven gedurende de aanslagjaren
  (1) Cass. 18 oktober 2007, AR F.06.0086.N, AC 2007, nr. 491.
  (2) Cass. 11 februari 2010, AR F.08.0095.N, AC 2010, nr. 98 met concl. O.M., TFR 2012,
nr. 423, 535, noot F. Smet.
  (3) K. Janssens, “Mag de fiscus ook nog inkomsten van na rechtsvordering belasten
op basis van artikel 358 ?”, Fisc. Act. 2008, nr. 10, 9-11 ; J. Roseleth en L. De Broeck,
“Slaat artikel 358, § 1, 3° ook op inkomsten die niet zijn aangegeven na het instellen van
de vordering ?”, Fisc. Act. 2008, nr. 8, 1-5 ; M. De Jonckheere, De taxatieprocedure, Brugge,
die Keure, 2003, 125 e.v. ; F. Smets, “Hof van Cassatie breidt toepassingsgebied bijzondere
aanslagtermijnen ‘rechtsvorderingen’ verder uit”, TFR 2012, nr. 423, 537.
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1986 tot 1990 en niet aanslagjaar 1992. Het middel besluit dat de appelrechters artikel 358, § 1, 3o WIB92 hebben geschonden door te beslissen
dat de inkomsten met betrekking tot aanslagjaar 1992 konden belast
worden op basis van artikel 358, § 1, 3o gelet op het instellen van de
rechtsvordering op 12 november 1991.
Voorts blijkt zulks uit de tekst zelf van het betrokken cassatiearrest dat in zijn beoordeling van het eerste middel stelt dat artikel 358
“niet uitsluit dat de administratie ook de inkomsten belast die na het
instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het
bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering”.
De voorwaarde dat het bestaan van de litigieuze inkomsten aan het
licht moet zijn gebracht door de rechtsvordering, kan inderdaad slechts
gekoppeld worden aan een aanslag gesteund op artikel 358, § 1, 3o van het
WIB92.
7. De leer van deze cassatierechtspraak is dan ook duidelijk : de
wetgever heeft op het toepassingsgebied van de verlengde aanslagtermijn slechts een beperking gesteld voor wat het beginpunt betreft, maar
niet voor wat betreft het eindpunt.
Eiser in cassatie kan dan ook worden gevolgd waar hij argumenteert
dat artikel 263, § 1, 3o, WIB64 enkel bepaalt hoever de fiscus in de tijd
kan teruggaan wanneer een rechtsvordering niet aangegeven inkomsten
aan het licht heeft gebracht, namelijk tot 5 jaren voor het jaar waarin
de vordering is ingesteld.
Anders oordelen zou inhouden dat inkomsten die zijn uitgewezen door
de rechtsvordering en die niet werden aangegeven tijdens het jaar van
het instellen van de rechtsvordering of een daarop volgend jaar niet
kunnen worden belast op grond van de bijzondere aanslagtermijn waarin
artikel 263, § 1, 3o, en § 2, 3o voorziet. Zulks kan niet de bedoeling van de
wetgever zijn geweest.
8. Men zou zich de vraag kunnen stellen hoe de rechtsvordering de
niet-aangifte zou kunnen uitwijzen van inkomsten die op het ogenblik van het instellen van de rechtsvordering nog niet moesten worden
aangegeven.
Zulks zal inderdaad het geval zijn wanneer de belastingplichtige waartegen de rechtsvordering op zeker ogenblik wordt ingesteld door het
openen van een opsporingsonderzoek of het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, tijdens de eerste fase van die onderzoeken in het ongewisse verkeert en in die periode de fiscale inbreuken waaromtrent het
strafonderzoek wordt gevoerd, verder zet.
In de hypothese dat de gewone en buitengewone aanslagtermijnen
verstreken zijn —welke de wetgever voor ogen moet hebben gehad —
komt het mij evident voor dat de fiscus de in deze periode ontdoken
inkomsten moet kunnen belasten op grond van de uitzonderlijke
aanslagtermijn waarin artikel 263, § 1, 3o, en § 2, 3o WIB64 voorziet, uiteraard op voorwaarde dat de inkomsten aan het licht worden gebracht
door het verder verloop van het strafonderzoek.
Zoals gezegd, komt het eerste onderdeel mij dan ook gegrond voor.
.........................................................
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Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de betwiste aanslag gevestigd voor aanslagjaar 1991.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 15 februari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 april 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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 het te dezen toepasselijke artikel 263, § 1, 3o, WIB64, mag
de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat
de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één
der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld. In dat geval
moet de belasting op grond van artikel 263, § 2, 3o, WIB64 worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de
beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan
worden ingediend.
2. Voormeld artikel 263 heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de
administratie een verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan
vestigen.
Het derde lid van paragraaf 1 sluit uit dat de administratie een belasting of aanvullende belasting zou vestigen voor belastbare inkomsten,
die niet werden aangegeven meer dan vijf jaar vóór het jaar waarin de
rechtsvordering, waaruit de niet-aangifte blijkt, is ingesteld.
Het laat de administratie wel toe, binnen de verlengde termijn, ook de
inkomsten te belasten, die na het instellen van de rechtsvordering niet
werden aangegeven en waarvan het bestaan door de rechtsvordering aan
het licht is gebracht.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat er
in hoofde van de verweerder een aanvullende belasting werd gevestigd
voor de aanslagjaren 1986 tot en met 1990 op grond van artikel 263, § 1,
3o, WIB64.
4. De appelrechters, die vaststellen dat de rechtsvordering werd ingesteld in 1987, vermochten niet zonder schending van artikel 263, § 1, 3o,
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WIB64 te oordelen dat de bijzondere aanslagtermijn niet toepasselijk is
voor de aanslagjaren 1987 tot 1989 om reden dat deze jaren geen van de
vijf jaren zijn voorafgaand aan het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
aanslagjaren in de personenbelasting 1986 tot en met 1990.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
17 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaatgeneraal. — Advocaten : de heer Defoor (bij de balie te Brussel).

N° 531
1o

— 17 oktober 2013
(F.12.0124.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Invordering. — Verjaring. — Bewijskrachtige gegevens die uitwijzen dat belastbare inkomsten
niet werden aangegeven. — Verjaringstermijn van 7 jaar. — Draagwijdte.

Uit artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek volgt dat de erin vermelde
zevenjarige verjaringstermijn slechts van toepassing is indien bewijskrachtige gegevens waarvan de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat
belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast, maar niet wanneer belastbare
handelingen ten onrechte werden vrijgesteld  (1). (Art. 81bis, § 1, derde lid,
3o, btw-wetboek)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Feryn International n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Naar aanleiding van bewijskrachtige gegevens, die de btw-administratie bij brief van 28 mei 2004 van de Administratie der Douane en
Accijnzen had ontvangen, voerde de btw-administratie op 1 maart 2005
bij de boekhouder van verweerster een beperkte controle uit, waarbij de
  (1) Zie concl. OM.
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intracommunautaire verkopen van verweerster werden nagezien over de
periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001.
Bij deze controle werd een factuur dd. 30 maart 2001 aangetroffen met
betrekking tot de verkoop van een Mercedes zonder aanrekening van
btw  (1). Volgens de btw-administratie was deze verkoop ten onrechte
gefactureerd met vrijstelling van btw.
Op 3 september 2005 werd uit hoofde van die vaststelling een dwangbevel uitgevaardigd waarbij een bedrag van 8.953,91 btw werd gevorderd,
evenals een boete van 17.907,82 EUR, te vermeerderen met de intresten.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen op 4 oktober 2005, vorderde verweerster de nietigverklaring van het dwangbevel ; volgens verweerster was de vordering
van eiser verjaard in zoverre, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens,
geen toepassing kon worden gemaakt van de zevenjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde bij vonnis
van 30 juni 2010 dat de brief van 28 mei 2004 effectief geen bewijskrachtige gegevens bevatte zodat de verlengde verjaringstermijn van zeven
jaar niet rechtsgeldig door eiser was toegepast ; het bestreden dwangbevel werd dienvolgens vernietigd wegens verjaring.
Het bestreden arrest van 13 maart 2012 van het Hof van Beroep te
Antwerpen bevestigde het vonnis van de eerste rechter.
2. Krachtens artikel 81bis, § 1, eerste lid, btw-wetboek, is er verjaring
voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten
en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde
kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van
die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan.
In afwijking van het eerste lid treedt de verjaring tot voldoening van
de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten,
pas in na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat
waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer :
“3o bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft
gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven
in België of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding
van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing
zijn”  (2).
3. Voor de toepassing van de zevenjarige verjaringstermijn ex
artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, is het noodzakelijk maar
voldoende dat uit de bewijskrachtige gegevens blijkt dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven  (3).
De wet legt geen enkele andere voorwaarde op dan dat de bedoelde
bewijskrachtige gegevens het bewijs opleveren van de niet-aangifte van
belastbare handelingen.
  (1) Toepassing van artikel 39bis, § 1, 1°, btw-wetboek.
  (2) Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3°, btw-wetboek, thans, na wijziging bij wet van
22 december 2008, artikel 81bis, § 1, tweede lid, 3°.
  (3) Cf. Cass. 28 oktober 1988, AC 1988-89, nr. 124.
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De wet schrijft niet voor dat de bewijskrachtige gegevens het
volwaardig bewijs moeten opleveren van de belastbare handelingen zelf in
die zin dat, op grond van die bewijskrachtige gegevens, het belastbare
bedrag, zonder verdere onderzoeksdaden, moet kunnen worden bepaald.
Het is de niet-aangifte van belastbare handelingen die onomstotelijk
moet blijken uit de bewijskrachtige gegevens, niet het bestaan zelf van
de belastbare handelingen of het bedrag van de verschuldigde belasting.
4. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 maart 1999, die
artikel 81bis, § 1, in het btw-wetboek heeft ingevoegd, wordt in dat
verband gepreciseerd dat enkel de overtreding moet worden aangetoond :
“In navolging van de rechtspraak in het kader van de inkomstenbelastingen, zal de verjaringstermijn van zeven jaar van toepassing zijn
wanneer de overtreding aan het licht wordt gebracht ten gevolge van :
— een rechtsgeding ;
— bewijskrachtige gegevens,…
— ...”  (1).
5. Artikel 81bis, § 1, btw-wetboek sluit niet uit dat de btw-administratie
bijkomend onderzoek mag voeren teneinde de informatie verkregen uit
bewijskrachtige gegevens te vervolledigen en verder in detail te onderzoeken.
Op het vlak van de btw bestaan geen specifieke termijnen waarbinnen
de administratie onderzoeksdaden moet verrichten. De onderzoeksbevoegdheid van de administratie wordt enkel beperkt door de bewaringstermijn voor de boeken en stukken  (2)en door de verjaringstermijnen,
bepaald in artikel 81bis btw-wetboek  (3).
In de voorbereidende werken bij de wet van 15 maart 1999 verduidelijkt
de wetgever dat de controlefase en de fase van de oorspronkelijke invordering van belasting, één geheel vormen : “Die twee fasen volgen dus niet
op elkaar maar zijn met elkaar versmolten”  (4).
Gelet op die versmelting biedt de verlenging van de verjaringstermijnen, bij toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek,
de btw-administratie derhalve de mogelijkheid om gedurende deze
verlengde verjaringstermijnen nieuwe of bijkomende onderzoeksdaden
te stellen  (5).
Precies doordat de btw-administratie niet aan onderzoekstermijnen is
gebonden, is het niet noodzakelijk vereist dat de bewijskrachtige gegevens op zich reeds, zonder aanvullend onderzoek, het bestaan van een
belastbare handeling aantonen.
6. Het stellen van een onderzoeksdaad nadat de administratie kennis
heeft gekregen van “bewijskrachtige gegevens” in de zin van artikel 81bis,

  (1) Parl. St., Kamer, 1997-98, 1341/1, 18.
  (2) Artikel 60 btw-wetboek.
  (3) J. Roseleth, en L. De Broeck, “Geen onderzoekstermijnen inzake btw, zegt
fiscus”, Fisc. Act., 2009, nr. 28, 5.
  (4) Parl. St., Kamer, 1997-98, 1341/1, 14.
  (5) Contra : D. Jaecques, en E. Malfait, “Bewijskrachtige gegevens vergen geen
bijkomend onderzoek”, noot bij Rb. Gent, 27 september 2010, TFR, nr. 397, 214.
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§ 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, ontneemt op zich niet de bewijskracht
aan die gegevens.
Indien duidelijk blijkt dat bewijskrachtige gegevens werden verkregen
die aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in
België, en naderhand nog een gerichte verificatie bij de belastingplichtige wordt uitgevoerd, wordt de bewijskracht van die gegevens hierdoor
niet automatisch aangetast.
In casu werd een zeer gericht, beperkt nazicht doorgevoerd bij de belastingplichtige, die a posteriori de bewijskracht van de verkregen gegevens
bevestigde en de Administratie toeliet haar btw-vordering gerichter te
detailleren vanuit de stukken uit de boekhouding (facturatie).
Hierdoor werd geenszins de bewijskracht van de verkregen gegevens
aangetast.
7. Het bestreden arrest oordeelde derhalve niet wettig dat :
— “de toepassing van artikel 81bis, § 1, 3o lid, 3o, W.BTW (…) het bestaan
van bewijskrachtige gegevens (veronderstelt) (…) wat inhoudt dat deze
informatie (…) zonder enige vorm van aanvullend onderzoek aantoont
welke belastbare handelingen niet werden aangegeven of welke onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast”  (1) ;
— “deze zevenjarige verjaringstermijn (slechts)(kan) worden toegepast voor zover bewijskrachtige gegevens ‘aantonen’ dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven of belastingaftrekken ten onrechte
werden toegepast”  (2) ;
— “de zevenjarige verjaringstermijn (dus) (vereist) dat de belastbare
handelingen of de onterechte aftrekken door de bewijskrachtige gegevens zelf worden aangetoond”  (3) ;
— “de verjaringstermijn van artikel 81bis, § 1, 3o lid, 3o, W.BTW (…) aan
de administratie slechts de mogelijkheid (verleent) om de belasting te
vestigen ; het is haar niet toegelaten om gedurende deze uitzonderlijke
verjaringstermijn onderzoekshandelingen te stellen”  (4) ;
— “wanneer de administratie onderzoeksdaden verricht, (…) zij geen
gebruik meer (kan) maken van de zevenjarige verjaringstermijn”  (5).
8. Het standpunt van eiser in cassatie werd overigens gevolgd door
Uw Hof in een recent arrest van 18 januari 2013 in een geval waarin een
rechtsvordering uitwees dat belastbare handelingen niet werden aangegeven  (6)
“(…) Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat in België belastbare
handelingen niet werden aangegeven of belastingaftrekken op onwettige wijze werden toegepast, kan de administratie alsnog een dwangbevel uitvaardigen op voorwaarde dat er nog geen zeven kalenderjaren
zijn verstreken volgend op het jaar waarin de oorzaak van de opeisbaarheid van de BTW-schuld zich heeft voorgedaan.
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)

Bestreden arrest, p. 8, laatste alinea.
Bestreden arrest, p. 9, tweede alinea.
Bestreden arrest, p. 9, derde alinea.
Bestreden arrest, p. 8, voorlaatste alinea.
Bestreden arrest, p. 9, vierde alinea.
Toepassing van artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2, btw-wetboek.

ARREST-2013-10.indb 2135

30/08/14 09:33

2136

ARRESTEN VAN CASSATIE

17.10.13 - N° 531

Deze wetsbepaling  (1)vereist niet dat de rechtsvordering het bewijs
levert van de verschillende belastbare handelingen die niet werden
aangegeven. Het volstaat dat de rechtsvordering een niet-aangegeven
meeromzet of fraude aan het licht brengt en dat de administratie,
vertrekkend van dit gegeven, aan de hand van een ander bewijsmiddel
kan aantonen welke belastbare handelingen de belastingplichtige niet
heeft aangegeven en welk bedrag aan belastingen hij verschuldigd is  (2).
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dit
arrest.
9. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat Uw Hof in deze zaak desgevallend zou kunnen overgaan tot substitutie van motieven zodat het aangewezen voorkomt tijdig de aandacht van de partijen hierop te vestigen
ter vrijwaring van hun rechten van verdediging.
In een arrest van 18 januari 2013  (3) oordeelde Uw Hof immers dat de
zevenjarige termijn bepaald in artikel 81bis, § 1, derde lid, btw-wetboek
niet toepasselijk is wanneer, zoals in onderhavige zaak, belastbare
handelingen werden opgenomen in de aangifte maar ten onrechte werden
vrijgesteld :
“De loutere omstandigheid dat een inlichting, onderzoek, controle of
rechtsvordering aantoont dat de aangifte van belastbare handelingen
niet tot een correcte heffing van de wettelijk verschuldigde belasting
heeft geleid of dat belastbare handelingen ten onrechte werden vrijgesteld
in België, of dat bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie
kennis heeft gekregen, zulks aantonen, houdt niet in dat belastbare
handelingen niet werden aangegeven in België, of bewijskrachtige
gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, zulks
aantonen”  (4).
De appelrechters stellen in casu vast dat de vordering van de eiser
steunt op de omstandigheid dat de verweerster bij de verkoop van een
voertuig Mercedes S320 ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de vrijstellingsregeling van artikel 39bis, § 1, 1o, btw-wetboek.
Uw Hof kan de rechtsregel die het verwoord heeft in het arrest van
18 januari 2013 desgevallend in de plaats stellen van de rechtsgrond op
basis waarvan de appelrechters oordeelden dat de zevenjarige termijn
bepaald in artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, btw-wetboek, in casu niet
toepasselijk is.
Vanuit die optiek zou het middel, ook al ware het gegrond, niet tot
cassatie kunnen leiden zodat het onontvankelijk zou zijn bij gebrek aan
belang.
Besluit : In hoofdorde : Vernietiging.
In subsidiaire orde : Verwerping. (ingevolge substitutie van motieven)

  (1) Artikel 81bis, § 1, derde lid, sub 2, BTW-wetboek.
  (2) Cass. 18 januari 2013, AR F.11.0126.N, AC 2013, nr. 34.
  (3) Cass. 18 januari 2013, AR F.11.0147.N, AC 2013, nr. 35 met andersluidende concl. van
het OM.
  (4) Tekstmarkering toegevoegd.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 13 maart 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 18 april 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
1. Artikel 81bis, § 1, derde lid, 3o, Btw-wetboek, zoals ten deze van
toepassing, bepaalt dat er verjaring is voor de vordering tot voldoening van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten,
na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin
de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen,
aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België
of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de
wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn.
2. Uit die bepaling volgt dat de erin vermelde zevenjarige verjaringstermijn slechts van toepassing is indien bewijskrachtige gegevens waarvan
de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast, maar niet wanneer belastbare handelingen ten onrechte werden vrijgesteld.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Deels gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer Sablon (bij de balie te Brussel).
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N° 532
1o

— 18 oktober 2013
(C.11.0080.F)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Faillissement. — Goederen. — Verklaring van verschoonbaarheid van de
gefailleerde. — Schuld die de echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk met
de gefailleerde is aangegaan. — Schuld aangegaan ten voordele van het
eigen vermogen van de echtgenoot.
2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 10. — Faillissement. — Gevolgen. — Goederen. — Verklaring van verschoonbaarheid
van de gefailleerde. — Schuld die de echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk
met de gefailleerde is aangegaan. — Schuld aangegaan ten voordele van
het eigen vermogen van de echtgenoot.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — Artikel 11. — Faillissement. — Gevolgen. — Goederen. — Verklaring van verschoonbaarheid
van de gefailleerde. — Schuld die de echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk
met de gefailleerde is aangegaan. — Schuld aangegaan ten voordele van
het eigen vermogen van de echtgenoot.
4o GRONDWETTELIJK HOF. — Faillissement. — Gevolgen. — Goederen. —
Verklaring van verschoonbaarheid van de gefailleerde. — Schuld die de
echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan. —
Schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van de echtgenoot.
5o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN).
— Faillissement. — Goederen. — Verklaring van verschoonbaarheid van de
gefailleerde. — Hypotheek die de echtgenoot van de gefailleerde heeft
toegestaan op zijn eigen goederen, als waarborg voor de verbintenissen
van laatstgenoemde.

1o, 2o, 3o en 4o De echtgenoot van de gefailleerde wordt bevrijd van elke schuld
die hij gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is
die schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van de echtgenoot  (1). (Art. 82, tweede lid, Faillissementswet 1997)
5o De bepaling volgens welke de echtgenoot van de gefailleerde, die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting wordt bevrijd, strekt zich uit tot de hypotheek die de echtgenote van de gefailleerde heeft toegestaan op een van haar
eigen goederen, als waarborg voor de verbintenissen van laatstgenoemde  (2).
(Art. 82, tweede lid, Faillissementswet 1997)

(Centea n.v. t. P. e.a.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 532.
  (2) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2013, nr. 532.
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Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 10 september 2009.
Het Hof had in zijn arrest van 8 juni 2012 het eerste onderdeel afgewezen omdat het naar recht faalde en vervolgens het Grondwettelijk Hof
een prejudiciële vraag gesteld waarop dat Hof heeft geantwoord in zijn
arrest nr. 40/2013 van 21 maart 2013.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 31 juli 2013 ter griffie een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet ;
— artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof ;
— de artikelen 16, 80, derde lid, 82, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 2005 en
20 juli 2005, 96 en 98 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
— de artikelen 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1234, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 1432 en
2036 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 7, 8, 41, 80, 87 en 108, 1o, van de Hypotheekwet van 16 december
1851, dat is titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het beroepen
vonnis, behalve in zoverre het de zaken heeft gevoegd en de hoofdvorderingen
en de nieuwe vorderingen ontvankelijk heeft verklaard, zegt dat het verzet
tegen de aanmaning die op 9 november 2000 werd verstuurd in het raam van het
uitvoerend beslag op onroerende goederen van 26 november 1998 geen voorwerp
heeft, verklaart het verzet tegen het bevel van 2 oktober 2008 gegrond, zegt dat
de verweerster in haar hoedanigheid van echtgenote van M.P., verschoonbaar
verklaarde gefailleerde, bevrijd is van haar verplichtingen uit de authentieke
akte van 24 juni 1996 ten aanzien van de eiseres, en zegt bijgevolg dat de eiseres
de voornoemde schuldvordering niet mag terugvorderen van de verweerster en
veroordeelt haar in de kosten van eerste aanleg en van hoger beroep. Het baseert
die beslissingen op de onderstaande redenen :
“Voor het overige maakt [de verweerster] aanspraak op het voordeel van de
bevrijding van elke schuld ten aanzien van [de eiseres], in haar hoedanigheid van
echtgenote van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde.
Artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalt : ‘de echtgenoot van de
gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van
deze laatste, wordt ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die verplichting’.
[De eiseres] beklemtoont dat het krediet dat de echtgenoten P.-B. in 1996 hoofdelijk hadden geopend, bestemd was voor de aankoop door [de verweerster] van het
onverdeelde aandeel van haar zus C. in het gezamenlijk pand uit de nalatenschap
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van hun ouders, namelijk een aan [die verweerster] eigen onroerend goed, zodat
het dus helemaal niet gaat om een schuld van de heer P. waarvoor [de verweerster] zich persoonlijk zou hebben verbonden’.
De redenering van [de eiseres] betreffende de bestemming van het krediet kan
niet worden gevolgd : volgens de bewoordingen van de wet zelf komt het uitsluitend
erop aan te weten of de schuld al dan niet een schuld van de gefailleerde is. Welnu,
‘la solidarité, nonobstant la pluralité de débiteurs tenus chacun pour le tout,
laisse subsister le principe de l’unité d’obligation. Il n’y a qu’une seule dette, dont
plusieurs sont tenus au même titre, en chacun de la totalité’ (H. De Page, Traité
élémentaire de droit civil belge, dl. III, nrs. 341 en 318). Daaruit volgt trouwens
dat, ‘de ce que la dette pèse, pour le tout, sur chaque débiteur, (...) le créancier
peut poursuivre celui des débiteurs qu’il lui plaît de choisir’ (H. De Page, op. cit.,
nr. 342). In het geval van hoofdelijke verbintenissen lijdt het geen twijfel dat er een
enkele schuld bestaat waartoe de medeschuldenaars beiden verbonden zijn.
[De eiseres] heeft trouwens een verklaring van schuldvordering in het faillissement van M.P. voor een bedrag van 57.955,47 euro overgelegd.
[De verweerster] is dus persoonlijk verbonden tot de schuld van M.P., net zoals
hij dat is tot de schuld van zijn echtgenote.
Ook al was er niet hoofdelijk op het krediet ingetekend, dan nog had [de
eiseres] trouwens het recht gehad om de invordering ervan te verhalen ten laste
van de onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten P.-B., zowel op het eigen
vermogen van elk van de echtgenoten, als op het gemeenschappelijk vermogen,
dit met toepassing van artikel 1413 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het
ging om ‘een schuld aangegaan door de twee echtgenoten’.
De door [de eiseres] aangevoerde rechtsleer volgens welke de echtgenoot die is
‘concerné par la dette en ce sens qu’il est appelé à en supporter tout ou partie du
poids au stade du recours contributoire’ geen aanspraak ‘par ricochet’ zou kunnen
maken op de bevrijding (Ch. Biquet-Mathieu en S. Notarnicola, La protection des
sûretés personnelles dites faibles — le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit, C.U.P., vol. 100, p. 85, nr. 73), kan niet worden gevolgd :
zij voert een vereiste in die niet in de wet voorkomt en houdt bovendien geen
rekening met het feit dat er tussen echtgenoten geen enkel eigen verhaalsrecht
bestaat, noch, bij ontbinding van het huwelijk, de specifieke regels betreffende de
vergoedingsrekeningen in het kader van het hier toepasselijke wettelijk stelsel.
De door [de eiseres] geuite vrees over de misbruiken die de gefailleerde de kans
zouden bieden om zijn vermogen op onnatuurlijke wijze te beschermen door het
aanschaffen ervan op naam van zijn echtgenoot is op niets gegrond ; dergelijke
constructies kunnen immers doeltreffend worden bestraft, zowel in het kader
van de toekenning zelf van de verschoonbaarheid als door het aanwenden van
gemeenrechtelijke rechtsmiddelen zoals de vordering tot geveinsdverklaring, de
pauliaanse vordering of nog het aanvoeren van een bedrieglijke bewerkstelliging
van onvermogen.
Ook het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk
Hof kan niet worden ingewilligd, aangezien de formulering zelf van de vraag niet
wijst op een mogelijke discriminatie tussen de echtgenoot van de gefailleerde en
een andere, trouwens niet duidelijk omschreven, categorie personen.
[De verweerster] is in haar hoedanigheid van echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, bevrijd van haar verplichtingen uit de lening en [de
eiseres] kan haar niet langer vervolgen, wat verhindert dat de door haar gegeven
hypothecaire waarborg wordt aangesproken.
In dat opzicht kan de toestand van [de verweerster], de echtgenote die een
hypotheek op een eigen goed heeft toegestaan, niet worden gelijkgesteld met die
van derde hypotheekgever.
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‘Certes, il est acquis qu’un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au
bénéfice de la décharge prévue par l’article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites au
profit de la personne physique qui “ à titre gratuit s’est constituée sûreté personnelle du failli” puisqu’il n’est pas une sûreté personnelle en qu’il ne peut davantage prétendre à l’extinction de l’hypothèque ensuite de l’excusabilité accordée
au failli, laquelle ne prévoit qu’une suspension du droit de poursuite à l’égard de
ce dernier (Liège, 15 octobre 2007, AR 2006/778), la Cour constitutionnelle ayant
par ailleurs décidé que ce régime n’était pas discriminatoire (arrêts nos 12/2006 du
25 janvier 2006 en 42/2006 du 15 mars 2006).
Mais, en l’espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une disposition spécifique, l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, sans qu’elle doive
être examinée au regard de l’article 80, alinéa 3, relatif aux sûretés personnelles
à titre gratuit. Précisément, l’article 82, alinéa 2, place le conjoint sur le même
pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier, il ne peut plus être
poursuivi, ce qui exclut toute mesure d’exécution forcée à son égard, y compris
l’intentement de l’action hypothécaire par la saisie-exécution de l’immeuble’
(Luik, 24 februari 2009, AR 2008/1069).
Tot slot kan er niets worden afgeleid uit het feit dat er betalingen zijn gedaan
nadat M.P. verschoonbaar was verklaard. Het gaat immers niet om een probleem
over de erkenning van de schuldvordering van [de eiseres], aangezien die schuldvordering in beginsel niet wordt betwist, maar over de mogelijkheid voor de echtgenoot om de bevrijding te verkrijgen met toepassing van artikel 82, tweede lid,
van de Faillissementswet, waarvan [de verweerster] geen afstand heeft gedaan
noch had kunnen doen.
Hoewel [de eiseres] veroordeeld moet worden om de vervolgingen stop te zetten
die zij ten aanzien van [de verweerster] had ingesteld op basis van de authentieke
akte van 24 juni 1996, kan daarentegen geen recht worden gedaan op de niet met
redenen omklede vordering om de litigieuze hypotheek op te heffen in zoverre die
hypotheek werd toegekend voor alle bedragen en het hof [van beroep] niet weet of
[de verweerster] persoonlijk op andere kredieten heeft ingeschreven.”
Grieven
Eerste onderdeel

.........................................................
Tweede onderdeel
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.
Zo ook mogen zij geen toepassing maken van een als ongrondwettig aangemerkte wet.
Luidens artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet.
Artikel 11 van de Grondwet bepaalt van zijn kant dat het genot van de aan
de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie verzekerd moet
worden.
Hoewel die grondwettelijke regels niet beletten dat een verschil in behandeling
tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, kan die verschillende
behandeling slechts worden verantwoord voor zover dat verschil op een objectief
criterium berust en redelijk verantwoord is.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de bepaling en met het redelijk
verband van evenredigheid tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
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Artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd
bij de wet van 20 juli 2005, bepaalt dat de gefailleerde, indien hij verschoonbaar
is verklaard, niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers. Volgens het
tweede lid van dat artikel, gewijzigd door de wet van 2 februari 2005, wordt de
echtgenoot van de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld
voor de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die
verplichting.
Blijkens artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997,
zoals het door het arrest wordt uitgelegd, zou het voldoende zijn dat de twee
echtgenoten hoofdelijk een zelfde schuld zijn aangegaan opdat de verschoonbaarheid van de gefailleerde tot gevolg heeft dat de echtgenoot van die schuld wordt
bevrijd en dat de hypothecaire waarborg dus verdwijnt, ook al heeft die schuld de
verwerving van een eigen goed door de echtgenoot tot voorwerp.
Net zoals de echtgenoot die als medeschuldenaar van de gefailleerde ingetekend heeft op een lening, die laatstgenoemde is aangegaan in het kader van zijn
beroepsactiviteit of voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed of van een
eigen goed van de gefailleerde, dat het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers zal vormen, zal bijgevolg de echtgenoot die een lening is aangegaan, waarop
de gefailleerde heeft ingetekend, voor de aankoop van een eigen goed, dat van zijn
kant, zal ontsnappen aan de samenloop van de schuldeisers van de gefailleerde, de
verschoonbaarheid van zijn failliet verklaarde echtgenoot kunnen tegenwerpen
aan de schuldeiser, zodat die schuldeiser de schulden niet langer op de eigen
goederen van de echtgenoot kan verhalen.
In die uitlegging behandelt de wet op identieke wijze de echtgenoot die zich
louter als derde garant van de gefailleerde heeft verbonden en degene die zich
gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde heeft verbonden met het oog op de
verrijking van zijn eigen vermogen, waardoor de schuldeiser zijn rechten verliest
om de schulden op de echtgenoot te verhalen, zonder dat die identieke behandeling objectief en redelijk wordt verantwoord.
Het arrest dat beslist dat de verweerster met toepassing van artikel 82 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 bevrijd is van de schuld die zij hoofdelijk
met de gefailleerde is aangegaan om het onverdeelde aandeel van haar zus in een
van hun ouders geërfd onroerend goed terug te kopen, maakt bijgevolg toepassing van een ongrondwettelijke bepaling (schending van de artikelen 10, 11, 159
van de Grondwet en 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij
de wetten van 2 februari 2005 en 20 juli 2005).

.........................................................
Derde onderdeel
Luidens artikel 41 van de Hypotheekwet is de hypotheek een zakelijk recht op
onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis. Zij
is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de verbonden
onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder gedeelte ervan. Zij volgt
die goederen, in welke handen zij ook overgaan.
Artikel 80 van de Hypotheekwet bepaalt dat de bedongen hypotheek slechts
geldig is voor zover het bedrag waarvoor zij is verleend, in de akte bepaald is
(eerste lid). De hypotheek verleend tot zekerheid van een geopend krediet is
geldig ; haar rang wordt bepaald naar de dagtekening van haar inschrijving, ongeacht de tijdstippen waarop de door de kredietgever aangegane verbintenissen
worden uitgevoerd, welke uitvoering door alle wettelijke middelen bewezen kan
worden (derde lid).
Krachtens artikel 87 van de Hypotheekwet heeft de bevoorrechte of hypo
thecaire schuldeiser die ingeschreven is voor een kapitaal dat interesten of
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 entetermijnen opbrengt, het recht om ten hoogste voor drie jaren in dezelfde
r
rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal, onverminderd de bijzondere
inschrijvingen, die voor andere interesten of rentetermijnen kunnen worden
genomen en hypotheek medebrengen te rekenen van hun dagtekening.
Krachtens artikel 108, 1o, van de Hypotheekwet gaan de voorrechten en hypotheken teniet door het tenietgaan van de hoofdverbintenis.
Uit het geheel van die bepalingen volgt dat derde hypotheekgever gehouden is
tot de schuld van de schuldenaar, zolang die schuld niet voldaan is.
Luidens artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaan verbintenissen teniet :
— door betaling,
— door schuldvernieuwing,
— door vrijwillige kwijtschelding,
— door schuldvergelijking,
— door schuldvermenging,
— door verlies van de zaak,
— door nietigverklaring of vernietiging,
— door de werking van de ontbindende voorwaarde,
— door verjaring.
Tot slot volgt uit artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek dat de (persoonlijke
of zakelijke) borg zich tegen de schuldeiser kan beroepen op alle excepties die aan
de hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld zelf behoren.
Luidens artikel 82 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd
bij de wet van 20 juli 2005, kan de gefailleerde, indien hij verschoonbaar wordt
verklaard, niet meer vervolgd worden door zijn schuldeisers. De verschoonbaarheid belet echter niet dat de schuld blijft bestaan.
Hoewel artikel 82, tweede lid, van de wet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij de wet
van 2 februari 2005, bepaalt dat de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot
tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, ingevolge de verschoonbaarheid
van die verplichting bevrijd wordt, en hoewel, luidens artikel 80, derde lid, van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, de rechtbank elke natuurlijke persoon
die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde, tenzij hij zijn
onvermogen frauduleus organiseerde, geheel of gedeeltelijk bevrijdt, wanneer zij
vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding met zijn inkomsten en met zijn
patrimonium is, voorziet geen enkele bepaling in de bevrijding van de zakelijke
borg, ongeacht of die zakelijke borg door de echtgenoot werd gesteld.
De bevrijding van de echtgenoot heeft immers slechts betrekking op zijn
persoonlijke verbintenis tot betaling van de schuld van de gefailleerde. Zij
bevrijdt de echtgenoot dus van die verbintenis en, in voorkomend geval, gaat ook
de hypotheek teniet die gesteld is als waarborg van de persoonlijke verbintenis
van de echtgenoot.
Daarentegen laat de verschoonbaarheid de zakelijke borg onverlet in zoverre
deze de schuld van de gefailleerde dekt, die door de verschoonbaarheid niet
tenietgaat en, bijgevolg, niet tot gevolg kon hebben dat de hypotheek tenietgaat.
Daaruit volgt dat de door de echtgenoot verstrekte hypotheek, in zoverre zij
niet enkel haar eigen verbintenis, maar ook die van de gefailleerde dekt, zal
blijven bestaan.
Daaruit volgt dat het arrest dat vaststelt dat de hypotheek aangewend was
voor de terugbetaling van het krediet dat de verweerders hoofdelijk waren aangegaan, en bijgevolg, niet alleen de verbintenis van de verweerster dekte, maar ook
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die van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, niet naar recht heeft kunnen
beslissen dat de eiseres geen enkele betaling op het gehypothekeerde goed kon
vervolgen omdat de verweerster bevrijd was (schending van de artikelen 41, 80, 87,
108, 1o, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 1234, 2036 van het Burgerlijk
Wetboek, 80, derde lid, en 82, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 2005 en 20 juli
2005, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn voornoemd arrest van 21 maart
2013 voor recht gezegd dat artikel 82, tweede lid, Faillissementswet, in
die zin uitgelegd dat de echtgenoot van de gefailleerde bevrijd wordt van
een schuld die gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen
van de echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.
Het onderdeel dat van het tegengestelde uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Krachtens artikel 82, tweede lid, Faillissementswet wordt de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld
van zijn echtgenoot, ingevolge de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd.
De toepassing van die bepaling strekt zich uit tot de hypotheek die de
echtgenote van de gefailleerde heeft toegestaan op een van haar eigen
goederen, als waarborg voor de verbintenissen van laatstgenoemde.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 533
1o

— 18 oktober 2013
(C.11.0719.F)

kamer

HANDELSPRAKTIJKEN. —

ongeoorloofde mededinging.

die ertoe strekt de mededinging in de interne of de

— Overeenkomst
Belgische markt te

beperken of te vervalsen.

De overeenkomst tussen degene die een exclusieve octrooilicentie verleent
en de licentienemer, die enerzijds, de verplichting voor de licentienemer
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inhoudt om een gedeelte van de bestaande rechten op een verbetering van
het oorspronkelijke octrooi, die onlosmakelijk met dat octrooi verbonden is
en door de licentienemer is aangebracht, aan de licentiegever over te dragen,
en, anderzijds, de verplichting voor de licentienemer om vergoedingen te
betalen voor de exploitatie van de op beider naam geoctrooieerde verbetering, is geen overeenkomst die ertoe strekt de mededinging in de interne of de
Belgische markt te beperken of te vervalsen. (Art. 101,1 EU-verdrag ; art. 2,
§ 1, Wet Economische Mededinging 2006)
t.

Berewtec
Met

(Meura n.v. e.a.
Luxemburgs

vennootschap naar

recht e.a.)

de notitie overeenstemmend arrest.

18 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Verbist.

N° 534
1o

— 18 oktober 2013
(C.12.0011.F)

kamer

1o RAAD VAN STATE. — Arrest. — Administratieve
verklaring. — Gezag van gewijsde. — Draagwijdte.

handeling.

— Nietig-

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest. — Administratieve handeling. — Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Draagwijdte.
3o RAAD VAN STATE. — Arrest. — Administratieve
verklaring. — Gezag van gewijsde. — Uitwerking.

handeling.

— Nietig-

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest. — Administratieve handeling. — Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Uitwerking.
5o RAAD VAN STATE. — Arrest. — Administratieve handeling. — Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Geen vernieuwing van de nietig
verklaarde handeling. — Uitwerking.
6o RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest. — Administratieve handeling. — Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Geen vernieuwing van de nietig verklaarde
handeling. — Uitwerking.

1o en 2o Uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde
van de arresten van de Raad van State die een administratieve handeling
nietig verklaren, volgt dat die arresten gezag van gewijsde erga omnes
hebben  (1).

  (1) Cass. 6 feb. 2009, AR C.08.0296.F, AC 2013, nr. 99.
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3o en 4o De terugwerkende kracht van de arresten van de Raad van State die
een administratieve handeling nietig verklaren, heeft tot gevolg dat de administratieve handelingen ab initio tenietgaan, zodat de partijen opnieuw
in de toestand worden geplaatst waarin zij zich bevonden vóór de nietig
verklaarde beslissing  (1).
5o en 6o De omstandigheid dat de administratieve overheid, ten gevolge van de
nietigverklaring, de nietig verklaarde handeling kan vernieuwen, ontslaat
noch die overheid, noch de met eigenlijke rechtspraak belaste rechter van
de verplichting de uitwerking in acht te nemen van het arrest van nietigverklaring wanneer de administratieve overheid de handeling niet heeft
vernieuwd.

(Oliviers,

advocaat in de hoedanigheid van voorlopig

bewindvoerder van

W. e.a. t. OCMW

te

Brussel)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 30 juni 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 14, § 1 (zowel in de versie ervan op 21 mei 2001, gewijzigd bij de
wet van 25 mei 1999, als in de versie ervan ten tijde van het bestreden arrest,
gewijzigd bij de wetten van 25 mei 1999, 15 mei 2007 en 21 februari 2010), en 28
(zowel in de versie ervan op 21 mei 2001, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996,
als in de versie ervan ten tijde van het bestreden arrest, gewijzigd bij de wetten
van 4 augustus 1996 en 15 september 2006) van de op 12 januari 1973 gecoördineerde
wetten op de Raad van State ;
— het algemeen beginsel van administratief recht betreffende het gezag van
gewijsde van de beslissingen van de administratieve rechtscolleges.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart verweerders hoger beroep ontvankelijk en tevens
gegrond, binnen die hieronder vermelde perken, bevestigt het beroepen vonnis
in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart, wijzigt het
voor het overige en zegt voor recht dat de oorspronkelijke vordering van de eisers
niet gegrond is.
Die beslissingen steunen op alle redenen van het bestreden arrest, die geacht
worden hieronder uitdrukkelijk te zijn weergegeven, en inzonderheid op de onderstaande redenen.
Het bestreden arrest stelt vast dat het beheerscomité van het Sint-Pietersziekenhuis, dat afhangt van de verweerder, met de beslissingen van 23 juni en 7 juli
1994, de rechtsvoorganger van de eisers de tuchtstraf van ambtshalve ontslag
heeft opgelegd.
  (1) Cass. 6 feb. 2009, AR C.08.0296.F, AC 2013, nr. 99.
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Het stelt tevens vast dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, bij arrest van 21 mei 2001 (nr. 95.675), die beslissingen van het beheerscomité heeft vernietigd omdat ze werden genomen met schending van artikel 125
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, dat de raadpleging van de medische raad van het ziekenhuis verplicht, en dat die raadpleging
“een verplicht vormvereiste is dat voor de beslissing van het beheerscomité moet
worden vervuld omdat het anders zonder betekenis” is.
Het bestreden arrest verwerpt echter de vordering van de eisers die ertoe strekt
hun rechtsvoorganger met terugwerkende kracht in zijn rechten te herstellen en
de achterstallige bezoldigingen te doen betalen ; het grondt zijn beslissing op de
onderstaande redenen :
“24. Het arrest van nietigverklaring van de Raad van State heeft zeker de litigieuze beslissingen van 23 juni en 7 juli 1994 met terugwerkende kracht tenietgedaan ; deze worden geacht nooit te zijn genomen en dat arrest geldt ten aanzien
van iedereen.
Evenwel : ‘tous ceux qui, à un titre quelconque, auront à interpréter l’arrêt
d’annulation devront en respecter les termes : ils ne pourront faire dire au juge
ce qu’il n’a pas dit, moins encore ce qu’il n’aurait pu dire’ (P. Lewalle, Contentieux administratif, Larcier, 2de uitg., 2002, 963 in fine). De nietigverklaring van
een ontslag, een ambtshalve ontslagneming of een disciplinaire afzetting kan
de overheid echter slechts dwingen het betrokken personeelslid de betrekking
die hij uitoefende terug te geven, en vervolgens voor hem herstelmaatregelen
te nemen, wanneer luidens de redenen en het dictum van het arrest van nietigverklaring, de nietig verklaarde handeling onmogelijk kan worden hersteld
(Lewalle, op. cit., 1023).
In deze zaak verplicht het arrest van de Raad van State van 21 mei 2001 [de
verweerder] niet om [de rechtsvoorganger van de eisers] opnieuw in zijn functies te integreren en hem de daarmee overeenstemmende bezoldigingen te
betalen. De litigieuze beslissingen werden wegens een procedurefout nietig
verklaard, zodat daaruit uitsluitend volgt dat, indien het beheerscomité van
het ziekenhuis, in de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid, beslist
had de tuchtstraf van ambtshalve ontslagneming [van de rechtsvoorganger van
de eisers] opnieuw op te leggen, het voorafgaand advies van de medische raad
ingewonnen had moeten worden vooraleer het beheerscomité van het ziekenhuis enige beslissing nam.
Het recht op re-integratie en het recht op bezoldiging [van de rechtsvoorganger
van de eisers], zoals die door de [de eisers] worden aangevoerd, vloeien dus niet
voort uit het voornoemde arrest van de Raad van State.
25. Overigens vloeien voornoemde rechten niet voort uit het feit dat [de
verweerder], na de nietigverklaring van de litigieuze tuchtstraf, niet beslist heeft
die straf opnieuw op te leggen. [De rechtsvoorganger van de eisers] is immers
op 5 augustus 1999 overleden, zodat het herstel van de nietig verklaarde beslissingen, door een nieuwe beslissing die het arrest van de Raad van State in acht
neemt, geen voorwerp zou hebben gehad.”
Grieven
1. Krachtens het algemeen beginsel van administratief recht betreffende het
gezag van gewijsde van de beslissingen van de administratieve rechtscolleges
en krachtens de artikelen 14, § 1, en 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde
wetten op de Raad van State (in de versies ervan zoals in het middel vermeld)
hebben de arresten van de Raad van State die een administratieve rechtshandeling nietig verklaren gezag van gewijsde erga omnes.
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Uit de aard van de nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling
volgt dat de nietig verklaarde beslissing geacht wordt nooit te hebben bestaan,
zodat de partijen, door de nietigverklaring van die beslissing, opnieuw in de
toestand worden geplaatst waarin zij zich bevonden vóór die beslising.
2. De omstandigheid dat de administratieve overheid de nietig verklaarde
handeling kan herstellen door een nieuwe beslissing te nemen na de nietigverklaring van de eerste, ontslaat noch die overheid, noch de rechter van de verplichting
de voornoemde uitwerking in acht te nemen van het arrest van nietigverklaring
wanneer de administratieve overheid er zich van onthouden heeft de handeling te
herstellen en dit, ongeacht de reden daarvoor.
3. Met de in de aanhef van het middel vermelde redenen stelt het bestreden
arrest vast dat :
— het beheerscomité van het Sint-Pietersziekenhuis, dat afhangt van de
verweerder, bij beslissingen van 23 juni en 7 juli 1994 de rechtsvoorganger van de
eisers de tuchtstraf van ambtshalve ontslag heeft opgelegd ;
— die beslissingen nietig werden verklaard door het arrest van de Raad van
State van 21 mei 2001 (nr. 95.675) ;
— de verweerder, na die nietigverklaring, de vernietigde handelingen niet heeft
hersteld en de rechtsvoorganger van de eisers geen nieuwe straf heeft opgelegd.
Het bestreden arrest leidt daaruit af dat het arrest van nietigverklaring van
de Raad van State de verweerder niet verplicht om de rechtsvoorganger van de
eisers opnieuw in zijn functies te integreren en hem de daarmee overeenstemmende bezoldigingen te betalen, aangezien een dergelijke verplichting slechts
zou gelden wanneer, volgens de redenen en het dictum van het arrest van nietigverklaring, de handeling onmogelijk kan worden hersteld.
Aldus miskent het bestreden arrest de uitwerking van het arrest van nietigverklaring, namelijk dat, behalve in het geval van het hier onbestaande herstel,
de rechtsvoorganger van de eisers van rechtswege werd teruggeplaatst in de
toestand waarin hij zich bevond vóór de nietig verklaarde beslissingen. Het
miskent bijgevolg het algemeen beginsel van administratief recht betreffende
het gezag van gewijsde van de beslissingen van de administratieve rechtscolleges
en schendt tevens de artikelen 14, § 1, en 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (in de versies ervan zoals in de aanhef van
het middel vermeld).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde
van de arresten van de Raad van State die een administratieve rechtshandeling nietig verklaren, volgt dat die arresten gezag van gewijsde
erga omnes hebben. De terugwerkende kracht van die arresten heeft tot
gevolg dat de administratieve rechtshandelingen ab initio tenietgaan,
zodat de partijen opnieuw in de toestand worden geplaatst waarin zij
zich bevonden vóór de nietig verklaarde beslissing.
De omstandigheid dat de administratieve overheid, ten gevolge van
de nietigverklaring, de nietig verklaarde handeling kan herstellen,
ontslaat noch die overheid, noch de met eigenlijke rechtspraak belaste
rechter van de verplichting de uitwerking in acht te nemen van het
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arrest van nietigverklaring wanneer de administratieve overheid de
handeling niet heeft hersteld.
Het bestreden arrest stelt vast dat de Raad van State de beslissingen
die de tuchtstraf van ambtshalve ontslag opleggen, heeft vernietigd, en
vermeldt dat de nietigverklaring “[de verweerder] niet verplicht om [de
rechtsvoorganger van de eisers] opnieuw in zijn functies te integreren
en hem de daarmee overeenstemmende bezoldigingen te betalen”, aangezien een dergelijke verplichting slechts zou gelden “wanneer, volgens de
redenen en het dictum van het arrest van nietigverklaring, de handeling
onmogelijk kan worden vernieuwd”.
Met die redenen miskent het bestreden arrest de uitwerking van het
arrest van nietigverklaring, namelijk dat, behalve in het geval van
het hier onbestaande herstel van de nietig verklaarde administratieve
beslissingen, de rechtsvoorganger van de eisers van rechtswege wordt
teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich bevond vóór de nietig
verklaarde beslissingen werden genomen, en miskent het bijgevolg het
algemeen rechtsbeginsel en schendt het de wettelijke bepalingen, zoals
die in het middel zijn vermeld.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over ;
Verwijst de aldus beperkt zaak het hof van beroep te Luik.
18 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Grégoire.

N° 535
1o

— 18 oktober 2013
(C.12.0209.F)

kamer

1o EIGENDOM. — Mede-eigendom. — Vereniging van
Bekwaamheid om in rechte op te treden. — Grenzen.

mede-eigenaars.

2o VORDERING IN RECHTE. — Mede-eigendom. — Vereniging van
naars. — Bekwaamheid om in rechte op te treden. — Grenzen.

—

mede-eige-

1o en 2o De vereniging van mede-eigenaars kan in rechte optreden met het
oog op het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen ;
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het goede beheer van het gebouw kan daden van beschikking impliceren.
(Artt. 577-5, §§ 1 en 3, en 577-9, § 1, eerste lid, BW)

(Belgian Building

and

Promotion Company n.v. e.a. t. Association
Résidence Versailles VI e.a.)

des copropriétaires de la

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel van 15 september 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 577-5, inzonderheid § 3, en 577-9, inzonderheid § 1 (zoals het van
kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 2 juni 2010), van het Burgerlijk
Wetboek ;
— de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest hervormt de beroepen vonnissen, verklaart de tussenkomst van de
eerste verweerster ontvankelijk en ten dele gegrond, en veroordeelt de eiseressen
deswege om haar de bedragen die vermeld staan op pagina 44 et 45, alsook de
kosten van de beide aanleggen te betalen, dit om de onderstaande redenen :
“Krachtens artikel 577-9 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door de wet
van 30 juni 1994, heeft de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid en
is zij bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder ;
Het doel van de vereniging van mede-eigenaars bestaat uitsluitend in het
behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (artikel 577-5, § 3,
van het Burgerlijk Wetboek) ;
Hoewel zij geen eigenaar is van de gemeenschappelijke delen, neemt zij het
beheer ervan op zich en de goede staat ervan is één van de specifieke doeleinden waarvoor de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen ;
De aansprakelijkheidsvordering die zij instelt tegen de projectontwikkelaars
en de aannemers wegens de toestand van de gemeenschappelijke delen is dus
ontvankelijk, gelet op de doelstellingen van de wetgever van 1994 ;
Ten overvloede, dient opgemerkt dat, gelet op het feit dat er over deze kwestie
twee tegenstrijdige stromingen in de rechtspraak en de rechtsleer bestaan, de
intenties van de wetgever onlangs werden verduidelijkt door de toevoeging in
artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, van een alinea die vermeldt dat de
vereniging van mede-eigenaars het recht heeft om in rechte op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke
of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen en dat zij geacht wordt
de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen ;
Daaruit volgt dat de vereniging van mede-eigenaars […] hoedanigheid en belang
heeft om in rechte op te treden en dat het vonnis van 15 september 2006 gewij-
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zigd wordt in zoverre het de door die vereniging ingestelde rechtsvordering nietontvankelijk verklaart”.
Grieven
Volgens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek wordt degene die
een rechtsvordering instelt geacht hoedanigheid en belang daartoe te hebben. Die
voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt
ingesteld.
Volgens artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was
vóór de wijziging ervan door de wet van 2 juni 2010, heeft de vereniging van medeeigenaars rechtspersoonlijkheid en hoedanigheid om in rechte op te treden, als
eiser en als verweerder.
Volgens artikel 577-5, § 3, van het Burgerlijk Wetboek bestaat het doel van de
vereniging van mede-eigenaars echter uitsluitend in het behoud en het beheer
van het gebouw of de groep van gebouwen in mede-eigendom ; de omvang van haar
recht om in rechte op te treden moet worden beoordeeld volgens haar doel.
Dienaangaande moet erop gewezen worden dat de vereniging van mede-eigenaars geen eigenaar is van het gebouw of van de gemeenschappelijke delen van
het gebouw. Zij heeft bijgevolg geen contractuele band met de aannemer. Bijgevolg heeft zij hoedanigheid noch belang om een aansprakelijkheidsvordering in te
stellen tegen de projectontwikkelaar of de aannemer wegens de toestand van de
gemeenschappelijke delen van het gebouw waarvan zijn geen eigenaar is of wordt.
In deze zaak blijkt uit het arrest dat de rechtsvordering van de eerste verweerster, waarvan het voorwerp meer in detail wordt omschreven op pagina 15 e.v.
van het arrest, in essentie, ertoe strekte de eiseressen te doen veroordelen tot
betaling van bedragen die, naar gelang van het geval, 100, 75 of 50 pct. bedroegen
van de herstelwerkzaamheden aan bepaalde gemeenschappelijke delen van het
gebouw, evenals van schadevergoeding wegens genotsderving.
Daaruit volgt dat het arrest, dat beslist dat de rechtsvordering van de vereniging van mede-eigenaars, hier de eerste verweerster, tegen de eiseressen ontvankelijk (en ten dele gegrond) is de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek
alsook de artikelen 577-5, inzonderheid § 3, en 577-9, inzonderheid § 1 (zoals het
van kracht was voor de wijziging ervan door de wet van 2 juni 2010), van het
Burgerlijk Wetboek schendt, in zoverre de vereniging van mede-eigenaars geen
eigenaar is van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de ingestelde
rechtsvordering niet valt onder het soort handelingen van bestuur en beheer als
bedoeld in artikel 577-5, § 3, van het Burgerlijk Wetboek (schending van laatstgenoemde bepaling).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 577-5, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verleent de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid wanneer de wettelijke
voorwaarden vervuld zijn.
Artikel 577-5, § 3, van dat wetboek bepaalt dat vereniging van medeeigenaars geen ander vermogen kan hebben dan de roerende goederen
nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in
het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.
Krachtens artikel 577-9, § 1, eerste lid, van dat wetboek is de vereniging van mede-eigenaars bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en
als verweerder.
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Uit die bepalingen volgt dat de vereniging van mede-eigenaars in
rechte kan optreden met het oog op het behoud en het beheer van het
gebouw of de groep van gebouwen.
De parlementaire voorbereiding van de wet vermeldt dat het goede
beheer van het gebouw daden van beschikking kan inhouden.
Het arrest dat oordeelt dat de vereniging van mede-eigenaars, hoewel
zij geen “eigenaar is van de gemeenschappelijke delen, toch het beheer
ervan uitoefent, en dat de goede staat ervan één van de specifieke doeleinden is waarvoor de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid heeft verkregen”, dat “de aansprakelijkheidsvordering die
zij instelt tegen de projectontwikkelaars en de aannemers wegens de
toestand van de gemeenschappelijke delen dus ontvankelijk is, gelet
op de doelstellingen van de wetgever van 1994”, en dat “ten overvloede,
dient opgemerkt dat, gelet op het feit dat er over deze kwestie twee
tegenstrijdige stromingen in de rechtspraak en de rechtsleer bestaan,
de intenties van de wetgever onlangs werden verduidelijkt door de
toevoeging in artikel 577-9, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, van een
alinea die vermeldt dat de vereniging van mede-eigenaars het recht
heeft om in rechte op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten
op de gemeenschappelijke delen en dat zij geacht wordt de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen”,
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “de vereniging van medeeigenaars […] hoedanigheid en belang heeft om in rechte op te treden
en dat het vonnis van 15 september 2006 gewijzigd wordt in zoverre het
de door die vereniging ingestelde rechtsvordering niet-ontvankelijk
verklaart”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
18 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr. De Baets.

N° 536
1o

— 18 oktober 2013
(C.12.0457.F)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — Verplichtingen tussen partijen.
— Brand. — Huurder. — Verplichtingen ten aanzien van de verhuurder. —
Omvang.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST.
PLICHT. — Zaken. — Bewaarder van de zaak. — Begrip.
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3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Zaken. — Bewaarder van de zaak. — Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. — Grenzen.

1o De huurder moet ten aanzien van de verhuurder bewijzen dat hij geen enkele
schuldige daad heeft gesteld die de brand aldus heeft doen ontstaan  (1).
(Art. 1733 BW)
2o De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, is degene die ze voor eigen rekening gebruikt, of het
genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en
controle op uit te oefenen  (2). (Artikel 1384, eerste lid, BW)
3o De rechter beoordeelt in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin van
artikel 1384, eerste lid, voor zover hij het wettelijk begrip bewaarder van de
zaak niet miskent  (3). (Artikel 1384, eerste lid, BW)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 15 maart en 24 mei 2012.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1315, 1353, 1733 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 807 [lees : 870] van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 15 maart 2012 beslist dat de verweerster niet aansprakelijk is op grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek en dat de vaatwasser die de brand heeft doen ontstaan een gebrek vertoonde, heropent het
debat opdat de partijen een afschrift kunnen neerleggen van de huurovereenkomst betreffende het gehuurde goed teneinde na te gaan of de verweerster de
bewaarder was van de vaatwasser in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek. Het arrest steunt die beslissing op de onderstaande redenen :
“Uit die verklaringen uit het deskundigenverslag volgt dat het schadegeval
wel degelijk veroorzaakt is door een kortsluiting die ontstaan is in de deur van
de vaatwasser.

  (1) Cass. 18 dec. 2008, AR C.07.0424.F, AC 2008, nr. 75.
  (2) Cass. 22 jan. 2009, AR C.06.0418.F, AC 2009, nr. 55.
  (3) Zie noot 1 en 2.
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Er wordt niet aangetoond dat die kortsluiting te wijten zou zijn aan een daad
van de huurster die beweert dat zij die vaatwasser niet gebruikte.
Slijtage is de meest voor de hand liggende oorzaak van het schadegeval, wat
wordt bevestigd door het feit dat de vaatwasser tweeëntwintig jaar oud was op
het tijdstip van het schadegeval.
Bijgevolg moet worden aangenomen dat de huurder bewijst dat de vaatwasser
een verborgen gebrek vertoonde.
Er moet worden nagegaan of zij de hoedanigheid had van bewaarder van de
zaak, in welk geval artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat er op haar een vermoeden van aansprakelijkheid rust, waarvan zij zich kan
vrijstellen wanneer zij bewijst dat het ging om toeval of overmacht”.
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek wordt de huurder
vermoed aansprakelijk voor brand te zijn, en indien hij dat betwist, moet hij het
tegenbewijs leveren en aantonen dat hij geen fout heeft begaan.
Het hof [van beroep] wijst het in artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde vermoeden af op grond dat “niet wordt aangetoond dat die kortsluiting
te wijten zou zij aan een daad van de huurster” en legt aldus de bewijslast dat de
brand te wijten is aan een fout van de eiseres, bij de verweerster waardoor het
voornoemd artikel 1733 alsook de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
807 [lees : 870] van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
Tweede onderdeel
In haar conclusie voerde de eiseres het volgende aan.
“Hoewel uit een aantal ernstige, duidelijke en samenlopende vermoedens
eventueel kan worden afgeleid dat de brand ontstaan is uit een oorzaak waar de
huurder niets mee te maken heeft, is het toch noodzakelijk dat de vermoedens
op vaststaande en formele wijze aantonen dat de brand aan een vreemde oorzaak
te wijten is ;
[…] De huurder dient te bewijzen dat de brand zonder enige twijfel niet door
zijn schuld is ontstaan, dat hij geen enkele fout heeft kunnen begaan, dat hij er
onmogelijk een kon begaan ; voor de vereisten van het bewijs kan niet worden
volstaan met de waarschijnlijkheid dat er geen fout is begaan […] ;
In geval van twijfel moet de huurder de eigenaar vergoeden […] ;
Dat het inductief bewijs alleen geoorloofd is als het beslissend is […] ;
Het vermoeden van aansprakelijkheid uit artikel 1733 van het Burgerlijk
Wetboek blijft gelden voor de huurder indien de oorzaak van de brand onbekend
is gebleven of indien zij niet op doorslaggevende wijze kan worden bepaald […].”
Aldus wees de eiseres erop dat, hoewel het krachtens artikel 1733 van het
Burgerlijk Wetboek op de huurder rustende vermoeden van aansprakelijkheid
kan worden weerlegd, met name door het bewijs door feitelijke vermoedens, dat
bewijs door vermoedens op doorslaggevende wijze geleverd diende te worden en
niet door louter waarschijnlijkheidsoverwegingen.
Het hof [van beroep], dat alleen maar vaststelt dat slijtage niet de “de meest
voor de hand liggende” oorzaak van het ongeval was en daaruit afleidt dat het
te wijten was een een verborgen gebrek van de vaatwasser, wijt de oorzaak
van de brand aan een loutere waarschijnlijkheid, zonder te antwoorden op de
conclusie van de eiseres volgens welke een loutere waarschijnlijkheid niet het
bewijs kon vormen van het feit dat de verweerster het krachtens artikel 1733
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van het Burgerlijk Wetboek op haar rustende vermoeden van aansprakelijkheid
had weerlegd.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Derde onderdeel
Het bewijs door vermoedens is een gevolgtrekking uit een bekend feit om te
komen tot een onbekend feit. De bestanddelen van die redenering moeten de
rechter zekerheid bieden over het bestaan van het onderzochte feit dat hij uit het
bekende feit afleidt. De rechter schendt artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek
wanneer hij genoegen neemt met een loutere waarschijnlijkheid.
Het hof [van beroep], dat beslist dat de slijtage van de vaatwasser, die [het] als
een verborgen gebrek aanmerkt, de “de meest voor de hand liggende oorzaak van
het ongeval” is, wijst de vermoede aansprakelijkheid van de verweerster af door
op een gewone veronderstelling te steunen en miskent de regels betreffende het
bewijs door vermoedens (schending van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek)
alsook van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek.
Bovendien kan de rechter uit het gedrag van een zaak slechts naar recht
afleiden dat zij een gebrek vertoont wanneer hij elke andere oorzaak dan het
gebrek uitsluit, wat niet geval is wanneer hij, zoals hier, steunt op een loutere
waarschijnlijkheid. Zodoende schendt het bestreden arrest van 15 maart 2012
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1384, eerste lid, en 1733 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 24 mei 2012 neemt aan, zoals de eiseres betoogde, dat
de huurder in beginsel de bewaarder van de gehuurde zaak was in de zin van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en instond voor het gebrek
van die zaak, ook al was hij niet op de hoogte van het bestaan daarvan, maar overweegt toch dat de verzekerde van de eiseres, eigenaar van het verhuurde goed, de
bewaarder van de litigieuze vaatwasser is gebleven en verwerpt de conclusie van
de eiseres volgens welke de verweerster de bewaarder van de vaatwasser was, op
de onderstaande gronden :
“De omstandigheid alleen dat een persoon een zaak gebruikt, het genot ervan
heeft of ze bewaart, is niet voldoende om hem als bewaarder ervan aan te merken.
[…] Het belangrijkste bestanddeel van het begrip bewaring is vervat in de
verplichting tot toezicht, leiding en controle, en die bestanddelen zijn nog alternatief, noch hiërarchisch geordend […] ; de bewaarder is degene die bevoegd is om
de intellectuele leiding over de zaak te hebben, en daarover onafhankelijk het
bevel mag voeren ; wordt dus beschouwd als bewaarder degene die op het tijdstip
van het schadeveroorzakende feit, bevoegd is om onderrichtingen te geven over
het gebruik dat van de zaak hoort te worden gemaakt met het oog op, bij voorbeeld, de wijziging, het herstel of het onderhoud ervan […].
In deze zaak is de oude vaatwasser (tweeëntwintig jaar) ingebouwd in een ingerichte keuken die ter beschikking staat van de huurder van het goed ; hij stond
er voordat de huurder het genot ervan kreeg en werd door de vorige huurders
gebruikt : de huurster houdt staande dat zij hem niet gebruikt.
De huurovereenkomst met de heer B., de eigenaar, dateert van 25 juni 1995, is
handgeschreven en telt maar één bladzijde. Er wordt daarin vermeld : ‘bevat een
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ingerichte keuken in… (onleesbaar). Zij beschikt over een vaatwasser, een koelkast […]’.
Er wordt niets vermeld over het onderhoud en bijgevolg is het gemeen recht
van toepassing.
Volgens artikel 1754 van het Burgerlijk Wetboek zijn herstellingen ten laste van
de huurder, of geringe herstellingen tot onderhoud, waartoe, behoudens andersluidend beding, de huurder gehouden is, die welke door het plaatselijk gebruik
als zodanig beschouwd worden en, onder andere […] en wordt in de opsomming
gepreciseerd dat de huurder niet aansprakelijk is voor door overmacht veroorzaakte voorvallen.
Artikel 1755 van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, voor
rekening van de huurder komt, wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe
aanleiding hebben gegeven.
Er wordt niet betwist dat de vaatwasser oud was en dat de oorzaak te vinden is
in een gebrek dat wellicht aan slijtage te wijten is.
Bijgevolg moet worden gesteld dat de verhuurder de bewaarder is gebleven van
de litigieuze vaatwasser, die hij diende te onderhouden gelet op de ouderdom
ervan.
Bovendien was de vaatwasser niet gebruikt op het ogenblik van het schadegeval daar de deskundige heeft vastgesteld dat er geen vaat in zat en de huurster
aanvoert dat zij hem niet gebruikte.
Kan haar dan worden verweten, zoals [de eiseres] doet, dat de zij de stekker van
het toestel niet had uitgetrokken ?
In de huurovereenkomst wordt gepreciseerd dat het om een zogenaamde uitgeruste keuken gaat. In dat geval zijn de stopcontacten van de toestellen moeilijk
bereikbaar. De eigenaar, die verplicht was dat oude toestel te onderhouden en
de goede werking ervan te verzekeren, diende de noodzakelijke schikkingen te
treffen om elk ongeval te vermijden.
Uit geen enkel element van het dossier blijkt dus dat de huurder een fout heeft
begaan die in verband staat met de kortsluiting waaraan het schadegeval te
wijten is.
Bijgevolg kan hier geen toepassing worden gemaakt van artikel 1733 van het
Burgerlijk Wetboek”.
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie is de bewaarder van
de zaak degene die ze voor eigen rekening gebruikt, het genot ervan heeft of ze
bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen.
De bodemrechter beoordeelt weliswaar in feite wie de bewaarder van de zaak is
in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek maar hij doet dit
slechts voor zover hij het wettelijk begrip ‘bewaarder van de zaak’ niet miskent.
Volgens de rechtsleer kan worden bepaald wie de bewaarder is in het kader van
een huurovereenkomst door na te gaan wie, de verhuurder dan wel de huurder,
krachtens de huurovereenkomst of krachtens de wet, belast was met het onderhoud of de herstelling van de gebrekkige zaak, los van de vraag wie de kosten
daarvan betaalde.
In deze zaak heeft het hof [van beroep] de hoedanigheid van bewaarder van
de vaatwasser niet afgeleid uit het feit dat de overeenkomst tussen partijen de
voornoemde bevoegdheden ten laste van de eigenaar had gelaten maar wel uit
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het feit dat de herstellingen van de vaatwasser, doordat deze oud was, krachtens
artikel 1755 van het Burgerlijk Wetboek, niet ten laste van de huurder vielen.
Louter uit het feit dat een wettelijke verplichting de huurder toestaat van
de verhuurder te eisen dat hij sommige herstellingen doet, volgt niet dat die
verhuurder de bewaarder van de zaak zou worden in de zin van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Dienaangaande kan worden verwezen naar het arrest van 25 maart 1999 dat
een beslissing vernietigt volgens welke een gemeente de medebewaarder van een
rijksweg was, louter en alleen omdat zij wettelijk verplicht was de veiligheid van
de wegen op haar grondgebied te handhaven.
Het arrest van 18 december 2008 gaat in dezelfde zin : iemand had iemand anders
een ijsblokjesmachine ter beschikking gesteld die een brand heeft doen ontstaan
in het gehuurde goed. De verzekeraar van de verhuurder van het goed had hen
vergoed en zijn subrogatoir verhaal uitgeoefend tegen de houder van de ijsblokjesmachine, meer bepaald op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, in diens hoedanigheid van bewaarder van de zaak. Het hof van beroep
had beslist dat de verweerder die hoedanigheid niet had, en dit louter op grond
dat hij krachtens de overeenkomst, enerzijds, de machine niet mocht verplaatsen
en, anderzijds, dat de eigenaar van de machine verder bleef instaan voor het
onderhoud en de herstellingen ervan. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat met
die redenen niet kon worden volstaan om naar recht te verantwoorden dat de
huurder, de houder van de machine, niet de bewaarder ervan was.
Het is bijgevolg niet naar recht verantwoord te stellen, zoals het bestreden
arrest dat doet, dat uit het loutere feit dat de huurder op grond van een
wettelijke verplichting van de verhuurder kan eisen dat hij sommige herstellingen doet, noodzakelijkerwijs volgt dat die verhuurder de bewaarder van de
zaak blijft of wordt in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek. Het arrest schendt bijgevolg artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
De rechter die zijn beslissing grondt op zijn eigen wetenschap en niet op algemeen bekende feiten of feitelijke gegevens die de partijen hem hebben verstrekt,
miskent het beschikkingsbeginsel.
De eiseres betoogde in haar conclusie : “we vragen ons af waarom de huurders
de stekker van dat elektrisch toestel niet hebben uitgetrokken ; het is immers
absurd en zelfs foutief om een vaatwasser vijf jaar lang onder stroom te houden
wanneer men hem niet gebruikt ; dat gegeven vormt wel degelijk een fout van
de huurder ; het is dus duidelijk dat de huurder zijn vermoeden van aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1732 e.v. van het Burgerlijk Wetboek niet
kan ontlopen en tevens op grond van artikel 1384, eerste lid, van dat wetboek de
vermoedelijke aansprakelijkheid draagt”.
Het arrest beantwoordt die conclusie met de in het middel weergegeven reden
dat de stopcontacten van toestellen in uitgeruste keukens moeilijk bereikbaar
zijn.
Het feit dat stopcontacten in een uitgeruste keuken moeilijk bereikbaar zijn,
werd door de verweerster in haar conclusie niet aangevoerd om te verantwoorden
dat zij de stekker van de vaatwasser niet had uitgetrokken, en dat feit, gesteld
dat het juist is, is hoe dan ook geen algemeen bekend feit. Daaruit volgt dat het
arrest, dat overweegt dat zulks wel het geval was, noodzakelijkerwijs steunt op
de persoonlijke wetenschap van het hof van beroep en het in artikel 1138, 2o, van
het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beschikkingsbeginsel miskent.
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Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek wordt de huurder
vermoed aansprakelijk te zijn voor brand, en indien hij dat betwist, dient hij het
tegenbewijs te leveren door aan te tonen dat hij geen fout heeft begaan.
Het arrest dat de aansprakelijkheid van de eerste verweerster op grond van
artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit omdat “uit geen enkel element
van het dossier blijkt dat de huurder een fout heeft begaan die in verband
staat met de kortsluiting” ontslaat de eerste verweerster op onwettige wijze
van het bewijs dat er aan haar zijde geen fout is begaan, welke fout krachtens
artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek wordt vermoed. Dienaangaande kan
worden verwezen naar het voornoemde arrest van 18 december 2008 dat om die
reden een arrest had vernietigd dat beslist had dat het dossier geen toereikende
gegevens bevatte om de stellen dat de huurder (te dezen zijn aangestelde) een
fout had begaan.
Aldus schendt het arrest artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1733 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor brand in het gehuurde goed, tenzij hij bewijst dat de brand
buiten zijn schuld is ontstaan.
Daaruit volgt dat hij ten aanzien van de verhuurder, moet bewijzen
dat hij geen enkele schuldige daad heeft gesteld die heeft bijgedragen
tot de brand zoals deze is ontstaan.
Het bestreden arrest van 15 maart 2012 wijst erop dat het schadegeval
ontstaan is ten gevolge van een kortsluiting in de deur van de vaatwasser en overweegt vervolgens dat “het niet bewezen is dat de kortsluiting te wijten is aan een daad van de [eerste verweerster], die beweert
dat zij die vaatwasser niet gebruikte” en dat “slijtage de meest voor de
hand liggende oorzaak van het schadegeval is, wat bevestigd wordt door
het feit dat de vaatwasser tweeëntwintig jaar oud was op het ogenblik
van het schadegeval”.
Het arrest van 15 maart 2012 dat de verweersters ontslaat van de
verplichting, jegens de eiseres die in de rechten van de verhuurder is
getreden, te bewijzen dat de eerste verweerster geen enkele fout heeft
begaan, schendt voornoemd artikel 1733.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek, is degene die ze voor eigen rekening gebruikt, of
het genot ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht,
leiding en controle op uit te oefenen.
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De rechter beoordeelt in feite wie de bewaarder van de zaak is in de zin
van artikel 1384, eerste lid, voor zover hij het wettelijk begrip ‘bewaarder
van de zaak’ niet miskent.
Het bestreden arrest van 24 mei 2012 vermeldt dat “[de eerste verweerster] betoogt dat zij [geen] gebruik maakt van in de keuken ingebouwde
vaatwasser”, dat hij “oud was” en dat “de oorzaak te vinden is in een
gebrek dat wellicht aan slijtage te wijten is”, en overweegt vervolgens dat
“de verhuurder de bewaarder [ervan is] gebleven” louter op grond dat, bij
gebrek aan een overeengekomen beding over het onderhoud, “artikel 1755
van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat geen van de herstellingen die
geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, voor rekening van de huurder komt, […] wanneer alleen ouderdom of overmacht
daartoe aanleiding hebben gegeven” en dat de verhuurder, bijgevolg, “[de
litigieuze vaatwasser] diende te onderhouden wegens zijn ouderdom”.
Met de overweging dat de eerste verweerster niet diende in te staan
van de huurdersherstellingen veroorzaakt door ouderdom, verantwoordt
het bestreden arrest van 24 mei 2012 niet naar recht zijn beslissing dat
de verhuurder, en niet de eerste verweerster, de bewaarder was van de
vaatwasser.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige onderdelen hoeven niet nader onderzocht te worden, ze
kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 15 maart 2012, behalve in zoverre
dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Vernietigt het bestreden arrest van 24 mei 2012.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het 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.
18 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Heenen.

N° 537
3o

— 21 oktober 2013
(C.13.0124.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Oorzakelijk verband. — Verlies
van een kans. — Bewijslast.
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2o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid.
— Bewijslast. — Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. — Oorzaak. —
Oorzakelijk verband. — Verlies van een kans.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Begrip. Vormen. — Begrip. — Verlies van een kans. — Vergoedbaarheid.

1o en 2o De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op
het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het
verlies van deze kans te wijten is aan een fout ; het verlies van een kans komt
voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze
kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans
gaat. (Artt.1382 en 1383 BW)
3o Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor
vergoeding in aanmerking ; deze waarde kan niet bestaan uit het volledige
bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel ; de
rechter dient bij de begroting van de schadevergoeding rekening te houden
met de graad van waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst van de kans.
(Artt.1382 en 1383 BW)

(V. t. Fardel Cosmetics Europe b.v.b.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 27 november 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 3 juli 2013
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op
het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien
het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.
Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien
tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non
verband bestaat en het om een reële kans gaat.
Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor
vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.
De rechter dient bij de begroting van de schadevergoeding rekening te

ARREST-2013-10.indb 2160

30/08/14 09:33

N° 538 - 22.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2161

houden met de graad van waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst
van de kans.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat :
— tegen de verweerster een stakingsvordering werd ingesteld ;
— deze vordering door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
gegrond werd verklaard ;
— de verweerster aan haar raadsman, de eiser, opdracht gaf om hoger
beroep in te stellen tegen de beschikking van de voorzitter ;
— de eiser in gebreke bleef hoger beroep in te stellen ;
— de verweerster betoogt dat haar slaagkansen in hoger beroep reëel
waren en aanspraak maakt op schadevergoeding, onder meer voor het
verlies van exploitatierechten van een gerenommeerd merk en wegens
de opgelegde dwangsommen.
De appelrechter oordeelt “dat de zekerheid en de realiteit van de kans
niet het verhoopte resultaat of de slaagkans betreffen” van de procedure
in hoger beroep zodat “de standpunten die door beide partijen worden
ontwikkeld met betrekking tot de vermeende uitslag van de procedure
in hoger beroep, daarom niet relevant [is] om de vergoeding van de
schade te bepalen” en begroot op deze gronden de schadevergoeding ex
aequo et bono op 10.000 euro.
Door aldus de schade wegens het verlies van de kans op een andersluidende beslissing in hoger beroep te begroten zonder rekening te houden
met de slaagkansen van het hoger beroep, is het arrest niet naar recht
verantwoord.
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 Gent.
21 oktober 2013 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever :
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 538
2o

— 22 oktober 2013
(P.12.1940.N)

kamer.

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Geschriften. — Bewijswaarde. — Deskundigenonderzoek.
2o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Bewijswaarde.

ARREST-2013-10.indb 2161

30/08/14 09:33

2162

ARRESTEN VAN CASSATIE

22.10.13 - N° 538

1o en 2o De door een deskundige gedane vaststellingen, dit zijn de precieze
door hem in het kader van zijn opdracht persoonlijk vastgestelde feiten,
hebben een authentieke bewijswaarde, die enkel door de instelling van de
valsheidsprocedure kan worden ontkracht ; het uit deze vaststellingen door
de deskundige afgeleide advies heeft daarentegen geen bijzondere bewijswaarde, maar wordt vrijelijk door de rechter beoordeeld.

(B. t. B.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 30 oktober 2012.
De eiseres voert in een verzoekschrift en in een memorie die aan dit
arrest zijn gehecht, respectievelijk een middel en drie middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Enig middel van het verzoekschrift en eerste middel van de memorie
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1315 en 1341
Burgerlijk Wetboek en de artikelen 870 en 962 Gerechtelijk Wetboek,
evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging : door de vaststellingen van de deskundige in twijfel te
trekken, miskent het arrest de authentieke bewijswaarde ervan ; het
arrest neemt ongemotiveerd aan dat de eiseres geen enkel bewijs voorbrengt van materiële schade en dat er geen mathematische elementen
voorhanden zijn ter berekening van de morele schadevergoeding ; het
gaat regelrecht voorbij aan de uitgebreide argumentatie in de appelconclusie van de eiseres die meermaals heeft gewezen op het belang
van het bewijs via deskundigen en het uitgebreid onderbouwd onderzoek door de deskundige ; het is de rechter nochtans niet toegestaan
willekeurig of louter op intuïtie een deskundigenonderzoek terzijde te
schuiven zonder rekening te houden met de gefundeerde argumenten
van partijen ; door de vordering van de eiseres tot schadeloosstelling
slechts in beperkte mate toe te kennen, miskent het arrest het recht
van de eiseres het bewijs van die schade te leveren evenals haar recht
van verdediging.
2. De door een deskundige gedane vaststellingen, dit zijn de precieze
door hem in het kader van zijn opdracht persoonlijk vastgestelde feiten,
hebben een authentieke bewijswaarde, die enkel door de instelling van
de valsheidsprocedure kan worden ontkracht. Het uit deze vaststellingen
door de deskundige afgeleide advies heeft daarentegen geen bijzondere
bewijswaarde, maar wordt vrijelijk door de rechter beoordeeld.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
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3. Het middel preciseert niet van welke door de deskundige gedane
vaststellingen het arrest de authentieke bewijswaarde miskent.
In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
4. Met de redenen die het bevat, motiveert het arrest (p. 4-6) het oordeel
dat er geen bewijs van materiële schade wordt voorgebracht en dat de
morele schadevergoeding forfaitair en in alle billijkheid dient te gebeuren.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
5. Ook vermeldt het arrest (p. 4-6) de redenen waarom het verslag van
de deskundige in zijn besluitvorming niet kan overtuigen en waarom
de bepaling van de globale invaliditeit niet onderbouwd en arbitrair is.
Het schuift dan ook niet zomaar, willekeurig en louter op intuïtie het
deskundigenverslag terzijde zonder acht te slaan op de argumenten van
de eiseres.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare
beoordeling door de rechter van de bewijswaarde van het advies van de
deskundige.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel van de memorie
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
22 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Durnez (bij de
balie te Leuven).

N° 539
2o

— 22 oktober 2013
(P.13.0040.N)

kamer

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. —
Wegverkeer. — Titularis van de nummerplaat. — Vermoeden van schuld. —
Bewijzen ter neerlegging. — Bewijswaarde. — Onaantastbare beoordeling
door de rechter.
2o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Vermoedens. — Wegverkeer. — Titularis
van de nummerplaat. — Vermoeden van schuld. — Bewijzen ter neerlegging. — Beoordeling van de bewijswaarde. — Opdracht van de rechter. —
Grenzen.
3o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
Artikel 67. — Artikel 67bis. — Toepassing. — Titularis van de nummer-
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— Vermoeden van schuld. — Bewijzen ter neerlegging. — Bewijs— Onaantastbare beoordeling door de rechter.

waarde.

4o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — Artikel
67. — Artikel 67bis. — Toepassing. — Titularis van de nummerplaat. —
Vermoeden van schuld. — Bewijzen ter neerlegging. — Beoordeling van de
bewijswaarde. — Opdracht van de rechter. — Grenzen.
5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Wegverkeer. — Artikel 67bis Wegverkeerswet. — Titularis van de nummerplaat. — Vermoeden van schuld. — Bewijzen ter neerlegging. — Bewijswaarde.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van
de door de titularis van de nummerplaat voorgelegde bewijzen die van aard
zijn het in artikel 67bis Wegverkeerswet bepaald vermoeden te weerleggen
zonder dat hij ertoe gehouden is om bijkomende bewijsgegevens te verzoeken
wanneer hij oordeelt dat de voorgelegde gegevens onvoldoende zijn ; dit
levert geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het recht van
verdediging op. (Art. 67bis Wegverkeerswet)

(J.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Tongeren van 28 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 67bis Wegverkeerswet,
alsmede miskenning van het recht van verdediging : het bestreden
vonnis verklaart de eiser schuldig aan de ten laste gelegde overtreding
op het wegverkeersreglement en oordeelt dat eisers verblijf in Italië
op het ogenblik der feiten niet bewezen is, zonder evenwel de eiser de
gelegenheid te bieden meer specifieke bewijsmiddelen dan degene die hij
heeft aangebracht, voor te leggen ; aldus keert het bestreden vonnis de
bewijslast om en schaadt het eisers recht van verdediging.
2. Artikel 67bis
Wegverkeersreglement
(lees :
Wegverkeerswet)
bepaalt : “Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een
natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door
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de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van
schuld kan worden weerlegd met elk middel.”
3. Het staat de titularis van de nummerplaat de bewijzen voor te
leggen die van aard zijn het in artikel 67bis Wegverkeersreglement (lees :
Wegverkeerswet) bepaald vermoeden te weerleggen. De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van die gegevens, zonder dat hij
ertoe gehouden is om bijkomende bewijsgegevens te verzoeken wanneer
hij oordeelt dat de voorgelegde gegevens onvoldoende zijn. Dit levert
geen omkering van de bewijslast noch miskenning van het recht van
verdediging op.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Het bestreden vonnis beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde
van de door de eiser voorgelegde feitelijke gegevens, om hieruit af te
leiden dat ze niet van aard zijn om het bij artikel 67bis Wegverkeerswet
bepaalde vermoeden van schuld te weerleggen.
In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel of het Hof verplicht
tot een onderzoek van feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het
niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Hanssen (bij de balie te Tongeren).

N° 540
2o

— 22 oktober 2013
(P.13.0550.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Inbeslagneming. — Kopiëren,

ontoe-

gankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen
gegevens.

— Artikel 39bis, Wetboek

van

Strafvordering. — Doel.

2  BESLAG. — ALLERLEI. — Strafzaken. — Inbeslagneming. — Kopiëren,
ontoegankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Artikel 39bis, Wetboek van Strafvordering. — Doel.
o

3o ONDERZOEKSRECHTER. — Inbeslagneming. — Kopiëren,

ontoegankelijk

maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens.

— Artikel 39bis, Wetboek
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4o OPENBAAR MINISTERIE. — Ambtsverrichtingen. — Inbeslagneming. —
Kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Onmogelijkheid de gegevens op dragers te
kopiëren. — Alternatieve oplossing.
5o ONDERZOEKSRECHTER. — Ambtsverrichtingen. — Inbeslagneming. —
Kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Onmogelijkheid de gegevens op dragers te
kopiëren. — Alternatieve oplossing.
6o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Inbeslagneming. — Kopiëren,

ontoe-

gankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen
gegevens.

— Onmogelijkheid

de gegevens op dragers te kopiëren.

— Alter-

natieve oplossing.

7o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Inbeslagneming. — Art. 39bis, Wetboek
van Strafvordering. — Passende technische middelen. — Begrip.
8o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Inbeslagneming. — Art. 39bis, Wetboek
van Strafvordering. — Passende technische middelen. — Bevel tot ontoegankelijk maken. — Persoon of instelling aan wie het bevel wordt gericht.
— Voorwaarde waaraan het bevel moet voldoen.
9o INFORMATIEMAATSCHAPPIJ. — Artikel 15.1, Richtlijn Elektronische
Handel 2000/31. — Artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel. — Internettoegangleverancier. — Bevel tot blokkering van de toegang. — Draagwijdte.
10o EUROPESE UNIE. — ALLERLEI. — Artikel 15.1, Richtlijn Elektronische Handel 2000/31. — Internettoegangleverancier. — Bevel tot blokkering van de toegang. — Draagwijdte.

1o, 2o en 3o Uit de tekst van de artikelen 35 en 39bis, Wetboek van Strafvordering, hun wetsgeschiedenis en het karakter van voorlopige dwangmaatregel,
en artikel 89, eerste lid van hetzelfde wetboek volgt dat een door de onderzoeksrechter op artikel 39bis Wetboek van Strafvordering gegrond bevel kan
worden gegeven met het oog op de waarheidsvinding, de verbeurdverklaring,
de teruggave, het doen ophouden van handelingen die een misdrijf lijken uit
te maken of ter beveiliging van civielrechtelijke belangen  (1). (Artt. 35, 39bis
en 89, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)
4o, 5o en 6o Uit de opbouw van artikel 39bis Wetboek van Strafvordering, de
tekst van paragraaf 4 en de samenhang tussen de verschillende paragrafen
volgt dat de procureur des Konings en op grond van artikel 89 Wetboek van
Strafvordering ook de onderzoeksrechter, zo blijkt dat het om technische
redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk is de gegevens
op dragers te kopiëren, de passende technische middelen kan nemen om de
toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën
daarvan die ter beschikking staan van de personen die gerechtigd zijn om
het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te
waarborgen. (Artt. 39bis en 89 Wetboek van Strafvordering)

  (1) Zie : Cass. 25 februari 2003, AR P.02.0674.N, AC 2003, nr. 133.
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7o Passende technische hulpmiddelen in de zin van artikel 39bis, § 4, Wetboek
van Strafvordering kunnen bestaan in het bevelen aan de internettoegangleveranciers van het ontoegankelijk maken van de toegang tot de server
waarop de gegevens zijn gehost, waarvan het kopiëren om technische
redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk is.
8o Artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering sluit niet uit dat die bevelen
worden gericht aan anderen dan zij die gegevens zelf opslaan of laten
opslaan en vereist evenmin dat de bevelen tot daadwerkelijk gevolg hebben
dat hij die gegevens opslaat of laat opslaan ze niet meer kan consulteren,
wijzigen of wissen. (Art. 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering)
9o en 10o Het bevel dat aan een internettoegangleverancier wordt gegeven om
met alle mogelijke technische middelen de toegang te blokkeren tot de inhoud
die wordt gehost door een server welke is gekoppeld aan een welbepaalde
hoofddomeinnaam door minstens alle domeinnamen te blokkeren die doorverwijzen naar die aan de wel bepaalde hoofddomeinnaam gekoppelde server,
met bovendien de specificatie welk technisch procedé daartoe moet worden
aangewend, houdt geen toezichtsverplichting in als bedoeld door artikel 15.1
Richtlijn Elektronische Handel en artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel ;
van de internettoegangleverancier wordt immers niet gevraagd toe te zien op
de informatie die hij doorgeeft of opslaat of om actief te zoeken naar feiten of
omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. (Art. 15.1 Richtlijn
Elektronische Handel ; Art. 21, § 1, Wet Elektronische Handel)

(Telenet n.v. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nr. K/378/13 van het
hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van
14 februari 2013.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Voorafgaande

rechtspleging

1. In het kader van een gerechtelijk onderzoek tegen onbekenden
wegens inbreuken op de artikelen 80 en volgende Auteurswet 1994,
artikel 8, § 1, Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, artikel 145,
§ 3bis, Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
en artikel 11 Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in het Belgisch
recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, heeft de onderzoeksrechter bij
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 6 april 2012 aan onder
meer de eise-ressen een gemotiveerde vordering gericht, met volgend
beschikkend gedeelte :
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“Vordert
Op basis van artikel 39bis en 89 van het Wetboek van Strafvordering,
de verantwoordelijke wettelijke vertegenwoordiger van :
Alle belgische operatoren en toegangsverstrekkers tot het internet
om de toegang ontoegankelijk te maken tot de inhoud die wordt gehost
door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnamen “thepiratebay.org”
(gekende IP adressen 194.71.107.50 en 194.71.107.15) ;
en meer bepaald door aanwending van alle mogelijke technische hulpmiddelen, waaronder minstens het blokkeren van alle domeinnamen die
doorverwijzen naar de server die gekoppeld is aan de hoofddomeinnaam
“thepiratebay.org”,
waarbij de lijst van de ontoegankelijk te maken domeinnamen die in
onderhavige vordering worden geviseerd wordt bepaald :
1. door het technisch procedé van “reverse IP domain check” (het
opzoeken van alle domeinnamen die verwijzen naar een welbepaald
IP-adres), en dit toegepast op elk IP-adres waarvan vastgesteld wordt
dat het gebruikt wordt door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam “thepiratebay.org” om de internettoegang tot de inhoud die wordt
gehost door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam “thepiratebay.
org” te verzekeren ;
2. door elke andere materiële technische vaststelling dat een welbepaalde domeinnaam doorverwijst naar de inhoud die wordt gehost door
de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam “thepiratebay.org” ;
Mijn ambt vordert tevens dat de geblokkeerde domeinnamen dienen
door te verwijzen naar het IP-adres : 193.191.245.56 (stoppagina van de
overheid).
Mijn ambt belast de RCCU Mechelen en de FCCU (Federal Computer
Crime Unit) met het vaststellen van deze domeinnamen en met het
informeren van de operatoren hiervan.
Mijn ambt vordert tevens de operatoren om de RCCU Mechelen en de
FCCU in te lichten van de uitvoering van de maatregel”.
Op 17 juli 2012 hebben de eiseressen ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen overeenkomstig artikel 61quater Wetboek van
Strafvordering een verzoekschrift neergelegd ertoe strekkende de opheffing van de vordering toe te staan bij gebrek aan wettelijke grondslag,
ondergeschikt het bevel te beperken in de tijd, te verduidelijken dat
de eiseressen niet zullen instaan voor het opstellen van de lijst van de
ontoegankelijk te maken domeinnamen, te preciseren welke de specifieke technische maatregel is die de eiseressen dienen te implementeren
en te bepalen dat de eiseressen zullen worden geacht aan de vordering te
hebben voldaan van zodra zij deze technische maatregel hebben genomen.
3. De onderzoeksrechter heeft bij beschikking van 19 juli 2012 het
verzoek van de eiseressen afgewezen.
4. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bij arrest van 14 februari
2013 het hoger beroep van de eiseressen tegen de beschikking van 19 juli
2012 ongegrond verklaard.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
5. Het arrest oordeelt dat de noodwendigheden van het onderzoek
vereisen dat de onderzoeksmaatregel wordt gehandhaafd en de opheffing
de rechten van partijen of van derden in het gedrang kan brengen en het
bevestigt onder meer op die gronden de beroepen beschikking die het
verzoek van de eiseressen tot intrekking van de onderzoeksmaatregel
afwees. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het evenmin
uitspraak in een van de gevallen bedoeld door artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen
voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Eerste middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 35 tot en met 39bis,
55, 56 en 89 Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte
dat er een wettelijke grondslag bestaat voor het door de onderzoeksrechter gegeven bevel ; de bevolen beslagmaatregel kan enkel de waarheidsvinding en het verzamelen van bewijs tot doel hebben of betrekking
hebben op goederen die door de artikelen 42 en 43quater Strafwetboek
bedoelde zaken schijnen uit te maken, maar kan niet als doel hebben
het voorkomen van het verder plegen van dergelijke inbreuken of van
verdere schade aan de burgerlijke partij ; een beslagmaatregel kan
niet worden opgelegd als preventieve maatregel, ter voorkoming van
inbreuken of van schade aan de burgerlijke partij, maar hoogstens met
die doelstelling worden gehandhaafd ; het arrest dat anders oordeelt, is
dan ook niet naar recht verantwoord.
7. Overeenkomstig artikel 35, § 1, Wetboek van Strafvordering neemt
de procureur des Konings alles in beslag wat een van de in de artikelen 42
en 43quater Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken en alles
wat kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen.
Artikel 39bis, § 1 tot en met § 4, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“§ 1. Onverminderd de specifieke bepalingen van dit artikel, zijn
de regels van dit wetboek inzake inbeslagneming, met inbegrip van
artikel 28sexies, van toepassing op het kopiëren, ontoegankelijk maken
en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens.
§ 2. Wanneer de procureur des Konings of de arbeidsauditeur in een informaticasysteem gegevens aantreft die nuttig zijn voor dezelfde doeleinden
als de inbeslagneming, maar de inbeslagneming van de drager evenwel
niet wenselijk is, worden deze gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren
aan de overheid. In geval van dringendheid of om technische redenen,
kan gebruikgemaakt worden van dragers, die ter beschikking staan van
personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.
§ 3. Hij wendt bovendien de passende technische middelen aan om de
toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de
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kopieën daarvan die ter beschikking staan van de personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en
hun integriteit te waarborgen.
Indien de gegevens het voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig zijn met de
openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens die door middel daarvan
worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, wendt de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur alle passende technische middelen aan om
deze gegevens ontoegankelijk te maken.
Hij kan evenwel, behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid, het
verdere gebruik van het geheel of een deel van deze gegevens toestaan,
wanneer dit geen gevaar voor de strafvordering oplevert.
§ 4. Wanneer de in § 2 vermelde maatregel niet mogelijk is om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens, wendt hij de
passende technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens in
het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem
te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.”
Volgens artikel 89, eerste lid, Wetboek van Strafvordering gelden deze
bepalingen ook voor de onderzoeksrechter.
8. Uit de tekst van de artikelen 35 en 39bis Wetboek van Strafvordering, hun wetsgeschiedenis en het karakter van voorlopige dwangmaatregel volgt dat een op artikel 39bis Wetboek van Strafvordering gegrond
bevel kan worden gegeven met het oog op de waarheidsvinding, de
verbeurdverklaring, de teruggave, het doen ophouden van handelingen
die een misdrijf lijken uit te maken of ter beveiliging van civielrechtelijke belangen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
9. Het arrest oordeelt onder meer dat :
— de onderzoeksrechter voorlopige dwangmaatregelen kan nemen,
onder meer een strafrechtelijk beslag naar aanleiding van een misdrijf
met het oog op de waarheidsvinding, de verbeurdverklaring, de teruggave of ter beveiliging van civielrechtelijke belangen ;
— de onderzoeksrechter in de tot de eiseressen gerichte vordering van
6 april 2012 volkomen terecht heeft verwezen naar de noodzaak om de
schade voor de burgerlijke partij te doen ophouden.
Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing
dat de vordering van 6 april 2012 is gesteund op de artikelen 39bis en 89
Wetboek van Strafvordering en conform de wet is genomen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 39bis en 89
Wetboek van Strafvordering en artikel 21, § 1, tweede lid, Wet van
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11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij (hierna Wet Elektronische Handel) : het
arrest oordeelt ten onrechte dat artikel 39bis Wetboek van Strafvordering toelaat om aan de toegangsleveranciers, zoals de eiseressen, te
bevelen de toegang tot alle domeinen van “The Pirate Bay” te blokkeren ;
het oordeelt eveneens ten onrechte dat dergelijke maatregel steun vindt
in de uit artikel 21 Wet Elektronische Handel voortvloeiende tijdelijke
toezichtsverplichting ; de door artikel 39bis Wetboek van Strafvordering bedoelde beslagmaatregel richt zich tot hij die de gegevens opslaat
of laat opslaan en niet tot zij die, zoals de eiseressen, slechts toegang
verstrekken tot het communicatienetwerk en die geen beschikkings- of
beheersmacht hebben over de gegevens ; artikel 21, § 1, tweede lid, Wet
Elektronische Handel laat niet toe dat aan een internettoeleverancier
een tijdelijke toezichtsverplichting wordt opgelegd, zodat die bepaling
evenmin een verantwoording kan bieden voor de beslagmaatregel.
11. Uit de opbouw van artikel 39bis Wetboek van Strafvordering, de
tekst van paragraaf 4 en de samenhang tussen de verschillende paragrafen volgt dat de procureur des Konings en op grond van artikel 89
Wetboek van Strafvordering ook de onderzoeksrechter, zo blijkt dat
het om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens niet
mogelijk is de gegevens op dragers te kopiëren, de passende technische
middelen kan nemen om de toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan
van de personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te
gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.
12. Passende technische hulpmiddelen in de zin van artikel 39bis, § 4,
Wetboek van Strafvordering kunnen bestaan in het bevelen aan de internettoegangleveranciers van het ontoegankelijk maken van de toegang
tot de server waarop de gegevens zijn gehost, waarvan het kopiëren om
technische redenen of wegens de omvang van de gegevens niet mogelijk
is.
Artikel 39bis, § 4, Wetboek van Strafvordering sluit niet uit dat die
bevelen worden gericht aan anderen dan zij die gegevens zelf opslaan
of laten opslaan en vereist evenmin dat de bevelen tot daadwerkelijk
gevolg hebben dat hij die gegevens opslaat of laat opslaan ze niet meer
kan consulteren, wijzigen of wissen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
13. Door overname van de redenen van de beroepen beschikking stelt
het arrest vast, zonder op dit punt door het onderdeel te worden bekritiseerd, dat het materialiter onmogelijk is om een digitale en forensische kopie te nemen van alle door “The Pirate Bay” aangeboden digitale
bestanden.
14. Het arrest kon dan ook wettig oordelen dat de onderzoeksrechter
op grond van artikel 39bis aan de eiseressen als internettoegangleveranciers het bevel mocht geven om “de toegang ontoegankelijk te maken
tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’ (gekende IP-adressen 194.71.107.50 en
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194.71.107.15), en meer bepaald door aanwending van alle mogelijke technische middelen, waaronder minstens het blokkeren van alle domeinnamen die doorverwijzen naar de server die gekoppeld is aan de hoofddomeinnaam ‘thepiratebay.org’, waarbij de ontoegankelijk te maken
domeinnamen door de RCCU Mechelen en de FCCU (Federal Computer
Crime Unit) worden vastgesteld.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
15. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest in de door artikel 21,
§ 1, tweede lid, Wet Elektronische Handel bedoelde tijdelijke toezichtsverplichting ten onrechte een rechtsgrond vindt voor het door de onderzoeksrechter gegeven bevel, is het gericht tegen overtollige motieven.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
16. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 39bis en
89 Wetboek van Strafvordering : het arrest neemt ten onrechte aan
dat artikel 39bis Wetboek van Strafvordering een wettige grondslag
uitmaakt voor het bevelen van het ontoegankelijk maken van de op
de server van “The Pirate Bay” opgeslagen gegevens ; de beslagmaatregel van artikel 39bis Wetboek van Strafvordering heeft tot doel de
integriteit van de in het informaticasysteem opgeslagen gegevens te
beschermen ; de door de onderzoeksrechter bevolen maatregel kan die
doelstelling niet realiseren omdat het blokkeren door de internettoegangleverancier van alle domeinnamen die verwijzen naar de server
gekoppeld aan de hoofddomeinnaam “thepiratebay.org” niet verhindert
dat de exploitanten van de websites van “The Pirate Bay” nog toegang
hebben tot hun website ; een maatregel die enkel tot gevolg heeft dat de
internetgebruikers geen toegang meer hebben tot de gegevens terwijl
de beheerder van de gegevens hierover verder kan beschikken, is geen
beslagmaatregel als bedoeld in artikel 39bis Wetboek van Strafvordering ; de bevolen ontoegankelijkmaking neemt immers de beschikkingsof beheersmacht van “The Pirate Bay” niet weg.
17. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de tevergeefs met het eerste
onderdeel aangevoerde wetsschending.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Derde en vierde onderdeel
18. Het derde onderdeel voert schending aan van de artikelen 39bis,
§ 3, tweede lid, en 89 Wetboek van Strafvordering : het arrest verantwoordt de bevolen maatregel van ontoegankelijkmaking van de door
“The Pirate Bay” opgeslagen gegevens ten onrechte op grond van
een gevaar voor de integriteit van het informaticasysteem en van de
daarin opgeslagen legale bestanden ; de passende maatregelen die overeenkomstig artikel 39bis, § 3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
kunnen worden genomen zijn bijkomend aan het kopiëren van de gegevens waarvan sprake in artikel 39bis, § 2, en zij vormen een uitzonderingsmaatregel op het ontoegankelijk maken van de gegevens waarvan
sprake in artikel 39bis, § 3, eerste lid ; die maatregelen veronderstellen
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dat de gegevens uit het informaticasysteem worden verwijderd, zodat
zo de openbare orde of het informaticasysteem worden beschermd ; het
enkele gevaar voor de integriteit van het informaticasysteem, waarmee
bovendien alleen de materiële integriteit wordt bedoeld, vormt geen
zelfstandige grondslag voor een overeenkomstig artikel 39bis, § 3, tweede
lid, bevolen maatregel ; de aan de eiseressen opgelegde maatregel van
blokkering van de toegang tot de inhoud die is opgeslagen op de aan
de hoofddomeinnaam “the piratebay.org” gekoppelde server, houdt geen
verwijdering van die inhoud in, zodat het gevaar voor de integriteit
van het informaticasysteem die maatregel niet kan rechtvaardigen ;
evenmin stelt het arrest vast dat de betrokken server of andere servers
en de daarin opgeslagen legale bestanden worden aangetast.
19. Het vierde onderdeel voert schending aan van de artikelen 39bis, § 3,
tweede lid, en 89 Wetboek van Strafvordering : het arrest verantwoordt de
bevolen maatregel van ontoegankelijkmaking van de door “The Pirate
Bay” opgeslagen gegevens ten onrechte op grond van de openbare orde ; de
passende maatregelen die overeenkomstig artikel 39bis, § 3, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering kunnen worden genomen zijn bijkomend
aan het kopiëren van de gegevens waarvan sprake in artikel 39bis, § 2,
en zij vormen een uitzonderingsmaatregel op het ontoegankelijk maken
van de gegevens waarvan sprake in artikel 39bis, § 3, eerste lid ; die maatregelen veronderstellen dat de gegevens uit het informaticasysteem
worden verwijderd, zodat zo de openbare orde of het informaticasysteem
worden beschermd ; de enkele strijdigheid met de openbare orde vormt
geen zelfstandige grondslag voor een overeenkomstig artikel 39bis, § 3,
tweede lid, bevolen maatregel ; de aan de eiseressen opgelegde maatregel
van blokkering van de toegang tot de inhoud die is opgeslagen op de
aan de hoofddomeinnaam “the piratebay.org” gekoppelde server, houdt
geen verwijdering van die inhoud in, zodat de strijdigheid met de openbare orde die maatregel niet kan rechtvaardigen ; bovendien is niet elk
probleem dat de openbare orde raakt een reden voor de toepassing van
artikel 39bis, § 3, tweede lid, maar enkel de strijdigheid van de ontoegankelijk gemaakte gegevens met de openbare orde ; het arrest verwijst
voor de strijdigheid met de openbare orde niet naar de door de maatregel
geviseerde bestanden, maar wel naar het gedrag van “The Pirate Bay”
erin bestaande het bevel van de stakingsrechter te omzeilen.
20. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat artikel 39bis, § 4,
Wetboek van Strafvordering een afdoende wettelijke grondslag vormt
voor de vordering van de onderzoeksrechter van 6 april 2012.
De onderdelen die aanvoeren dat in artikel 39bis, § 3, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering geen wettelijke grondslag kan worden
gevonden voor die vordering zijn gericht tegen overtollige motieven.
De onderdelen zijn niet ontvankelijk.
Derde middel
Eerste en tweede onderdeel
21. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 21, § 1, tweede
lid, Wet Elektronische Handel en de artikelen 39bis en 89 Wetboek van
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Strafvordering : het arrest koppelt aan het aan de eiseressen gegeven
bevel van ontoegankelijkmaking ten onrechte geen concrete geldingsduur ; de internettoegangleverancier heeft op grond van artikel 21, § 1,
tweede lid, Wet Elektronische Handel het recht te weten wanneer zijn
verplichting ophoudt ; de omstandigheid dat de maatregel noodzakelijk een einde neemt bij de beslissing ten gronde houdt geen dergelijke
concrete geldingsduur in.
De eiseressen verzoeken aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te stellen : “Staan considerans 47 en artikel 15 van de Richtlijn 2000/31 betreffende de elektronische handel, omgezet in artikel 21
Wet Elektronische Handel, toe dat een nationale bepaling in het kader
van een gerechtelijk onderzoek toelaat de internettoegangleveranciers
te verplichten tot het ontoegankelijk maken van bepaalde inhoud op het
internet zonder enige geldingsduur van de maatregel op te geven om de
reden dat die maatregel hoe dan ook een einde zal kennen op het einde
van de strafprocedure ten gronde ?”
22. Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 52.1 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikel 21, § 1, tweede
lid, Wet Elektronische Handel en de artikelen 39bis en 89 Wetboek van
Strafvordering : het arrest preciseert ten onrechte niet de middelen die
de eiseressen moeten aanwenden teneinde de hen opgelegde verplichting na te komen en het duidt evenmin op exhaustieve wijze de domeinnamen aan die moeten worden geblokkeerd ; een wet die aan internettoegangleveranciers een tijdelijke toezichtsverplichting oplegt moet
voldoende duidelijk en voorzienbaar zijn ; aan die voorwaarde is niet
voldaan indien de wet de gerechtelijke overheden toestaat om van zodra
wordt vastgesteld dat het internet toegang verschaft tot bestanden
die inbreuk plegen op auteursrecht, de internettoegangleveranciers te
verplichten met alle mogelijke middelen de toegang te verhinderen tot
alle domeinnamen die gekoppeld zijn aan de server waarop de onwettige
informatie is opgeslagen, zonder die middelen te preciseren en zonder
de te blokkeren domeinnamen op exhaustieve wijze te preciseren ; de
betwiste maatregel preciseert niet de door de eiseressen aan te wenden
middelen en duidt evenmin de te blokkeren domeinnamen aan.
De eiseressen vragen aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële
vraag te stellen : “Staan considerans 47 en artikel 15 van de Richtlijn
2000/31 betreffende de elektronische handel, omgezet in artikel 21, § 1,
Wet Elektronische Handel, toe dat een nationale bepaling in het kader
van een gerechtelijk onderzoek toelaat een informatiemaatschappij te
verplichten illegale bestanden op het internet ontoegankelijk te maken
zonder dat wordt gepreciseerd met welke middelen dit moet gebeuren en
zonder dat op exhaustieve wijze wordt aangeduid welke domeinnamen
hiertoe moeten worden geblokkeerd ?”
23. Artikel 15.1 van de Richtlijn 2000/31 betreffende de elektronische
handel (hierna Richtlijn Elektronische Handel) bepaalt : “Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten
leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om
toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief
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te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten
duiden.”
Artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel, dat artikel 15.1. Richtlijn
Elektronische Handel omzet in het Belgische recht, bepaalt :
“Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 18, 19 en 20
bedoelde diensten hebben de dienstverleners geen algemene verplichting
om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om
actief op zoek te gaan naar feiten of omstandigheden die op onwettige
activiteiten duiden.
Het in het eerste lid bedoelde beginsel geldt enkel voor de algemene
verplichtingen. Het laat het recht van de bevoegde gerechtelijke instanties onverlet om, in een specifiek geval, een tijdelijke toezichtsverplichting op te leggen, indien een wet in deze mogelijkheid voorziet.”
24. Het bevel dat aan een internettoegangleverancier wordt gegeven
om met alle mogelijke technische middelen de toegang te blokkeren
tot de inhoud die wordt gehost door een server welke is gekoppeld aan
een welbepaalde hoofddomeinnaam door minstens alle domeinnamen te
blokkeren die doorverwijzen naar die aan de wel bepaalde hoofddomeinnaam gekoppelde server, met bovendien de specificatie welk technisch
procedé daartoe moet worden aangewend, houdt geen toezichtsverplichting in als bedoeld door artikel 15.1 Richtlijn Elektronische Handel en
artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel. Van de internettoegangleverancier wordt immers niet gevraagd toe te zien op de informatie die hij
doorgeeft of opslaat of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.
De onderdelen die volledig uitgaan van de onjuiste rechtsopvatting
dat een toezichtsverplichting als bedoeld in artikel 15.1 Richtlijn Elektronische Handel en artikel 21, § 1, Wet Elektronische Handel wordt
opgelegd, falen naar recht.
De prejudiciële vragen die uitgaan van een onjuiste rechtsopvatting
worden niet gesteld.
Derde onderdeel
25. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 21, § 1, tweede lid, Wet Elektronische Handel en de artikelen 39bis
en 89 Wetboek van Strafvordering : het arrest is tegenstrijdig en dus
niet regelmatig gemotiveerd ; enerzijds neemt het aan dat de opgelegde
maatregel van ontoegankelijkmaking geen algemene toezichtsverplichting inhoudt omdat de te blokkeren domeinnamen door de RCCU
Mechelen en de FCCU aan de eiseressen zullen worden meegedeeld ;
anderzijds neemt het aan dat het blokkeren van domeinnamen slechts
een minimale verplichting is binnen een ruimer bevel ; door niet alleen
die minimale verplichting maar het volledige bevel als een wettig bevel
te beschouwen dat een algemene toezichtsverplichting inhoudt, schendt
het arrest bovendien de voormelde bepalingen.
De eiseressen vragen aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële
vraag te stellen : “Staan considerans 47 en artikel 15 van de Richtlijn
2000/31 betreffende de elektronische handel, omgezet in artikel 21, § 1,
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Wet Elektronische Handel, toe dat een nationale bepaling in het kader
van een gerechtelijk onderzoek toelaat een maatregel te bevelen erin
bestaande door de aanwending van alle mogelijke technische middelen de
toegang tot de inhoud die wordt gehost door de server gekoppeld aan een
welbepaalde hoofddomeinnaam verbonden aan wel bepaalde IP-adressen,
ontoegankelijk te maken en dit ongeacht via welke domeinnamen die
toegang wordt verschaft ?”.
26. De in het onderdeel vermelde oordelen zijn niet tegenstrijdig.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
27. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de met het eerste en
het tweede onderdeel tevergeefs aangevoerde onwettigheden.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
28. De prejudiciële vraag die, eensdeels, berust op een onjuiste lezing
van het arrest, anderdeels, op een onjuiste rechtsopvatting, wordt niet
gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
29. 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 eiseressen tot de kosten.
22 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. De Baets.

N° 541
2o

— 22 oktober 2013
(P.13.1574.N)

kamer

STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Voorwaardelijke
invrijheidstelling. — Herroeping. — Voorwaarde.

De strafuitvoeringsrechtbank kan, op vordering van het openbaar ministerie,
een beslissing nemen die afwijkt van een vorige wanneer zich nieuwe feiten
hebben voorgedaan zoals vermeld in artikel 64 Wet Strafuitvoering ; het feit
dat de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling bij
een vorige beslissing niet heeft herroepen wegens de niet-naleving van een
opgelegde voorwaarde, belet haar bijgevolg niet om die herroeping later toch
uit te spreken wanneer de niet-naleving van die voorwaarde voortduurt.
(Art. 64 Wet Strafuitvoering)

(J.)
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, van 13 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een grief
aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Grief
1. De grief voert schending aan van artikel 64 Wet Strafuitvoering :
het vonnis herroept de voorwaardelijke invrijheidstelling op basis van
het niet-naleven van bijzondere voorwaarden hoewel het openbaar
ministerie de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling had
gevorderd wegens het bestaan van een gevaarsituatie voor betrokkene
of derden ; de strafuitvoeringsrechtbank was niet gevat voor een herroeping wegens het verbreken van een bijzonder voorwaarde ; de herroeping
wegens gebrek aan dagbesteding kon niet beslist worden daar de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling op 28 juni
2013 niet herroepen heeft, hoewel dat toen ook ter sprake kwam.
2. Uit de akte van aanhangigmaking van 16 augustus 2013 blijkt dat de
zaak met het oog op herroeping of herziening van de voorwaardelijke
invrijheidstelling, voor de strafuitvoeringsrechtbank werd gevorderd
omwille van “1. een ernstig gevaar… voor de psychische of fysieke integriteit van derden. 2. niet naleven van de bijzondere voorwaarden”.
In zoverre mist de grief feitelijke grondslag.
3. De strafuitvoeringsrechtbank kan, op vordering van het openbaar
ministerie, een beslissing nemen die afwijkt van een vorige wanneer
zich nieuwe feiten hebben voorgedaan zoals vermeld in artikel 64 Wet
Strafuitvoering. Het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling bij een vorige beslissing niet heeft herroepen
wegens de niet-naleving van een opgelegde voorwaarde, belet haar bijgevolg niet om die herroeping later toch uit te spreken wanneer de niet
naleving van die voorwaarde voortduurt.
In zoverre de grief uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt deze
naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
4. 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.
22 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Millen (bij de balie te
Tongeren).

N° 542
2o

— 22 oktober 2013
(P.13.0150.N)

kamer

VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — Landvervoer. Wegvervoer. —
Uitzonderlijk vervoer. — Klasse III voertuigen. — Vervoerstoelating. —
Gevolg.

Uit de samenhang van de artikelen 2, § 4, vierde lid, 32bis, 1.1 en 4, en 78,
§ 1, 2o b), KB Technische Eisen Voertuigen volgt dat een door de Minister
of zijn gemachtigde op grond van artikel 48.1 Wegverkeersreglement zoals
hier van toepassing bedoelde vergunning niet geldt als een vervoerstoelating
uitgereikt door de Minister of zijn afgevaardigde in de zin van artikel 32bis,
1.1.3, tweede lid, KB Technische Eisen Voertuigen voor de daarin bedoelde
voertuigen van de klasse III ; de niet-naleving van een of meer voorwaarden
van een op grond van artikel 48.1 Wegverkeersreglement bedoelde vergunning kan er dan ook niet toe leiden dat het rijden op de openbare weg met
een combinatie van voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met
een maximale toegelaten massa die de 44 ton overschrijdt, niet langer kan
worden gecatalogeerd als een klasse III-voertuig in de zin van artikel 32bis,
1.1.3, KB Technische Eisen Voertuigen en dat de vergunning nationaal
vervoer of communautair vervoer wordt gebruikt voor een sleep waarvan de
totale massa in beladen toestand hoger is dan de voor deze sleep toegelaten
normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de
technische eisen en daardoor ongeldig zou zijn  (1).

(ADM Team Heavy Weight b.v.b.a.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef :
1. Op zondag 7 maart 2010 werd een sleep (trekker en oplegger), die aan
de eiseres toebehoorde, gecontroleerd. Daarbij werd vastgesteld dat het
gewicht van deze vervoerscombinatie 99.995 kg bedroeg.
De eiseres beschikte voor de sleep over een vergunning uitzonderlijk vervoer met een maximaal toegelaten massa van 118 ton. Onder
de vergunning uitzonderlijk vervoer was het verboden te rijden van
zaterdag 6.00 uur tot maandagmorgen.
  (1) Zie concl. OM. Sedert 1 juli 2010 is artikel 48.1 Wegverkeersreglement opgeheven
bij artikel 39, 1°, KB 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (BS, 14 juni 2010), gewijzigd bij KB 27 februari 2013 (BS, 15 maart 2013).
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De eiseres werd vervolgd voor de politierechtbank te Turnhout wegens
inbreuk op artikel 31, § 1, 5o Koninklijk Besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg (hierna : KB goederenvervoer
over de weg), overeenkomstig welk de vergunningen nationaal vervoer
en de vergunningen communautair vervoer ongeldig zijn wanneer zij
worden gebruikt voor een voertuig of een sleep waarvan de totale massa
in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor
dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
2. Bij vonnis van 15 september 2011 veroordeelde de politierechtbank
te Turnhout de eiseres tot een boete van 500 EUR meer opdeciemen, een
bijdrage van 25 EUR meer opdeciemen aan het slachtofferfonds en de
kosten van het geding.
3. De eiseres tekende tegen het vonnis hoger beroep aan bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.
4. Het standpunt dat de eiseres innam voor de rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout kan als volgt worden samengevat :
— de vervoerstoelating (vergunning nationaal of communautair
vervoer) is niet hetzelfde als de vergunning uitzonderlijk vervoer ;
— de vergunning uitzonderlijk vervoer is niet hetzelfde als de vergunning waarvan sprake in artikel 78, § 1, 2o b) KB technische eisen ;
— er mag geen link worden gelegd tussen de vergunningsvoorwaarden
van het Wegverkeersreglement en de bepalingen inzake de massa’s overeenkomstig artikel 32bis KB Technische eisen ;
— een inbreuk op artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer over de weg
kan enkel worden weerhouden indien het voertuig overladen is in vergelijking met de documenten van het voertuig of indien het voertuig overladen is in vergelijking met de normen van het KB technische eisen zelf,
zijnde artikel 32bis KB technische eisen ;
— de inbreuk. — als die er al zou zijn. — betreft een inbreuk op artikel 48
Wegverkeersreglement ; een herkwalificatie is niet meer mogelijk ;
— een vervolging op grond van artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer
over de weg zou strijdig zijn met de Richtlijn 96/26/EG, aangezien deze
richtlijn niet voorziet in de gelijkschakeling tussen overlading en afwezigheid van vervoersvergunning of het niet-respecteren van de vergunningsvoorwaarden. Het vrij verkeer van goederen zou in het gedrang
komen aangezien België eisen stelt aan de geldigheid van de vervoersvergunning die niet door de Europese regelgeving voorzien zijn.
5. De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout oordeelde in het
bestreden vonnis dat de eiseres op zondag 7 maart 2010 niet voldeed
aan de voorwaarden gesteld in het KB technische eisen, en dat de overschrijding het gevolg is van het niet-naleven van de voorwaarden van
de vergunning uitzonderlijk vervoer. De rechtbank overweegt dat “de
overtreding (…) wel degelijk betrekking [heeft] op de geldigheid van
de vervoersvergunning in de zin van art. 36, 6o Wet Goederenvervoer op
de weg”.
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Over de link tussen de vergunning uitzonderlijk vervoer en het KB
technische eisen, oordeelt de appelrechter : “Het voertuig van beklaagde
was effectief in het bezit van een vergunning nationaal vervoer overeenkomstig art. 32bis, 1.1.3. KB Technische eisen en viel aldus in principe
onder klasse III. Inzake was de vervoersvergunning niet geldig zodat de
algemene regeling van toepassing was met name deze voor voertuigen
klasse II. Een inbreuk op de vergunning uitzonderlijk vervoer heeft
bijgevolg wel degelijk gevolgen voor de toepasselijkheid van het KB
Technische eisen. Door het niet respecteren van de gewichtsgrens heeft
beklaagde deze reglementering overtreden en bijgevolg een inbreuk
gepleegd op art. 35.1.5o KB 7 mei 2002 waardoor de vergunning nationaal
of communautair vervoer ongeldig was”  (1).
Ten slotte oordeelde de rechtbank over de prejudiciële vraag als volgt :
“Zelfs ingeval België met deze interpretatie strengere eisen zou stellen
aan de geldigheid van de vervoersvergunning die niet door de Europese
regelgeving voorzien zouden zijn, dan nog kan geen schending van het
vrij verkeer van goederen vastgesteld worden. Een strengere nationale
regelgeving dan deze voorzien in de Richtlijn 96/26/EG schendt niet per
definitie het Europese recht. Alle vervoerders, Belgische of deze afkomstig uit andere landen, dienen de alhier van toepassing zijnde regelgevingen te respecteren. Voertuigen uit derde landen dienen eveneens over
een vergunning uitzonderlijk vervoer en een vergunning nationaal of
communautair vervoer te beschikken”  (2).
6. In haar cassatieberoep werpt de eiseres twee middelen op.
7. In het eerste middel voert de eiseres de schending aan van de artikelen 149 GW, 195 Sv. juncto artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer over
de weg.
Zij komt op tegen het oordeel van de appelrechter over de link tussen
de vergunning uitzonderlijk vervoer en het KB technische eisen.
Haar argumenten kunnen als volgt worden samengevat :
— inzoverre de sleep de vergunningsvoorwaarden voor de vergunning
uitzonderlijk vervoer niet zou respecteren (door het vervoer op zondag),
kan daaruit niet worden afgeleid dat men terugvalt op de maximumgrens van 44 ton uit artikel 32bis KB technische eisen ;
— de vergunning uitzonderlijk vervoer en de vergunning ex artikel 78
KB technische eisen, op grond waarvan de Minister van Verkeerswezen
een vergunning kan leveren om af te wijken van de bepalingen van het
KB technische eisen voor tot uitzonderlijk vervoer bestemde slepen,
mogen niet worden verward ;
— van een inbreuk op artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer over de
weg is enkel sprake wanneer (1) het voertuig overladen is in vergelijking met de documenten van het voertuig, waarmee gedoeld wordt op
de inbreuken beschreven in artikel 18/21 of 78 KB technische eisen en (2)
wanneer het voertuig overladen is in vergelijking met de normen van
het KB technische eisen zelf, waarmee gedoeld wordt op artikel 32bis
  (1) Bestreden vonnis, pp. 6-7.
  (2) Bestreden vonnis, p. 7.
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KB technische eisen. Aan deze voorwaarden is te dezen niet voldaan.
De normen voor de sleep zelf werden immers niet overschreden,
aangezien het voertuig beschikte over een vergunning op grond van
artikel 78 KB technische eisen, die een hoger gewicht toeliet. Bovendien werden de algemene normen evenmin overschreden, aangezien
voor dit type voertuigen (klasse III) de algemene beperking tot 44 ton
niet van toepassing is ;
— de vraag of de vergunning uitzonderlijk vervoer werd gerespecteerd,
is niet pertinent, aangezien het niet die vergunning is die de maximale
gewichten van het voertuig bepaalt, maar de vergunning ex artikel 78
KB technische eisen  (1).
8. Voor een goed begrip van de materie is het onderscheid tussen
drie verschillende vergunningen essentieel : de vervoersvergunning, de
vergunning uitzonderlijk vervoer en de vergunning die een afwijking
toelaat op de maxima uit het KB technische eisen.
A. Vervoersvergunning
9. Overeenkomstig artikel 5, § 1, 1o, Wet van 3 mei 1999 betreffende het
vervoer van zaken over de weg (hierna : Wet goederenvervoer over de
weg) mag een onderneming met bedrijfszetel in België een in artikel 3,
1o en 2o bedoelde werkzaamheid. — het vervoer van zaken over de weg
door middel van een voertuig of een sleep en elke ledige rit met een
voertuig of een sleep, verricht over de weg in verband met een vervoer
bedoeld in 1o. — niet verrichten indien zij geen houder is van het origineel van een van de in de artikelen 15 en 16 bedoelde vervoersvergunningen.
Artikel 15 Wet goederenvervoer over de weg bepaalt dat met de vergunningen nationaal vervoer de ondernemingen met bedrijfszetel in België
de in artikel 3, 1o en 2o bedoelde werkzaamheden mogen verrichten
binnen de Belgische grenzen.
Overeenkomstig artikel 16 Wet goederenvervoer over de weg mogen
deze ondernemingen deze werkzaamheden zowel binnen als buiten de
Belgische grenzen verrichten met de in de communautaire regeling
betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de
weg in de Europese Unie bedoelde vergunningen communautair vervoer.
Overeenkomstig artikel 36, 1o Wet goederenvervoer over de weg is
de schending van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strafbaar
gesteld wanneer zij de bepalingen betreft inzake de verplichting houder
te zijn van een geldige vervoersvergunning.
De in artikel 36 bedoelde inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met een geldboete van vijftig tot tienduizend euro, vermeerderd met de opcentiemen, of met één van die straffen alleen, onverminderd de eventuele schadevergoeding (artikel 35, § 1, eerste lid Wet goederenvervoer over de weg).
  (1) In haar memorie spreekt de eiseres nu eens van artikel 78 KB technische eisen,
dan weer van artikel 78 wegvervoers KB.
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uitzonderlijk vervoer

10. Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 48 Wegverkeersreglement geeft de Minister van Openbare Werken of zijn gevolmachtigde onder de door hem vastgestelde voorwaarden de vergunning af
voor het vervoer van ondeelbare voorwerpen en het verkeer van voertuigen of van aanhangwagens die gebruikt worden om die voorwerpen
te vervoeren, en waarvan de afmetingen, de eigen massa of de massa in
beladen toestand de door dit reglement of de door het technisch reglement van de auto’s vastgestelde maxima overschrijden.
Deze vergunning vermeldt de geldigheidsduur en de te volgen weg
(artikel 48.2 Wegverkeersreglement) en vermeldt de maatregelen die
genomen moeten worden om een gemakkelijk en veilig verkeer te verzekeren en om alle beschadigingen van de openbare weg, van de aanhorigheden daarvan, van de erin liggende kunstwerken en van de aanpalende
eigendommen te voorkomen (artikel 48.3 Wegverkeersreglement).
C. Vergunning

afwijking technische eisen

11. Artikel 32bis KB technische eisen is van toepassing op voertuigen
waarvan de aanvraag tot goedkeuring ingediend is vanaf 1 januari 1985.
Dit artikel deelt de voertuigen onder in drie klassen : klasse I (voertuigen bestemd voor het vervoer van personen) ; klasse II ((combinaties van) voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen waarvan
de maximale toegelaten massa de 44 ton niet overschrijdt) en klasse
III (hetzij de afzonderlijke voertuigen bestemd voor het vervoer van
goederen met een maximale massa en/of afmetingen die deze voorzien
voor afzonderlijke voertuigen, overschrijden, hetzij de combinaties van
voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale
massa en/of afmetingen die deze voorzien in klasse II, overschrijden).
Artikel 32bis, 1.1 in fine KB technische eisen bepaalt dat deze voertuigen, om op de openbare weg te rijden, een vervoerstoelating moeten
hebben, afgeleverd door de Minister van Openbare Werken, of zijn afgevaardigde, en die voldoet aan de voorwaarden die hij vaststelt.
Artikel 78, § 1, 2o b) KB technische eisen bepaalt dat de Minister van
Verkeerswezen of diens afgevaardigde bij wijze van uitzondering de voor
uitzonderlijk vervoer bestemde voertuigen of slepen waarvan de massa
in beladen toestand of de afmetingen hoger zijn dan de voorziene maxima
geheel of gedeeltelijk kan vrijstellen van dit algemeen reglement.
Op grond van deze bepaling kan de Minister van Verkeerswezen of
diens afgevaardigde de voor uitzonderlijk vervoer bestemde slepen een
afwijking toestaan op de bepalingen van het KB technische eisen, waaronder artikel 32bis KB technische eisen.
12. In haar eerste middel voert de eiseres aan dat de appelrechters
ten onrechte de link leggen tussen de vergunning uitzonderlijk vervoer
aan de ene kant en de bepalingen inzake gewichten van artikel 32bis KB
technische eisen aan de andere kant. Zij voert aan dat zij te dezen niet
kon worden vervolgd op grond van artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer
over de weg.
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13. Overeenkomstig artikel 36, 6o, Wet goederenvervoer over de weg,
wordt de schending van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strafbaar gesteld wanneer zij de bepalingen betreft inzake de krachtens
artikel 22, § 1, 7o door de Koning vastgestelde voorschriften inzake de
geldigheid van de vervoersvergunningen.
Overeenkomstig artikel 31, § 1, 5o KB goederenvervoer over de weg
zijn de vergunningen nationaal vervoer en de vergunningen communautair vervoer ongeldig wanneer zij worden gebruikt voor een voertuig of
een sleep waarvan de totale massa in beladen toestand of waarvan de
afmetingen hoger zijn dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten
normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op
de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
14. Te dezen voldeed de sleep van de eiseres aan de voor deze sleep
toegelaten normen. Het staat immers vast dat de sleep over een vergunning op grond van artikel 78 KB technische eisen beschikte, die een
hoger gewicht toeliet.
15. Aan de orde is de vraag of de sleep voldeed aan de normen van
het algemeen reglement op de technische eisen waaraan moet worden
voldaan. De appelrechters beantwoorden deze vraag negatief : door het
niet-respecteren van de vergunning uitzonderlijk vervoer viel de sleep
volgens hen niet meer onder klasse III van artikel 32bis KB technische
eisen, maar was klasse II van toepassing.
Deze redenering overtuigt niet. Immers, artikel 32bis KB technische
eisen maakt deel uit van “Hoofdstuk VI. — Constructie”, waarin de
regels m.b.t. de constructie van voertuigen worden opgenomen.
Op grond hiervan verdedigen Postal e.a. dat er geen link kan worden
gelegd tussen artikel 32bis KB technische eisen en de overlading van
voertuigen : “De overlast daarentegen is een inbreuk die enkel ressorteert onder de voorschriften van “Hoofdstuk III. — Gebruik en Lading”,
meer in het bijzonder en naar gelang de gevallen, voorzien in de artikelen 18, 19 of 20”. Deze auteurs voegen toe dat “een gewoon aandachtige lezing van de reglementaire teksten, de plaats die ze respectievelijk
in het geheel van het technisch reglement innemen alsmede de hieruit
vloeiende passende verwerking van de gerechtelijke kwalificaties deze
vergissing [zouden] hebben ontweken”  (1).
Net zomin er een link kan worden gelegd tussen artikel 32bis KB technische eisen en de overlading van voertuigen, lijkt er een link tussen
artikel 32bis KB technische eisen en de overtreding van de voorwaarden
opgelegd door de vergunning uitzonderlijk vervoer te bestaan.
16. Artikel 32bis, 1.1 in fine KB technische eisen, dat bepaalt dat deze
voertuigen. — bedoeld wordt de voertuigen uit klasse III. — een vervoerstoelating, die wordt afgeleverd door de Minister van Openbare Werken
of zijn afgevaardigde, moeten hebben om op de openbare weg te rijden
doet aan deze analyse geen afbreuk.
  (1) C. Postal, J. Algoet, J. Tubetti, E. Van
eisen auto’s art. 30-56/3.
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Deze bepaling moet immers in samenhang worden gelezen met
artikel 78, § 1, b) KB technische eisen, op grond waarvan de Minister
van Verkeerswezen of diens afgevaardigde de voor uitzonderlijk vervoer
bestemde voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand of
de afmetingen hoger zijn dan de voorziene maxima, geheel of gedeeltelijk vrijstellen van dit algemeen reglement.
Dat de vervoerstoelating uit artikel 32bis, 1.1 in fine KB technische
eisen de vergunning afwijking technische eisen betreft, en niet de
vergunning uitzonderlijk vervoer, die wordt toegekend op grond van
artikel 48 Wegverkeersreglement, wordt bevestigd door de lezing van
artikel 2, § 4, KB technische eisen. Op grond van deze bepaling mogen
de in het buitenland ingeschreven voertuigen, bestemd voor uitzonderlijk vervoer, die de maximumwaarden inzake massa’s en afmetingen, voorzien in artikel 32bis KB technische eisen overschrijden, het
Belgische wegennet gebruiken volgens een reisweg die door de Dienst
Uitzonderlijk Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer vastgelegd wordt mits ze gedekt zijn door een speciale toelating tot het verkeer, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het
land van inschrijving. Deze toelating wordt aangemerkt als een afwijking
van artikel 32bis, op dezelfde wijze als die conform met artikel 78, § 1, 2o, b)
afgeleverd zou worden.
17. De appelrechters verwijzen in het bestreden vonnis naar een
arrest van uw Hof van 22 februari 2011 : “Niet het gebruik op zich van
een voertuig op de openbare weg met een massa in beladen toestand
die meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa, maar wel de
wederrechtelijke aanwending van de vergunning door overtreding van
haar voorwaarden, met als gevolg dat het voertuig op de openbare weg
wordt gebruikt met overschrijding van de maximaal toegelaten massa,
krachtens de Wet Goederenvervoer over de weg, is strafbaar (zie Cass.
22 februari 2011, AR P.10.1577.N, AC 2011, nr. 155)”  (1).
Deze zaak betrof een vergunning uitzonderlijk vervoer, dat een
vervoer tot maximaal 72 ton toeliet, maar niet op zondag. De appelrechters beslisten dat aangezien de vergunning niet op zondag gold, er wel
degelijk sprake was van een overlading en dat op die dag de eiseres niet
voldeed aan het algemeen reglement op de technische eisen.
In haar cassatieberoep wierp de eiseres op dat de telastlegging “als
onderneming betreffende het vervoer van zaken over de weg met een
vergunning nationaal vervoer en/of een vergunning communautair
vervoer, een voertuig of een sleep te hebben gebruikt waarvan de totale
massa (…) hoger [is] dan de voor dit voertuig of deze sleep toegelaten
normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de
technische eisen (…)” niet strafbaar is krachtens de Wet Goederenvervoer over de weg, maar door de Wet Technische Eisen Voertuigen.
Uw Hof oordeelde dat uit artikel 36, 6o, Wet goederenvervoer over de
weg en artikel 31, § 1, 5o, KB goederenvervoer over de weg “niet [volgt]
dat het gebruik op zich van een voertuig op de openbare weg met een

  (1) Bestreden vonnis, p. 6.
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massa in beladen toestand die meer bedraagt dan de maximale toegelaten massa, maar wel de wederrechtelijke aanwending van de vergunning door overtreding van haar voorwaarden, met als gevolg dat het
voertuig op de openbare weg wordt gebruikt met overschrijding van de
maximale toegelaten massa, krachtens de Wet Goederenvervoer over de
weg strafbaar is”.
Aangezien de appelrechters niet alleen hadden geoordeeld dat de
eiseres een voertuig op de openbare weg had gebruikt met overschrijding
van de maximaal toegelaten massa, maar dat deze overschrijding het
gevolg was van het niet-naleven van de voorwaarden van de vergunning,
verantwoordden zij hun beslissing naar recht.
Uit dit arrest kan worden afgeleid dat de artikelen 36, 6o, Wet goederenvervoer en 31, § 1, 5o, KB goederenvervoer over de weg niet worden
geschonden bij het gebruik van het te zwaar beladen voertuig, maar wel
bij de wederrechtelijke aanwending van de vergunning door overtreding
van haar voorwaarden.
Dit arrest lijkt mij niet te kunnen worden gelezen in de zin dat uit de
schending van de vergunning uitzonderlijk vervoer zou voortvloeien dat
het bewuste voertuig niet meer valt onder klasse III van artikel 32bis KB
technische eisen, maar onder klasse II, zoals te dezen de appelrechter
besliste.
18. Het bestreden vonnis grondt de schuldigverklaring van de eiseres
aan het haar ten laste gelegde op de niet-toepasselijkheid van de
klasse III van artikel 32bis KB technische eisen maar de onderbrenging
in de klasse II, ten gevolge van de niet-naleving van een voorwaarde van
de vergunning uitzonderlijk vervoer.
Aangezien de niet-naleving van een of meer voorwaarden van de op
grond van artikel 48 Wegverkeersreglement verleende vergunning
uitzonderlijk vervoer er niet toe kan leiden dat een voertuig niet langer
als een klasse III-voertuig geldt, meen ik dat het bestreden vonnis de
schuldigverklaring van de eiseres niet naar recht verantwoordt.
19. Het komt mij voor dat het tweede middel niet kan leiden tot cassatie
zonder verwijzing, en mitsdien geen antwoord behoeft.
Conclusie : Cassatie met verwijzing.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Turnhout van 20 december 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op
24 september 2013 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 15 oktober 2013 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
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Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195
Wetboek van Strafvordering en artikel 31, § 1, 5o, van het koninklijk
besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg
(hierna KB Goederenvervoer) : het bestreden vonnis heeft ten onrechte
en zonder wettige motivering het in de appelconclusie gevoerde verweer
over de afwezigheid van een inbreuk op artikel 31, § 1, 5o, KB Goederenvervoer verworpen ; de eiseres had aangevoerd dat uit de omstandigheid dat de voorwaarden van de vergunning uitzonderlijk vervoer niet
werden nageleefd niet volgt dat de eiseres de door artikel 32bis KB Technische Eisen Voertuigen bedoelde maximumgrens van 44.000 kilogram
diende te respecteren ; de voertuigcombinatie behoorde gelet op de indeling door rubriek 1.1 van artikel 32bis KB Technische Eisen Voertuigen
en de overschrijding van de gewichtsgrens van 44.000 kilogram immers
tot de klasse III ; uit de artikelen 2, § 4, vierde lid, 32bis, 1.1.3, tweede
lid, en 4, laatste lid, en 78, § 1, 2o, b), KB Technische Eisen Voertuigen
volgt dat de Minister een toelating kan verlenen om af te wijken van de
bepalingen van het KB Technische Eisen Voertuigen en dat die toelating te onderscheiden is van de door artikel 48 Wegverkeersreglement
bedoelde vergunning uitzonderlijk vervoer ; de eiseres beschikt voor de
kwestieuze combinatie over die toelating zodat die combinatie onder de
klasse III viel van artikel 32bis, 1.1 KB Technische Eisen Voertuigen en
de maximumgrens van 44.000 kilogram niet van toepassing kan zijn ; het
bestreden vonnis beantwoordt het verweer van de eiseres over de consequenties van de door artikel 78 KB Technische Eisen Voertuigen bedoelde
toelating niet en miskent artikel 31, § 1, 5o, KB Goederenvervoer.
2. Artikel 35, § 1, eerste lid, van de wet van 3 mei 1999 betreffende het
vervoer van zaken over de weg (hierna Wet Goederenvervoer) bepaalt
dat de in artikel 36 bedoelde inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot
zes maanden en met een geldboete van vijftig tot tienduizend euro, of
één van die straffen alleen.
Artikel 36, 6o, Wet Goederenvervoer bepaalt dat de schending van deze
wet en van haar uitvoeringsbesluiten strafbaar wordt gesteld wanneer
zij bepalingen betreft inzake de krachtens artikel 22, § 1, 7o, door de
Koning vastgestelde voorschriften inzake de geldigheid van de vervoersvergunningen.
Artikel 31, § 1, 5o, KB Goederenvervoer bepaalt dat de vergunningen
nationaal vervoer en communautair vervoer ongeldig zijn wanneer zij
worden gebruikt voor een voertuig of een sleep waarvan de totale massa
in beladen toestand of waarvan de afmetingen hoger zijn dan de voor
dit voertuig of deze sleep toegelaten normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technisch eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
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Artikel 48.1 Wegverkeersreglement, zoals hier van toepassing, bepaalt
dat voor het vervoer van ondeelbare voorwerpen en het verkeer van voertuigen of van aanhangwagens die gebruikt worden om die voorwerpen te
vervoeren, en waarvan de afmetingen, de eigen massa of de massa in
beladen toestand de door dit reglement of de door het technisch reglement van de auto’s vastgestelde maxima overschrijden, door de Minister
van Openbare Werken of zijn gemachtigde onder de door hem vastgestelde voorwaarden vergunning wordt gegeven.
Artikel 32bis, 1.1 KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt dat de voertuigen worden ingedeeld in 3 klassen : klasse I, die de voertuigen betreft
bestemd voor het vervoer van personen ; klasse II, die de voertuigen
of combinaties van voertuigen betreft bestemd voor het vervoer van
goederen, waarvan de maximale toegelaten massa, de 44 ton niet overschrijdt ; klasse III, die betrekking heeft hetzij op de afzonderlijke voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale massa
en of afmetingen die deze bepaald voor afzonderlijke voertuigen overschrijden, hetzij de combinaties van voertuigen bestemd voor het vervoer
van goederen met een maximale massa en of afmetingen die deze bepaald
in klasse II overschrijden. Wat betreft de klasse III-voertuigen is bepaald
dat deze voertuigen om op de openbare weg te rijden, een vervoerstoelating moeten hebben verleend door de Minister van Openbare Werken of
zijn afgevaardigde, die voldoet aan de voorwaarden die hij vaststelt.
Artikel 32bis, 4, KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt dat de afmetingen en de massa’s van de voertuigen van de klasse III de maximale
waarde van de voertuigen van de klasse II mogen overschrijden, deze
voertuigen hoe dan ook de hoogste toegelaten massa’s per wiel moeten
respecteren, de waarde van de toegelaten afmetingen en massa’s geval
per geval worden vastgesteld en deze voertuigen of combinaties het
voorwerp zijn van een speciale goedkeuring.
Artikel 78, § 1, 2o, b), KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt dat de
Minister van Verkeerswezen of diens afgevaardigde bij wijze van uitzondering volgens de door hem vastgestelde voorwaarden en procedure, de voor
het uitzonderlijk vervoer bestemde voertuigen of slepen waarvan de massa
in beladen toestand of de afmetingen hoger zijn dan de voorziene maxima,
geheel of gedeeltelijk kan vrijstellen van dit algemeen reglement.
Artikel 2, § 4, vierde lid, KB Technische Eisen Voertuigen bepaalt dat
in het buitenland ingeschreven voertuigen, bestemd voor uitzonderlijk vervoer, die de maximumwaarden inzake massa’s en afmetingen,
bepaald in artikel 32bis, overschrijden, het wegennet op het Belgisch
grondgebied mogen gebruiken volgens een reisweg die door de Dienst
Uitzonderlijk Vervoer van de fod Mobiliteit en Vervoer wordt vastgelegd, mits gedekt te zijn door een speciale toelating tot het verkeer,
afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van inschrijving.
Deze toelating wordt aangemerkt als een afwijking van artikel 32bis, op
dezelfde wijze als die conform met artikel 78, § 1, 2o, b), van dit besluit
afgeleverd zou worden.
3. Uit de samenhang van de artikelen 2, § 4, vierde lid, 32bis, 1.1 en 4,
en 78, § 1, 2o, b), KB Technische Eisen Voertuigen volgt dat een door de
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Minister of zijn gemachtigde op grond van artikel 48.1 Wegverkeersreglement bedoelde vergunning niet geldt als een vervoerstoelating uitgereikt door de Minister of zijn afgevaardigde in de zin van artikel 32bis,
1.1.3, tweede lid, KB Technische Eisen Voertuigen voor de daarin bedoelde
voertuigen van de klasse III.
De niet-naleving van een of meer voorwaarden van een op grond van
artikel 48.1 Wegverkeersreglement bedoelde vergunning kan er dan ook
niet toe leiden dat het rijden op de openbare weg met een combinatie van
voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen met een maximale
toegelaten massa die de 44 ton overschrijdt, niet langer kan worden gecatalogeerd als een klasse III-voertuig in de zin van artikel 32bis, 1.1.3, KB
Technische Eisen Voertuigen en dat de vergunning nationaal vervoer of
communautair vervoer wordt gebruikt voor een sleep waarvan de totale
massa in beladen toestand hoger is dan de voor deze sleep toegelaten
normen of dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de
technische eisen en daardoor ongeldig zou zijn.
4. Het bestreden vonnis grondt de schuldigverklaring van de eiseres
aan het haar ten laste gelegde op de niet-naleving van een der voorwaarden van de op grond van artikel 48.1 Wegverkeersreglement
verleende vergunning. Het leidt daaruit de niet-toepasselijkheid van
de klasse III van artikel 32bis, 1.1.3, KB Technische Eisen Voertuigen
op deze voertuigcombinatie en de onderbrenging in de klasse II af. Het
trekt daaruit het gevolg dat de vergunning nationaal vervoer of communautair vervoer werd gebruikt voor een sleep waarvan de totale massa
in beladen toestand hoger is dan de voor deze sleep toegelaten normen of
dan de normen toegelaten door het algemeen reglement op de technische
eisen en die vergunning daardoor ongeldig is. Aldus verantwoordt het
bestreden vonnis de schuldigverklaring van de eiseres niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeft
geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Antwerpen,
rechtszitting houdend in hoger beroep.
22 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangd advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vanden Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).
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N° 543
1o

— 23 oktober 2013
(P.13.0727.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Publiekrechtelijke rechtspersoon. — Werkgever. — Slachtoffer.
— Fout van een derde. — Uitgaven. — Arbeidsprestaties. — Wettelijke,
reglementaire of contractuele verplichtingen. — Gevolg.
2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — Algemeen. — Rijkspersoneelslid. — Slachtoffer. — Ongeval veroorzaakt door
een derde. — Tijdelijke arbeidsongeschiktheid. — Overheid. — Werkgever.
— Wettelijke of reglementaire verplichtingen. — Doorbetaling van de
wedde en de daarop verschuldigde bijdragen. — Voorschot. — Indeplaatsstelling. — Draagwijdte van de wet of van het reglement.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Materiële schade. Elementen en grootte. — Overheid. — Personeelslid.
— Slachtoffer. — Ongeval veroorzaakt door een derde. — Werkgever. —
Doorbetaling zonder tegenprestatie. — Omvang van de schade. — Bewijs.
— Administratieve gezondheidsdienst. — Beslissingen.

1o De overheid, die ten gevolge van de fout van een derde de arbeidsprestaties van een van haar personeelsleden moet missen en die, overeenkomstig haar wettelijke of reglementaire verplichtingen dat personeelslid de
bezoldiging moet blijven doorbetalen die met de verloren prestaties overeenstemt, lijdt schade die op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek kan worden vergoed, tenzij uit de wet, het reglement of de overeenkomst blijkt dat de uitgave definitief voor rekening moet blijven van
degene die zich ertoe verbindt of die ze moet verrichten  (1). (Artt. 1382
en 1383, BW)
2o Uit de regel volgens welke de overheid aan een van haar personeelsleden,
wiens afwezigheid te wijten is aan de fout van een derde, diens activiteitswedde betaalt als voorschot op de door de derde verschuldigde vergoeding,
kan worden afgeleid dat de last van die uitgaven niet definitief voor rekening van de overheid komt ; het eigen verhaalsrecht van de tewerkstellende
overheid is onvermijdelijk op een andere schade gericht dan die welke de
getroffene van het ongeval rechtstreeks heeft geleden  (2). (Artt. 1382 en
1383, BW ; art. 17, KB 1 juni 1964)
3o De specifieke schade van de tewerkstellende overheid is het brutoloon dat
zij heeft moeten doorbetalen aan haar personeelslid dat het slachtoffer is
van een ongeval dat aan de fout van een derde is te wijten ; die schade
kan worden bepaald door de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, die bindend is voor de werkgever, waaruit blijkt dat de getroffene
geen toestemming werd verleend om gedurende een bepaalde periode het
werk te hervatten, ongeacht de eventueel afnemende graad van arbeidsonge-

  (1) Zie Cass. 16 jan. 2006, AR C.04.0252.F, AC 2004, nr. 35.
  (2) Zie Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97.
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schiktheid in de loop van die periode  (1). (Artt. 1382 en 1383, BW ; artt. 2bis,
3bis en 19, Wet 3 juli 1967 ; artt. 7, 8, 9 en 32bis, KB 24 jan. 1969)

(L. e.a. t. Waals Gewest)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Dinant van 15 oktober 2007 en 4 februari 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt de bestreden vonnissen dat ze de verweerster de
bedragen toekennen die overeenkomen met het brutoloon van haar twee
personeelsleden tijdens de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
waardoor zij werden getroffen ten gevolge van een ongeval dat door de
fout van de eiser was veroorzaakt. De appelrechters wordt verweten dat
zij die beslissing hebben genomen door de besluiten van de administratieve gezondheidsdienst, die bindend zijn voor de tewerkstellende overheid, te hebben laten voorgaan op die van de gerechtsdeskundige.
De overheid die, ten gevolge van de fout van een derde, de arbeidsprestaties van een van haar personeelsleden moet missen en die, overeenkomstig haar wettelijke of reglementaire verplichtingen, haar personeelslid de bezoldiging moet blijven doorbetalen die met de verloren
prestaties overeenstemt, lijdt schade waarvoor op grond van artikel 1382
Burgerlijk Wetboek een vergoeding kan worden gevorderd, tenzij uit de
wet, het reglement of de overeenkomst blijkt dat de uitgave definitief
voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe verbonden heeft of
die ze moet verrichten.
Uit de regel waarbij de overheid aan een van haar personeelsleden
wiens afwezigheid te wijten is aan de fout van een derde, diens acti  (1) Zie Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2011, nr. 361 en Cass. 18 nov. 2011, AR
C.09.0521.F, AC 2011, nr. 625, met concl. adv.-gen. Werquin.
Het openbaar ministerie heeft te dezen geconcludeerd dat het eerste onderdeel gegrond
was omdat de twee bestreden vonnissen zich voor de raming van de schade van de
verweerster alleen baseerden op de verslagen van de Administratieve gezondheidsdienst
en oordeelden dat het Waalse Gewest rekening diende te houden met die verslagen en
dat de afnemende graad van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die de gerechtsdeskundige
in aanmerking heeft genomen, haar niet konden worden tegengeworpen, daar waar het
verslag van de Administratieve gezondheidsdienst zowel de derde aansprakelijke als de
tewerkstellende overheid kon worden tegengeworpen.
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viteitswedde betaalt als voorschot op de door de derde verschuldigde
vergoeding, kan worden afgeleid dat die uitgaven niet definitief voor
rekening van de overheid komen.
Het eigen verhaalsrecht van de tewerkstellende overheid betreft noodzakelijk een andere schade dan die welke de getroffene van het ongeval
rechtstreeks heeft geleden.
De specifieke schade van de tewerkstellende overheid is het brutoloon
dat zij heeft moeten doorbetalen aan haar personeelslid dat is getroffen
door een ongeval dat aan de fout van een derde is te wijten. Die schade
kan worden bepaald door de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, die bindend is voor de werkgever en waaruit blijkt dat de
getroffene geen toestemming heeft gekregen om gedurende een bepaalde
periode het werk te hervatten, ongeacht de eventueel afnemende graad
van arbeidsongeschiktheid in de loop van die periode.
Het tweede vonnis oordeelt dat de redenen waarom het verslag van
de administratieve gezondheidszorg voorrang moet krijgen, gezocht
moeten worden in het mechanisme van het eigen vorderingsrecht van de
werkgever. Volgens de correctionele rechtbank heeft de degressiviteit
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheidspercentages van de getroffene,
zoals ze door de gerechtsdeskundige zijn vastgesteld, geen gevolgen voor
de afzonderlijke schade van de tewerkstellende overheid, die haar personeelslid het brutoloon heeft moeten doorbetalen dat overeenstemt met
prestaties die zij tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid volledig
heeft moeten missen.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel verwijt het tweede vonnis dat het niet in concreto onderzoekt
of de openbaarmaking van de redenen van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst het medisch geheim niet heeft geschonden.
Het leidt daaruit af dat artikel 4, 4o, Wet Motivering bestuurshandelingen is geschonden.
Krachtens de aangevoerde wetsbepaling dient de bestuurshandeling
niet gemotiveerd te worden indien dat afbreuk kan doen aan de eerbied
voor het privéleven of het beroepsgeheim.
Het vonnis oordeelt dat dit risico is aangetoond, vermits de besluiten
van de gezondheidsdienst het resultaat zijn van een medisch consult dat
geheim is.
De appelrechters schenden de aangevoerde wetsbepaling dus niet,
aangezien deze hun niet oplegt de gronden op te geven van hun redengeving en dus evenmin om in concreto de medische redenen te onderzoeken,
die vertrouwelijk moeten blijven.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het middel voert aan dat het eerste vonnis zichzelf tegenspreekt
door voor de eerste getroffene te beslissen dat de schade moet worden
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geraamd met verwijzing naar de beslissing van de administratieve
gezondheidsdienst, aangezien de besluiten van de deskundige niet tegen
het Gewest kunnen worden aangevoerd en door voor de tweede getroffene te beslissen dat het medisch deskundigenonderzoek moet worden
uitgevoerd, bij ontstentenis waarvan het Gewest niet aantoont dat de
uitkeringen in oorzakelijk verband staan met het ongeval.
Voor de eerste getroffene beslist het vonnis dat de voor hem verrichte
uitkeringen gedurende de door de gezondheidsdienst vastgestelde periodes van arbeidsongeschiktheid, de werkelijke schade van de werkgever
vormen, wat de gerechtsdeskundige bevestigt. Voor de tweede getroffene houdt het vonnis de uitspraak aan in afwachting van de resultaten
van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, waardoor kan worden nagegaan of de voor hem verrichte uitgaven in oorzakelijk verband staan
met het ongeval.
Die beslissingen zijn niet aangetast door de aangevoerde tegenstrijdigheid.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
23 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Andersluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu,
de heer Pijcke (bij de balie te Brussel) en de heer T’Kint.

N° 544
2o

— 23 oktober 2013
(P.13.1601.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Onduidelijk
antwoord op de conclusie. — Ontvankelijkheid.

middel.

— Geen

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Feitenrechter. — Verplichting op de conclusie te antwoorden. — Conclusie.
— Begrip.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Administratieve maatregel van vrijheidsberoving van een vreemdeling.
— Beroep bij de rechterlijke macht. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beslissing tot handhaving. — Advies van het openbaar ministerie.
— Overneming van de redenen. — Wettigheid.
4o VREEMDELINGEN. — Administratieve maatregel van vrijheidsberoving
van een vreemdeling. — Beroep bij de rechterlijke macht. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. — Beslissing tot handhaving. — Advies van het
openbaar ministerie. — Overneming van de redenen. — Wettigheid.
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1o Het middel dat het bestreden arrest verwijt niet te antwoorden op de
conclusie van de eiser, zonder het verweer of de exceptie te vermelden
waarop niet werd geantwoord, is niet ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid  (1).
2o In strafzaken hoeft de feitenrechter niet te antwoorden op een conclusie die
hem niet werd overhandigd tijdens het debat op de rechtszitting  (2).
3o en 4o Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om voor haar uitspraak over de ten aanzien van een vreemdeling genomen maatregel van vrijheidsberoving de redenen over te nemen
van het advies van het openbaar ministerie ; de verwijzing naar die redenen
houdt in dat de appelrechters de relevantie ervan erkennen ten aanzien van
het voor hen voorgedragen verweer ; de omstandigheid dat het advies dat
verweer zou zijn voorafgegaan, ontneemt de kamer van inbeschuldigingstelling haar desbetreffende beoordelingsbevoegdheid niet (3).

(W. t. Belgische Staat, staatssecretaris van Asiel en Migratie,
en voor Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 10 oktober 2013 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 23 oktober 2013 heeft afdelingsvoorzitter ridder
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaatgeneraal geconcludeerd
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 72
Vreemdelingenwet, en de artikelen 23, 4o, en 30 Voorlopige Hechteniswet.
Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op de conclusie van
de eiser, die daags voor de rechtszitting op de griffie is neergelegd. De
grief is afgeleid uit de bewering dat de kamer van inbeschuldigingstelling
zich, om haar beslissing regelmatig met redenen te omkleden, niet kon
beperken tot de verklaring dat ze de redenen van het openbaar ministerie
overnam.
In zoverre het middel verzuimt het verweer of de exceptie te vermelden
waarop niet is geantwoord, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

  (1) Zie Cass. 11 feb. 2004, AR P.03.1661.F, AC 2004, nr. 73.
  (2), (3) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 544.
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In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, hoeft de feitenrechter in
strafzaken niet te antwoorden op een conclusie die hem niet tijdens het
debat op de rechtszitting is overhandigd.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de redenen over te nemen van het advies van het openbaar ministerie, teneinde uitspraak te doen over de vrijheidsberovende
maatregel.
De verwijzing naar die redenen houdt in dat de appelrechters de relevantie ervan erkennen ten opzichte van het voor hen voorgedragen
verweer. De omstandigheid dat het advies aan dat verweer zou zijn voorafgegaan, tast de desbetreffende beoordelingsbevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling niet aan.
Het middel faalt in zoverre 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.
23 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Walsh (bij de balie te Brussel)
en mevr. Ma (bij de balie te Brussel).

N° 545
1o

— 24 oktober 2013
(C.12.0068.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — SANCTIES. — Stakingsbevel. — Gebruik. — Strijdig
met de bestemmingsvoorschriften. — Plannen van aanleg. — Strafbare
handeling. — Voorwaarde. — Opdracht van de rechter.
2o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
Plan van aanleg. — Gebruik. — Strijdig met de bestemmingsvoorschriften.
— Strafbare handeling. — Voorwaarde. — Opdracht van de rechter.

1o en 2o Het gebruik dat strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van de
plannen van aanleg vanaf 1 mei 2000 kan een strafbare handeling uitmaken,
voor zover dit strijdig gebruik een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de
rechter in concreto dient na te gaan  (1). (Art. 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)

(Vlaams Gewest t. V.)
  (1) Zie de deels andersluidende concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Bijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan is verweerster mede-eigenaar van een stuk grond te Essen, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Op 12 november 2008 werd door de verbalisanten vastgesteld dat op
het perceel een houten chalet is opgericht en een waterput is geboord,
dit alles zonder stedenbouwkundige vergunning. Met toepassing van
artikel 154 van het Stedenbouwdecreet 1999 werd de onmiddellijke
staking van de “handelingen/ wijzigingen en strijdig gebruik” bevolen.
Het stakingsbevel van het strijdig gebruik werd op 26 november 2008
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur.
2. Op 22 juni 2009 dagvaardde verweerster eiser voor de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in opheffing van het
stakingsbevel.
Bij beschikking van 7 januari 2010 werd de opheffing van het stakingsbevel bevolen.
3. Op het hoger beroep van eiser bevestigde het hof van beroep te
Antwerpen, bij arrest van 13 april 2011, de bestreden beschikking.
4. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
Bespreking

van het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel

5. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert eiser
onder meer aan dat, nu het plegen of voortzetten van een inbreuk op de
gewestplanbestemming door strijdig gebruik reeds een misdrijf is, een
bevolen staking van het strijdig gebruik inbreuken voorkomt bedoeld
in artikel 146, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds
1 september 2009, artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, en het stakingsbevel, zelfs los van de vraag of
nog een herstelmaatregel mogelijk is, alleen reeds om die reden voldoet
aan het preventief karakter, ook al is dit gebruik reeds jarenlang aan de
gang, zodat het bestreden arrest om die reden niet wettig kon oordelen
dat het litigieuze stakingsbevel niet gericht is op de voorkoming van
een aantasting van de goede ruimtelijke ordening, dat het geen preventief karakter heeft, en dat het kennelijk onredelijk is (schending van
artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 154, eerste en zesde
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, artikel 146, eerste lid, 6o, van het
Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, en artikel 6.1.47, eerste en zesde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), noch dat het disproportioneel
bezwarend is voor verweerders (schending van dezelfde wetsbepalingen
evenals artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM).
6. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999
en, vanaf 1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen de in het artikel 148 van het Stedenbouwdecreet
dan wel de in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de
handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat het
werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld
in artikel 146 van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf 1 september 2009,
vermeld in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
7. Naar luid van artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en vóór 1 september 2009 artikel 154, zesde lid, van het
Stedenbouwdecreet 1999, kan de betrokkene in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering
wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd. Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing
op de inleiding en de behandeling van de vordering.
8. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel  (1). Zijn beoordelingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortgedingrechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ;
de vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel
slaat op de gevolgde procedure.
9. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen,
alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust  (2). Hij kan zich hierbij niet
uitspreken over de opportuniteit ervan.
10. De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele
regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht.
De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven,
de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.
11. Artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voorheen artikel 146, eerste lid, 6o van het Stedenbouwdecreet
1999) bepaalt dat de persoon wordt gestraft die een inbreuk op de plannen
van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1996, en die van kracht blijven zolang
en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften
uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, of
dit voortzet of in stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde
werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn, of tenzij het gaat om
onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.
Dit misdrijf werd ingevoerd door het Stedenbouwdecreet 1999, waar
voordien enkel inbreuken op de bijzondere plannen van aanleg strafbaar
waren gesteld  (3).
  (1) Cass. 8 nov. 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
  (2) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; TROS, 2011, 41, noot G. Debersaques en H. Vanlandeghem ; Cass. 16 jan.
2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38.
  (3) M. Boes, “Kroniek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (1999-2007) (slot)”, RW
2007-08, (1786) 1787, nr. 17.
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Krachtens artikel 1.1.2.9o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
moet voor de toepassing van de codex worden verstaan onder “plan van
aanleg” : een gewestplan, een algemeen plan van aanleg of een bijzonder
plan van aanleg.
Overeenkomstig artikel 4.1.1, 1o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is “een bestemmingsvoorschrift” een stedenbouwkundig voorschrift, dat is neergelegd in o.m. een gewestplan, in welk geval het betrekking heeft op de omschrijving van de bestemmingsgebieden, in de zin
van artikel 1, § 1, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 28 december
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
Artikel 11 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en
gewestplannen, bepaalt dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de
landbouw in de ruime zin, en dat behoudens bijzondere bepalingen de
agrarische gebieden enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar
bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Artikel 15
van hetzelfde Koninklijk besluit bepaalt dat de landschappelijke waardevolle gebieden gebieden zijn waarvoor bepaalde beperkingen gelden
met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
Op grond van artikel 1.1.2., 7o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voor de toepassing van deze codex verstaan onder “handelingen” : werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke
implicaties.
12. Uit deze bepalingen volgt dat het niet-vergund recreatief gebruik
van het houten chalet in strijd met de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” na 1 mei 2000 ingevolge artikel 146, eerste lid, 6o, van het
Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling uitmaakt.
13. In zijn arrest van 8 februari 2013 bevestigde het Hof reeds dat het niet
vergund gebruik in strijd met de gewestplanbestemming (in dit geval
“recreatiegebied”) na 1 mei 2000 ingevolge artikel 6.1.1.6o van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling uitmaakt  (1).
14. Het misdrijf van strijdig gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften valt echter niet samen met het instandhoudingsmisdrijf.
Instandhouding veronderstelt immers een schuldig verzuim een einde
te stellen aan de wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging, terwijl
het strijdig gebruik actieve daden vereist  (2).
  (1) Cass. 8 feb. 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96.
  (2) P. Vansant, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 696 ;
G. Debersaques, “Overzicht verjaring stedenbouwmisdrijven en herstelmaatregelen”,
TROS 2003, (72) 74.

ARREST-2013-10.indb 2197

30/08/14 09:33

2198

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.10.13 - N° 545

15. In een arrest van Uw Hof van 2 mei 2006 werd, in het kader van de
problematiek van de permanente bewoning van weekendverblijven, het
onderscheid tussen het misdrijf van het uitvoeren van een niet-vergunde
maar vergunningsplichtige gehele of gedeeltelijke wijziging van de
hoofdfunctie van een onroerend goed en de instandhouding ervan reeds
als volgt gepreciseerd :
— het misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd
goed wordt voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande
vergunning, van een in artikel 99, § 1, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie ; de omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet eraan
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd
goed van verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik
voordoet ;
— het misdrijf van instandhouding van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan
het bestaan van de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging
een einde te maken, wat inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van
het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie ; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat
in een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke
toestand, onderscheidt het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt  (1).
16. Het “gebruik” zal in de regel bestaan uit een complex geheel van
actieve daden, die door hun onderlinge samenhang de illegaal gewijzigde
of tot stand gebrachte functie vormen. P. Vansant wijst in dit verband
op het verschil tussen “voortzetten” en “instandhouden” :
“De gebruikshandeling bestaat maar in de mate actieve daden worden
gesteld. Het herhalen van deze actieve daden staat gelijk met voortzetten
en is per definitie vreemd aan instandhouden. Bij strijdigheid met rechtstreeks gesanctioneerde bestemmingsvoorschriften of een uitdrukkelijke voorwaarde van stedenbouwkundige vergunningen wordt de illegale gebruikshandeling een strafbaar strijdig gebruik, zowel in kwetsbaar
als niet-kwetsbaar gebied  (2)”.
17. Specifiek met betrekking tot de bestemmingsvoorschriften besliste
Uw Hof in zijn arrest van 10 januari 2012 dat, anders dan het “plegen”
of het “voortzetten” van de inbreuk op een bestemmingsvoorschrift door
een daarmee strijdig gebruik, die het stellen van één of meerdere zowel
positieve als aflopende handelingen van gebruik veronderstelt, de
“instandhouding” één voortdurend misdrijf vormt van behoud van de
delictuele toestand van gebruik die ten gevolge van voormelde positieve
handeling(en) is ontstaan en waaraan de dader geen einde stelt en dat de
voltooiing van het plegen of het voortzetten van het strijdige gebruik
door het beëindigen van voormelde positieve handelingen het voortbe  (1) Cass. 2 mei 2006, AR P.06.0100.N, AC 2006, nr. 251 ; TROS 2007, 54, noot E. Rentmeesters.

  (2) P. Vansant, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 697.
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staan van een met het bestemmingsvoorschrift strijdige toestand die
door dit gebruik is ontstaan, niet uitsluit  (1).
18. In dit arrest maakt Uw Hof aldus een duidelijk onderscheid tussen
het “plegen of voortzetten van de inbreuk op een bestemmingsvoorschrift” enerzijds en de “instandhouding” ervan anderzijds.
19. Uw Hof oordeelde dat het “plegen of voortzetten van de inbreuk
op een bestemmingsvoorschrift” aldus, in tegenstelling tot de “instandhouding” van die inbreuk, geen voortdurend misdrijf is gezien het één of
meerdere zowel positieve als aflopende handelingen van gebruik veronderstelt.
20. “Onder een voortdurend misdrijf dient te worden begrepen een
misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde
delictuele toestand. Dit misdrijf wordt gekarakteriseerd door de aangehouden wil van de dader om een door hem in het leven geroepen delictuele toestand te bestendigen”  (2).
21. G. Debersaques en H. Van Landeghem ontwaren in het stedenbouwcontentieux maar twee types voortdurende misdrijven, met name de
instandhouding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied en de miskenning
van het stakingsbevel  (3).
22. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een
preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de
rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is
om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals
bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.1.
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te voorkomen  (4).
23. Het stakingsbevel heeft dus een “dubbele finaliteit”, met name :
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig
te stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en
derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die
stedenbouwinbreuken te beletten.
Los van de vraag of een herstelvordering nog mogelijk is, kan het
stakingsbevel dus ook worden opgelegd wanneer het strekt tot het voorkomen van verdere inbreuken, zoals nieuwe daden van gebruik.
24. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook
in zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddellijke opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets
bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het
herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten
tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van
  (1) Cass. 10 jan. 2012, AR P.11.0843.N, AC 2012, nr. 16.
  (2) L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco 1990,
nr. 317.
  (3) G. Debersaques en H. Van Landeghem, “Het staken van een ‘gewoonlijk gebruik’
van een grond”, noot onder Cass. 1 maart 2010, TROS 2011, (41) 50.
  (4) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaatgeneraal R. Mortier ; TROS, 2011, 41, noot G. Debersaques en H. Van Landeghem ; Cass.
16 jan. 2009, AR C.06.0180.N, AC 2009, nr. 38 ; zie Cass. 18 mei 2007, AR C.06.0567.N, AC 2007,
nr. 260.
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de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld
in artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verantwoorden  (1).
25. In dit laatste arrest ging het echter om het gewoontemisdrijf van
het “gewoonlijk” gebruiken van een grond, dat bestaat uit verschillende handelingen, die afzonderlijk gesteld niet strafbaar zijn, doch die
samen de ingesteldheid van de dader openbaren en één geheel uitmaken
waarop een straf is gesteld. Niet het enkel gebruik is strafbaar, maar het
“gewoonlijk” gebruik.
26. In zijn arrest van 6 december 2011 preciseerde Uw Hof immers dat
met “gewoonlijk gebruik”, in de zin van de artikelen 4.2.1, 5o, a en 6.1.1,
eerste lid, 1o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet
geen vergunningsplicht beoogt voor de toevallige opslag van goederen
maar dat het een gebruik van de grond vereist dat een zekere regelmaat
vertoont en een zekere tijd moet duren alvorens een vergunning noodzakelijk is ; het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen
van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning verkregen werd,
het gewoonlijk gebruik ontstaat, hetgeen de rechter onaantastbaar in
feite beoordeelt.
27. In dit arrest verduidelijkte Uw Hof nog dat het misdrijf van het
gewoonlijk gebruik van een grond zonder vergunning wordt voortgezet
in de zin van artikel 6.1.1., eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dat de verjaring ervan niet loopt, zolang blijvend
handelingen tot gebruik, zonder een tussentijdse onderbreking die tot
verjaring leidt, worden gesteld  (2).
28. In casu gaat het in deze zaak echter niet om een gewoontemisdrijf ;
het gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften is een aflopend
misdrijf, zodat het in casu niet noodzakelijk is dat er een “gewoonlijk” recreatief gebruik is vooraleer men van een inbreuk kan spreken.
Elk gebruik, al is het occasioneel, vormt een inbreuk en het delictuele
karakter vereist dus geen regelmaat in de litigieuze gebruikshandeling.
29. Nu het niet vergund recreatief gebruik van de litigieuze constructies in strijd met de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” een strafbare handeling uitmaakt, kan voor dergelijke strafbare handeling een
stakingsbevel worden afgeleverd, voor zover vaststaat dat daardoor een
inbreuk op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening kan worden
voorkomen  (3). Dit is in casu het geval, aangezien elke nieuwe daad
van gebruik een nieuwe inbreuk onder de vorm van een nieuw aflopend
misdrijf (supra, nr. 19) oplevert.
30. Nu het plegen of voortzetten van een inbreuk op de gewestplanbestemming door strijdig gebruik reeds een misdrijf is, voorkomt een bevolen
staking van het strijdig gebruik ipso facto inbreuken bedoeld in artikel 146,
eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds 1 september 2009,
  (1) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; TROS, 2011, 41, noot G. Debersaques en H. Vanlandeghem.
  (2) Cass. 6 dec. 2011, AR P.11.0599.N, AC 2011, nr. 671.
  (3) Cass. 8 feb. 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96.
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artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en voldoet
het stakingsbevel, zelfs los van de vraag of nog een herstelmaatregel
mogelijk is, alleen reeds om die reden aan het preventief karakter.
31. Het bestreden arrest kon dan ook om die reden naar mijn mening
niet wettig oordelen dat het litigieuze stakingsbevel niet gericht is op
de voorkoming van een aantasting van de goede ruimtelijke ordening,
dat het geen preventief karakter heeft, en dat het kennelijk onredelijk
is, noch dat het disproportioneel bezwarend is voor verweerders.
32. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
Conclusie
33. Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 13 april 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en het bestreden
arrest blijken de volgende feiten :
— de verweerster is (mede)eigenaar van een stuk grond gelegen te
Essen, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, alwaar een houten
chalet werd opgericht in 1972 ;
— op 12 november 2008 stellen de verbalisanten vast dat op het perceel
een houten chalet is opgericht van 3 m breed op 4,5 m diep, waarin
enkel tuinmeu-bilair, een weinig speelgoed en een verwarmingstoestel
zijn ondergebracht ; de chalet is niet ingericht voor langere verblijven ;
tevens wordt vastgesteld dat een waterput is geboord ;
— de onmiddellijke staking werd bevolen van de “handelingen/strijdig
gebruik” ;
— het stakingsbevel van het strijdig gebruik werd op 26 november
2008 bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur op
grond van artikel 154 Stedenbouwdecreet 1999 ;
— op 22 juni 2009 heeft de verweerster de eiser gedagvaard in opheffing
van het stakingsbevel ;
— bij beschikking van 7 januari 2010 werd de opheffing van het
stakingsbevel bevolen, en bij arrest van 13 april 2011 werd dit bevestigd.
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van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is de persoon strafbaar die na 1 mei 2000 een inbreuk pleegt
op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen
volgens de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1996 en die van kracht
blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe
voorschriften uitgevaardigd krachtens deze codex, of dit voortzet of in
stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn.
2. Krachtens artikel 1.1.2, 7o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wordt voor de toepassing van deze codex onder “handelingen” verstaan :
werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties.
3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat het gebruik dat strijdig is met
de bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg vanaf 1 mei 2000
een strafbare handeling kan uitmaken, op grond van artikel 6.1.1, eerste
lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor zover dit strijdig
gebruik een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de rechter in concreto
dient na te gaan.
4. De appelrechters oordelen dat :
— het houten chalet in 1972 werd opgericht, zodat de strafvordering
met betrekking tot het niet-naleven van de vergunningsplicht alleszins
verjaard is ;
— artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 de strafbaarstelling
van instandhoudingsmisdrijven in niet-kwetsbare gebieden opheft en
het in stand houden/strijdig gebruik van de huidige situatie niet langer
een misdrijf kan zijn waaraan strafrechtelijke sancties kunnen worden
gekoppeld ;
— wat het stakingsbevel betreft, een rechter van oordeel kan zijn dat
gelet op het jarenlange gebruik, het stakingsbevel in de gegeven situatie niet meer gericht is op de voorkoming van een aantasting van de
goede ruimtelijke ordening.
Door aldus te oordelen geven de appelrechters te kennen dat het
strijdig gebruik geen ruimtelijke implicatie heeft en verantwoorden zij
hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. De subsidiair aangevoerde grieven zijn afgeleid en zijn dienvolgens
niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Deels Andersluidende conclusie : de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.
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— 24 oktober 2013
(C.12.0069.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — SANCTIES. — Stakingsbevel. — Gebruik. — Strijdig
met de bestemmingsvoorschriften. — Plannen van aanleg. — Strafbare
handeling. — Voorwaarde. — Opdracht van de rechter.
2o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
Plan van aanleg. — Gebruik. — Strijdig met de bestemmingsvoorschriften.
— Strafbare handeling. — Voorwaarde. — Opdracht van de rechter.
3o STEDENBOUW. — SANCTIES. — Strafbare

handelingen.

— Gebruik.

1o en 2o Het gebruik dat strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van de
plannen van aanleg vanaf 1 mei 2000 kan een strafbare handeling uitmaken,
voor zover dit strijdig gebruik een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de
rechter in concreto dient na te gaan  (1). (Art. 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening)
3o De artikelen 4.2.1, 5o, c), en 6.1.1, eerste lid, 1o, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening stellen enkel strafbaar het gewoonlijk gebruiken van
een grond voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die
voor bewoning kunnen worden gebruikt, dit is het herhaaldelijk plaatsen
van dergelijke inrichtingen op een stuk grond, maar niet het gebruik van
deze inrichtingen als dusdanig  (2). (Artt. 4.2.1, 5o, c), en 6.1.1, eerste lid,
1o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

(Vlaams Gewest t. J. e.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Christian Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Bijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan zijn
verweerders eigenaars van een stuk grond te Essen, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Op 16 november 2008 werd door de verbalisanten vastgesteld dat op het
perceel een betonplaten berghok en een garagebox zijn opgericht, en
dat er een stacaravan staat, waarvoor een terras is aangelegd, dit alles
zonder stedenbouwkundige vergunning. Met toepassing van artikel 154
van het Stedenbouwdecreet 1999 werd de onmiddellijke staking van de
“handelingen/ wijzigingen en strijdig gebruik” bevolen.
Het stakingsbevel van het strijdig gebruik werd op 27 november 2008
bekrachtigd door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur op grond
van de miskenning van de vergunningsplicht voor bouwwerken, voor het
gewoonlijk gebruik van een grond voor het plaatsen van verplaatsbare
inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, en voor de
wijziging van de hoofdfunctie van landbouw naar verblijfsrecreatie.
  (1) Zie de deels andersluidende concl. OM.
  (2) Ibid.
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2. Op 22 juni 2009 dagvaardden verweerders eiser voor de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in opheffing van het
stakingsbevel.
Bij beschikking van 7 januari 2010 werd de opheffing van het stakingsbevel bevolen.
3. Op het hoger beroep van eiser bevestigde het hof van beroep te
Antwerpen, bij arrest van 13 april 2011, de bestreden beschikking.
4. Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
Bespreking

van het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel

5. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert eiser
onder meer aan dat, nu het plegen of voortzetten van een inbreuk op de
gewestplanbestemming door strijdig gebruik reeds een misdrijf is, een
bevolen staking van het strijdig gebruik inbreuken voorkomt bedoeld
in artikel 146, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds
1 september 2009, artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, en het stakingsbevel, zelfs los van de vraag of
nog een herstelmaatregel mogelijk is, alleen reeds om die reden voldoet
aan het preventief karakter, ook al is dit gebruik reeds jarenlang aan de
gang, zodat het bestreden arrest om die reden niet wettig kon oordelen
dat het litigieuze stakingsbevel niet gericht is op de voorkoming van
een aantasting van de goede ruimtelijke ordening, dat het geen preventief karakter heeft, en dat het kennelijk onredelijk is (schending van
artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 154, eerste en zesde
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, artikel 146, eerste lid, 6o, van het
Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, en artikel 6.1.47, eerste en zesde lid, van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), noch dat het disproportioneel
bezwarend is voor verweerders (schending van dezelfde wetsbepalingen
evenals artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM).
6. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999
en, vanaf 1 september 2009, artikel 6.1.47 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen de in het artikel 148 van het Stedenbouwdecreet dan wel de in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke
politie mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk,
van de handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen
dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen
zoals bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet, dan wel, vanaf
1 september 2009, vermeld in artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
7. Naar luid van artikel 6.1.47, zesde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en vóór 1 september 2009 artikel 154, zesde lid, van het
Stedenbouwdecreet 1999, kan de betrokkene in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vordering
wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitge-
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voerd. Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing
op de inleiding en de behandeling van de vordering.
8. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist ten gronde
over de vordering tot opheffing van het stakingsbevel  (1). Zijn beoordelingsbevoegdheid gaat dus verder dan die van de gewone kortgedingrechter, die gegrond is op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ;
de vordering wordt immers behandeld zoals in kort geding, wat enkel
slaat op de gevolgde procedure.
9. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof komt het aan de rechter
toe het bevel tot staking op zijn externe en interne wettigheid te toetsen,
alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust  (2). Hij kan zich hierbij niet
uitspreken over de opportuniteit ervan.
10. De controle van de externe wettigheid houdt in dat de formele
regelmatigheid van het bekrachtigde stakingsbevel wordt onderzocht.
De controle van de interne wettigheid betreft daarentegen de motieven,
de inhoud en het doel van het bekrachtigde stakingsbevel.
11. Artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voorheen artikel 146, eerste lid, 6o van het Stedenbouwdecreet
1999) bepaalt dat de persoon wordt gestraft die een inbreuk op de plannen
van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen volgens de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1996, en die van kracht blijven zolang
en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschriften
uitgevaardigd krachtens onderhavige codex, pleegt na 1 mei 2000, of
dit voortzet of in stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde
werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn, of tenzij het gaat om
onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.
Dit misdrijf werd ingevoerd door het Stedenbouwdecreet 1999, waar
voordien enkel inbreuken op de bijzondere plannen van aanleg strafbaar
waren gesteld  (3).
Krachtens artikel 1.1.2.9o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
moet voor de toepassing van de codex worden verstaan onder “plan van
aanleg” : een gewestplan, een algemeen plan van aanleg of een bijzonder
plan van aanleg.
Overeenkomstig artikel 4.1.1, 1o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is “een bestemmingsvoorschrift” een stedenbouwkundig voorschrift, dat is neergelegd in o.m. een gewestplan, in welk geval het betrekking heeft op de omschrijving van de bestemmingsgebieden, in de zin
van artikel 1, § 1, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 28 december
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
  (1) Cass. 8 nov. 2007, AR C.06.0624.N, AC 2007, nr. 536.
  (2) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; TROS, 2011, 41, noot G. Debersaques en H. Vanlandeghem ; Cass. 16 jan.
2009, AR C.06.0480.N, AC 2009, nr. 38.
  (3) M. Boes, “Kroniek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (1999-2007) (slot)”, RW
2007-08, (1786) 1787, nr. 117.
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Artikel 11 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende
de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, bepaalt dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin, en dat behoudens bijzondere bepalingen de agrarische gebieden enkel mogen bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt,
en eveneens para-agrarische bedrijven. Artikel 15 van hetzelfde Koninklijk besluit bepaalt dat de landschappelijke waardevolle gebieden gebieden
zijn waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap
te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden
mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij
de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
Op grond van artikel 1.1.2, 7o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voor de toepassing van deze codex verstaan onder “handelingen” : werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke
implicaties.
12. Uit deze bepalingen volgt dat het niet-vergund recreatief gebruik
als weekendverblijf van de stacaravan met terras, berghok en garagebox, in strijd met de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” na
1 mei 2000 ingevolge artikel 146, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.1, eerste lid, 6o van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling uitmaakt.
13. In zijn arrest van 8 februari 2013 bevestigde het Hof reeds dat het niet
vergund gebruik in strijd met de gewestplanbestemming (in dit geval
“recreatiegebied”) na 1 mei 2000 ingevolge artikel 6.1.1.6o van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening een strafbare handeling uitmaakt  (1).
14. Het misdrijf van strijdig gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften valt echter niet samen met het instandhoudingsmisdrijf.
Instandhouding veronderstelt immers een schuldig verzuim een einde
te stellen aan de wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging, terwijl
het strijdig gebruik actieve daden vereist  (2).
15. In een arrest van Uw Hof van 2 mei 2006 werd, in het kader van de
problematiek van de permanente bewoning van weekendverblijven, het
onderscheid tussen het misdrijf van het uitvoeren van een niet-vergunde
maar vergunningsplichtige gehele of gedeeltelijke wijziging van de
hoofdfunctie van een onroerend goed en de instandhouding ervan reeds
als volgt gepreciseerd :
— het misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd
goed wordt voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande
vergunning, van een in artikel 99, § 1, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie ; de omstandigheid dat de hoofd  (1) Cass. 8 feb. 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96.
  (2) P. Vansant, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 696 ;
G. Debersaques, “Overzicht verjaring stedenbouwmisdrijven en herstelmaatregelen”,
TROS 2003, (72) 74.
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functie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet eraan
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd
goed van verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik
voordoet ;
— het misdrijf van instandhouding van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan
het bestaan van de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging
een einde te maken, wat inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van
het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie ; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat
in een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke
toestand, onderscheidt het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt  (1).
16. Het “gebruik” zal in de regel bestaan uit een complex geheel van
actieve daden, die door hun onderlinge samenhang de illegaal gewijzigde
of tot stand gebrachte functie vormen. P. VANSANT wijst in dit verband
op het verschil tussen “voortzetten” en “instandhouden” :
“De gebruikshandeling bestaat maar in de mate actieve daden worden
gesteld. Het herhalen van deze actieve daden staat gelijk met voortzetten
en is per definitie vreemd aan instandhouden. Bij strijdigheid met rechtstreeks gesanctioneerde bestemmingsvoorschriften of een uitdrukkelijke voorwaarde van stedenbouwkundige vergunningen wordt de illegale gebruikshandeling een strafbaar strijdig gebruik, zowel in kwetsbaar
als niet-kwetsbaar gebied”  (2).
17. Specifiek met betrekking tot de bestemmingsvoorschriften besliste
Uw Hof in zijn arrest van 10 januari 2012 dat, anders dan het “plegen”
of het “voortzetten” van de inbreuk op een bestemmingsvoorschrift door
een daarmee strijdig gebruik, die het stellen van één of meerdere zowel
positieve als aflopende handelingen van gebruik veronderstelt, de
“instandhouding” één voortdurend misdrijf vormt van behoud van de
delictuele toestand van gebruik die ten gevolge van voormelde positieve
handeling(en) is ontstaan en waaraan de dader geen einde stelt en dat de
voltooiing van het plegen of het voortzetten van het strijdige gebruik
door het beëindigen van voormelde positieve handelingen het voortbestaan van een met het bestemmingsvoorschrift strijdige toestand die
door dit gebruik is ontstaan, niet uitsluit  (3).
18. In dit arrest maakt Uw Hof aldus een duidelijk onderscheid tussen
het “plegen of voortzetten van de inbreuk op een bestemmingsvoorschrift” enerzijds en de “instandhouding” ervan anderzijds.
19. Uw Hof oordeelde dat het “plegen of voortzetten van de inbreuk
op een bestemmingsvoorschrift” aldus, in tegenstelling tot de “instandhouding” van die inbreuk, geen voortdurend misdrijf is gezien het één of
meerdere zowel positieve als aflopende handelingen van gebruik veronderstelt.
  (1) Cass. 2 mei 2006, AR P.06.0100.N, AC 2006, nr. 251 ; TROS 2007, 54, noot E. Rentmeesters.

  (2) P. Vansant, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 697.
  (3) Cass. 10 jan. 2012, AR P.11.0843.N, AC 2012, nr. 16.
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20. “Onder een voortdurend misdrijf dient te worden begrepen een
misdrijf dat bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde
delictuele toestand. Dit misdrijf wordt gekarakteriseerd door de aangehouden wil van de dader om een door hem in het leven geroepen delictuele toestand te bestendigen.”   (1)
21. G. Debersaques en H. Van Landeghem ontwaren in het stedenbouwcontentieux maar twee types voortdurende misdrijven, met name de
instandhouding in een ruimtelijk kwetsbaar gebied en de miskenning
van het stakingsbevel  (2).
22. Uw Hof bevestigde diverse malen dat het bevel tot staking een
preventieve maatregel is die niet alleen ertoe strekt de macht van de
rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is
om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening, zoals
bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet 1999 (thans art. 6.1.1.
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) te voorkomen  (3).
23. Het stakingsbevel heeft dus een “dubbele finaliteit”, met name :
— enerzijds de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig
te stellen,
— anderzijds de geviseerde stedenbouwinbreuken te voorkomen en
derhalve de verdere aantasting van de ruimtelijke ordening door die
stedenbouwinbreuken te beletten.
Los van de vraag of een herstelvordering nog mogelijk is, kan het
stakingsbevel dus ook worden opgelegd wanneer het strekt tot het voorkomen van verdere inbreuken, zoals nieuwe daden van gebruik.
24. In de optiek van die dubbele finaliteit besliste Uw Hof dan ook
in zijn arrest van 1 maart 2010 dat de appelrechters, die de onmiddellijke opheffing bevelen van de stakingsbevelen op grond dat deze in niets
bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het
herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen niet strekten
tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van
de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere
aantasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld
in artikel 146 van het decreet, hun beslissing niet naar recht verantwoorden  (4).
25. In dit laatste arrest ging het echter om het gewoontemisdrijf van
het “gewoonlijk” gebruiken van een grond, dat bestaat uit verschillende handelingen, die afzonderlijk gesteld niet strafbaar zijn, doch die
samen de ingesteldheid van de dader openbaren en één geheel uitmaken

  (1) L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990,
nr. 317.
  (2) G. Debersaques en H. Van Landeghem, “Het staken van een ‘gewoonlijk gebruik’
van een grond”, noot onder Cass. 1 maart 2010, TROS 2011, (41) 50.
  (3) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. Debersaques en H. Van Landeghem ; Cass.
16 jan. 2009, AR C.06.0180.N, AC 2009, nr. 38 ; zie Cass. 18 mei 2007, AR C.06.0567.N, AC 2007,
nr. 260.
  (4) Cass. 1 maart 2010, AR C.09.0392.N, AC 2010, nr. 140, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; TROS 2011, 41, met noot G. Debersaques en H. Van Landeghem.

ARREST-2013-10.indb 2208

30/08/14 09:33

N° 546 - 24.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2209

waarop een straf is gesteld. Niet het enkel gebruik is strafbaar, maar het
“gewoonlijk” gebruik.
26. In zijn arrest van 6 december 2011 preciseerde Uw Hof immers dat
met “gewoonlijk gebruik”, in de zin van de artikelen 4.2.1, 5o, a en 6.1.1,
eerste lid, 1o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet
geen vergunningsplicht beoogt voor de toevallige opslag van goederen
maar dat het een gebruik van de grond vereist dat een zekere regelmaat
vertoont en een zekere tijd moet duren alvorens een vergunning noodzakelijk is ; het misdrijf bestaat van zodra door meerdere handelingen
van gebruik zonder dat daartoe de nodige vergunning verkregen werd,
het gewoonlijk gebruik ontstaat, hetgeen de rechter onaantastbaar in
feite beoordeelt.
27. In dit arrest verduidelijkte Uw Hof nog dat het misdrijf van het
gewoonlijk gebruik van een grond zonder vergunning wordt voortgezet
in de zin van artikel 6.1.1., eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en dat de verjaring ervan niet loopt, zolang blijvend
handelingen tot gebruik, zonder een tussentijdse onderbreking die tot
verjaring leidt, worden gesteld  (1).
28. In casu gaat het in deze zaak echter niet om een gewoontemisdrijf ;
het gebruik in strijd met de bestemmingsvoorschriften is een aflopend
misdrijf, zodat het in casu niet noodzakelijk is dat er een “gewoonlijk”
recreatief gebruik is vooraleer men van een inbreuk kan spreken. Elk
gebruik, al is het occasioneel, vormt een inbreuk en het delictuele
karakter vereist dus geen regelmaat in de litigieuze gebruikshandeling.
29. Nu het niet vergund recreatief gebruik als weekendverblijf van de
litigieuze constructies in strijd met de gewestplanbestemming “agrarisch gebied” een strafbare handeling uitmaakt, kan voor dergelijke
strafbare handeling een stakingsbevel worden afgeleverd, voor zover
vaststaat dat daardoor een inbreuk op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening kan worden voorkomen  (2). Dit is in casu het geval,
aangezien elke nieuwe daad van gebruik een nieuwe inbreuk onder de
vorm van een nieuw aflopend misdrijf (supra, nr. 19) oplevert.
30. Nu het plegen of voortzetten van een inbreuk op de gewestplanbestemming door strijdig gebruik reeds een misdrijf is, voorkomt een
bevolen staking van het strijdig gebruik ipso facto inbreuken als bedoeld
in artikel 146, eerste lid, 6o, van het Stedenbouwdecreet 1999, en, sinds
1 september 2009, artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en voldoet het stakingsbevel, zelfs los van de vraag of
nog een herstelmaatregel mogelijk is, alleen reeds om die reden aan het
preventief karakter.
31. Het bestreden arrest kon dan ook om die reden naar mijn mening
niet wettig oordelen dat het litigieuze stakingsbevel niet gericht is op
de voorkoming van een aantasting van de goede ruimtelijke ordening,
dat het geen preventief karakter heeft, en dat het kennelijk onredelijk
is, noch dat het disproportioneel bezwarend is voor verweerders.
32. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
  (1) Cass. 6 dec. 2011, AR P.11.0599.N, AC 2011, nr. 671.
  (2) Cass. 8 feb. 2013, AR C.11.0617.N, AC 2013, nr. 96.
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Conclusie
33. Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 13 april 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 6.1.1, eerste lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is de persoon strafbaar die na 1 mei 2000 een inbreuk pleegt
op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zijn gekomen
volgens de bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1996 en die van kracht
blijven zolang en in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe
voorschriften uitgevaardigd krachtens deze codex, of dit voortzet of in
stand houdt, op welke wijze ook, tenzij de uitgevoerde werken, handelingen of wijzigingen vergund zijn.
2. Krachtens artikel 1.1.2, 7o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wordt voor de toepassing van deze codex onder “handelingen” verstaan :
werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties.
3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat het gebruik dat strijdig is met
de bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg vanaf 1 mei 2000
een strafbare handeling kan uitmaken, op grond van artikel 6.1.1, eerste
lid, 6o, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor zover dit strijdig
gebruik een ruimtelijke implicatie heeft, hetgeen de rechter in concreto
dient na te gaan.
4. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat het gebruik dat strijdig
is met de bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg, ingevolge de voormelde bepaling vanaf 1 mei 2000 steeds een strafbare handeling uitmaakt, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt mitsdien
naar recht.
5. De subsidiair aangevoerde grieven zijn afgeleid en mitsdien niet
ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. Krachtens artikel 6.1.1, eerste lid, 1o, Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening is de persoon strafbaar die de bij de artikelen 4.2.1 en 4.2.15

ARREST-2013-10.indb 2210

30/08/14 09:33

N° 547 - 24.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2211

bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken
van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de
vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt.
Krachtens artikel 4.2.1, 5o, c), Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een
grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor het plaatsen
van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen
worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen of tenten.
7. Deze bepalingen stellen enkel strafbaar het gewoonlijk gebruiken
van een grond voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, dit is het herhaaldelijk plaatsen van dergelijke inrichtingen op een stuk grond, maar niet
het gebruik van deze inrichtingen als dusdanig.
8. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat het recreatief gebruik
als weekendverblijf van een zonder stedenbouwkundige vergunning
geplaatste verplaatsbare inrichting het in artikel 4.2.1, 5o, c), Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde misdrijf oplevert, berust op een
onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Deels Andersluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Geinger.

N° 547
1o

— 24 oktober 2013
(C.12.0288.N)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — ALLERLEI. — Tantiemes. — Statuut.
2o VENNOOTSCHAPPEN. — ALLERLEI. — Tantiemes. — Toekenning. —
Algemene vergadering. — Bevoegdheid.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Juridische tegenstrijdigheid. — Motiveringsplicht.
4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — Artikel 149.
— Burgerlijke zaken. — Motiveringsplicht. — Juridische tegenstrijdigheid.

ARREST-2013-10.indb 2211

30/08/14 09:33

2212

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.10.13 - N° 547

1o Tantièmes, ook al worden zij fiscaalrechtelijk als bezoldigingen aangezien,
zijn vennootschapsrechtelijk als een variabele vergoeding in functie van de
winst te beschouwen en niet als een bezoldiging. (Art. 32, tweede lid, 1o,
WIB92 ; Art. 320 Vennootschappenwet)
2o Het is aan de algemene vergadering om bij de winstverdeling desgevallend tantièmes toe te kennen met inachtneming van artikel 320, § 1, van
de Vennootschappenwet ; hierbij komt het de algemene vergadering toe om,
behoudens beperking van dit recht in de statuten, de modaliteiten van deze
uitkering aan de bestuurders te bepalen ; het staat de algemene vergadering
in principe vrij deze uitkering enkel toe te kennen aan de bestuurders die
door hun prestaties hebben bijgedragen tot het resultaat van het desbetreffende boekjaar, ook al zijn deze op het ogenblik van de beslissing van de
algemene vergadering geen bestuurders meer van de vennootschap.(Art. 320,
§ 1, Vennootschappenwet)
3o en 4o Artikel 149 van de Grondwet is vreemd aan de grief waarin een
tegenstrijdigheid wordt aangevoerd die van juridische aard is  (1). (Art. 149
Grondwet)

(Raman b.v.b.a. e.a. t. R. e.a.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 9 januari 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 32, tweede lid, 1o, WIB92 behoren tantièmes tot de
bezoldigingen van de bedrijfsleiders.
Krachtens artikel 320 Vennootschappenwet worden tantièmes
beschouwd als winstuitkeringen, die slechts onder bepaalde voorwaarden
kunnen worden toegekend.
2. Uit deze bepalingen volgt dat tantièmes, ook al worden zij fiscaalrechtelijk als bezoldigingen aangezien, vennootschapsrechtelijk als een
variabele vergoeding in functie van de winst te beschouwen zijn en niet
als een bezoldiging.
  (1) Zie Cass. 28 sep. 2001, AR F.99.0010.N, AC 2001, nr. 503 ; Cass. 20 jan. 2000, AR
F.96.0084.N, AC 2000, nr. 50.
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3. De appelrechter die oordeelt dat tantièmes, afgezien van de fiscaalrechtelijke gevolgen ervan, een variabele vergoeding uitmaken in
functie van de winst en geen bezoldiging, verantwoordt zijn beslissing
naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Artikel 320, § 1, Vennootschappenwet bepaalt de voorwaarden waaronder geen winstuitkering mag geschieden en legt bijzondere voorwaarden op voor de berekening van het netto-actief in geval van uitkering onder de vorm van tantièmes.
5. Het is aan de algemene vergadering om bij de winstverdeling desgevallend tantièmes toe te kennen met inachtneming van deze bepaling.
Hierbij komt het de algemene vergadering toe om, behoudens beperking
van dit recht in de statuten, de modaliteiten van deze uitkering aan de
bestuurders te bepalen. Het staat de algemene vergadering in beginsel
vrij deze uitkering enkel toe te kennen aan de bestuurders die door hun
prestaties hebben bijgedragen tot het resultaat van het desbetreffende
boekjaar, ook al zijn deze op het ogenblik van de beslissing van de algemene vergadering geen bestuurders meer van de vennootschap.
6. In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
7. De appelrechter betitelt enkel de eerste twee verweerders als “geïntimeerden”.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechter wanneer hij
gewag maakt van de “geïntimeerden” hieronder ook de derde verweerster viseert, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het
mitsdien feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
9. De in het onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid is van juridische
aard.
10. Het als geschonden aangewezen artikel 149 Grondwet is vreemd aan
de aldus aangevoerde grief, zodat het onderdeel niet ontvankelijk is.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
24 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Lefèbvre.
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N° 548
1o kamer — 24 oktober 2013
(C.12.0295.N-C.12.0446.N)
1o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN). —
Opmetingsstaat. — Leemte. — Aanvulling door de inschrijver. — Aanbestedende overheid. — Verplichting om rekening te houden met de aanvulling. — Voorwaarden.
2o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN). —
Opmetingsstaat. — Leemte. — Aanbestedende overheid. — Onderzoek. —
Geen leemte. — Gevolg.
3o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN). —
Opmetingsstaat. — Leemte. — Aanvulling door de inschrijver. — Aanbestedende overheid. — Wering van de aanvulling. — Post reeds voorzien in
de opmetingsstaat. — Inschrijver. — Geen prijs ingediend. — Gevolg.
4o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep. — Beslissing alvorens recht te doen. — Vordering in vrijwaring. — Niet in staat van wijzen. — Heropening van het debat.

1o De aanbestedende overheid dient rekening te houden met de door de
inschrijver doorgevoerde aanvulling van een leemte in de opmetingsstaat,
wanneer deze aanvulling na onderzoek door de overheid gegrond wordt
bevonden en dat, teneinde een gelijke behandeling van de inschrijvers te
waarborgen, de offertes van de andere inschrijvers die geen prijzen voor
de ontbrekende posten hebben voorgesteld in dat geval dienen te worden
aangepast. (Art. 15, eerste en tweede lid, Overheidsopdrachtenwet 1993 ;
Artt. 96, § 2, eerste lid, 111, eerste en tweede lid, en 112, § 2, 1o, eerste en
tweede lid, KB Overheidsopdrachten)
2o De overheid die na onderzoek van oordeel is dat de opmetingsstaat geen
leemte vertoont, dient in beginsel met de door de inschrijver doorgevoerde
aanvulling geen rekening meer te houden. (Art. 15, eerste en tweede lid,
Overheidsopdrachtenwet 1993 ; Artt. 96, § 2, eerste lid, 111, eerste en
tweede lid, en 112, § 2, 1o, eerste en tweede lid, KB Overheidsopdrachten)
3o Wanneer de door de overheid geweerde aanvulling in werkelijkheid betrekking heeft op een specifiek onderdeel van een in de opmetingsstaat reeds voorziene post, waarvoor de inschrijver per vergissing geen prijs heeft ingediend,
dient, teneinde de gelijkheid tussen de inschrijvers bij de rangschikking van
de offertes te waarborgen, deze offerte te worden verbeterd en rekening te
worden gehouden met de door de inschrijver voor de geweerde aanvulling
ingediende prijs, conform de werkelijke bedoeling van deze laatste. (Art. 15,
eerste en tweede lid, Overheidsopdrachtenwet 1993 ; Artt. 96, § 2, eerste
lid, 111, eerste en tweede lid, en 112, § 2, 1o, eerste en tweede lid, KB
Overheidsopdrachten)
4o De beslissing dat de vordering in vrijwaring niet in staat van wijzen is en
waarbij de heropening van het debat te dien einde wordt gelast, is een beslissing alvorens recht te doen, zodat het cassatieberoep daartegen voorbarig en
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mitsdien niet ontvankelijk is, vermits cassatieberoep tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts openstaat na het eindvonnis. (Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek)
t.

(ABC maatschappij voor sociale woningbouw c.v.b.a.
Strabag Belgium n.v. e.a. ; Architectenbureau Van Derbeken
b.v.b.a. e.a. t. Strabag Belgium n.v. e.a.)
Arrest.

I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen van 16 februari 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In de zaak C.12.0295.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
In de zaak C.12.0446.N voeren de eiseressen in hun verzoekschrift dat
aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.12.0295.N en C.12.0446.N zijn
gericht tegen hetzelfde arrest en dienen te worden samengevoegd.
B. Zaak C.12.0295.N
2. Krachtens artikel 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993, dient
de opdracht, indien de bevoegde overheid beslist deze toe te wijzen
bij openbare of beperkte aanbesteding te worden toegewezen aan de
inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende.
Krachtens artikel 15, tweede lid, Overheidsopdrachtenwet 1993, houdt
de bevoegde overheid, voor het bepalen van de laagste regelmatige
offerte, rekening met de aangeboden prijzen en met de andere berekenbare gegevens die met zekerheid haar uitgaven zullen verhogen.
3. Krachtens artikel 96, § 2, eerste lid, van het KB van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, vult de
inschrijver de leemten in de samenvattende opmetingsstaat aan en
verbetert hij de vergissingen die hij in de forfaitaire hoeveelheden
ontdekt, rekening houdend met de tekeningen, het bestek, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen.
Krachtens artikel 112, § 2, 1o, eerste lid, van voormeld KB, onderzoekt de aanbestedende overheid, wanneer een inschrijver enige leemte
in de samenvattende opmetingsstaat van een overheidsopdracht voor
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 anneming van werken heeft aangevuld, de gegrondheid van de aanvula
ling en verbetert deze eventueel.
Krachtens artikel 112, § 2, 1o, tweede lid, van voormeld KB, worden,
indien de andere inschrijvers geen prijzen voor de ontbrekende posten
hebben voorgesteld, deze prijzen met het oog op de rangschikking van
de offertes en de definitieve verbetering van de goed te keuren offerte
berekend volgens een in deze bepaling vermelde formule.
4. Krachtens artikel 111, eerste lid, van voormeld KB, verbetert de
aanbestedende overheid de rekenfouten en kennelijk materiële fouten
in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is.
Krachtens artikel 111, tweede lid, van voormeld KB, gaat de aanbestedende overheid voor het verbeteren van die fouten de werkelijke
bedoeling van de inschrijver na met alle middelen, onder meer door een
onderzoek van de offerte, een vergelijking van de prijzen met die van de
overige inschrijvers en met de gangbare prijzen.
5. Uit deze bepalingen volgt dat de aanbestedende overheid rekening
dient te houden met de door een inschrijver doorgevoerde aanvulling van
een leemte in de opmetingsstaat, wanneer deze aanvulling na onderzoek
door de overheid gegrond wordt bevonden en dat, teneinde een gelijke
behandeling van de inschrijvers te waarborgen, de offertes van de andere
inschrijvers die geen prijzen voor de ontbrekende posten hebben voorgesteld in dat geval dienen te worden aangepast.
De overheid die na onderzoek van oordeel is dat de opmetingsstaat
geen leemte vertoont, dient in beginsel met de door de inschrijver doorgevoerde aanvulling geen rekening meer te houden.
Wanneer de door de overheid geweerde aanvulling in werkelijkheid
betrekking heeft op een specifiek onderdeel van een in de opmetingsstaat reeds voorziene post, waarvoor de inschrijver per vergissing geen
prijs heeft ingediend, dient, teneinde de gelijkheid tussen de inschrijvers bij de rangschikking van de offertes te waarborgen, deze offerte
te worden verbeterd en rekening te worden gehouden met de door de
inschrijver voor de geweerde aanvulling ingediende prijs, conform de
werkelijke bedoeling van deze laatste.
6. De appelrechters oordelen dat :
— de post 58.22 betrekking had op de wandbetegeling van badkamer en
keuken ;
— Depret nv die post had uitgesplitst in enerzijds de wandbetegeling
voor de badkamer waarvoor deze inschrijver prijs gaf onder de post 58.22
en in anderzijds de wandbetegeling voor de keuken waarvoor zelfde
inschrijver prijs gaf onder een als leemte opgegeven post ;
— de eiseres de gelijkheid tussen de inschrijvers miskende door enkel
rekening te houden met de door voornoemde inschrijver voor de wandbetegeling van de badkamer ingediende prijs en na te laten de offerte
te verbeteren rekening houdend met de prijs ingediend voor de wandbetegeling voor de keuken conform de werkelijke bedoeling van deze
inschrijver.
7. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
C. Zaak C.12.0446.N
Ontvankelijkheid
8. De eerste verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid
op : het cassatieberoep dat niet opkomt tegen een eindbeslissing, is voorbarig.
9. Krachtens artikel 1077 Gerechtelijk Wetboek staat cassatieberoep
tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts open na het eindvonnis.
10. De appelrechters oordelen dat de vordering in vrijwaring van de
tweede verweerster tegen de eiseressen niet in staat van wijzen is en
gelasten te dien einde de heropening van het debat.
11. Ten aanzien van de eiseressen is het arrest aldus een beslissing
alvorens recht te doen.
Het cassatieberoep is voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.12.0295.N en C.12.0446.N.
Verwerpt de cassatieberoepen en de vorderingen tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de zaak C.12.0295.N tot de kosten.
Veroordeelt de eiseressen in de zaak C.12.0446.N tot de kosten.
24 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waar
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Wouters, mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 549
1o

— 25 oktober 2013
(C.13.0444.F)

kamer

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter.
— Gewettigde verdenking. — Rechtbank van koophandel. — Rechter in
handelszaken. — Bestuurder van vennootschap en financieel directeur van
de litigieuze vennootschap. — Onpartijdigheid.

De omstandigheden dat de afgevaardigd bestuurder en de financieel directeur
van een vennootschap rechters in handelszaken zijn in de rechtbank van
koophandel waarvoor zij een gedingpartij is, zijn niet van dien aard dat ze
bij de verzoekster tot onttrekking van de zaak aan de rechter en bij derden
een gewettigde verdenking zouden doen ontstaan betreffende de geschiktheid van die rechtbank om met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de zaak kennis te nemen ; die rechtbank is immers samengesteld is
uit een aanzienlijk aantal rechters en rechters in handelszaken, en de zaak
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zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, alleenzetelend
zoals in kort geding, aangezien zij betrekking heeft op een vordering tot
staking en er wordt niet aangegeven dat de voornoemde personen een ander
dan functioneel belang bij deze zaak zouden hebben. (Art. 648, 2o, Gerechtelijk Wetboek)

(Easy-Car b.v.b.a. t. Brussels South Charleroi Airport n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Bij een met redenen omkleed en door Meesters N. T. en O. J., advocaten bij de balie van Charleroi, ondertekend verzoekschrift dat op
4 september 2013 ter griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoekster dat haar zaak, ingeschreven op de algemene rol van de rechtbank
van koophandel te Charleroi onder nummer A/13/01954, tegen Brussels
South Charleroi Airport nv (hierna BSCA), wegens gewettigde verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.
Het Hof heeft in een arrest van 20 september 2013 beslist dat het
verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi en de
bij naam vermelde leden van dat gerecht hebben op 2 oktober 2013 de
bij artikel 656, derde lid, 1o, b), Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
verklaring gesteld, die op 7 oktober 2013 ingekomen is op de griffie van
het Hof.
De niet-verzoekende partij BSCA heeft op 15 oktober 2013 een conclusie
neergelegd op de griffie van het Hof.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

De verzoekende partij voert gronden van gewettigde verdenking aan die
hierop steunen dat, enerzijds, J.-J. C. en D. T., respectievelijk afgevaardigd bestuurder en financieel directeur van de niet-verzoekende partij
BSCA, rechters in handelszaken zijn in de rechtbank van koophandel te
Charleroi, anderzijds, dat het geschil in een bijzonder gespannen sfeer
werd gevoerd, veel aandacht in de pers kreeg, en, doordat het ruimschoots de gebruikelijke handelsbetrekkingen te buiten gaat, tot de
verantwoordelijkheid behoort van de top van BSCA waarvan de twee
voornoemde rechters in handelszaken deel uitmaken.
Rekening houdend met het feit dat de rechtbank van koophandel te
Charleroi samengesteld is uit een aanzienlijk aantal rechters en rechters in handelszaken, dat de zaak, aangezien zij betrekking heeft op een
vordering tot staking, zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank, alleenzetelend zoals in kort geding, en dat niet wordt aangevoerd dat de voornoemde personen een ander dan functioneel belang bij
deze zaak zouden hebben, zijn de omstandigheden die worden aangevoerd
tot staving van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter
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niet van dien aard dat ze bij de verzoekster en bij derden een gewettigde
verdenking zouden doen ontstaan betreffende de geschiktheid van de
rechtbank van koophandel te Charleroi om met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de zaak kennis te nemen.
Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek ;
Veroordeelt de verzoekster in de kosten.
25 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Tison (bij de balie te Charleroi),
de heer Jadin (bij de balie te Charleroi) en de heer Foriers.

N° 550
1o

— 25 oktober 2013
(F.12.0072.F)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Overschot. — Inhouding. — Aard.
2o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Uitvoerend beslag.
— Beslagleggende schuldeiser. — Beslagen schuldenaar. — Derde beslagene. — Schuldvorderingen. — Verjaringen. — Stuitingen. — Tijdstippen.
3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Inhouding. —
Aanzegging aan de belastingplichtige. — Verjaring. — Stuiting. — Vorm.

1o De inhouding, die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van
artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek, die met toepassing van artikel 76,
§ 1, derde lid, van het btw-wetboek wordt gedaan op het btw-overschot dat
aan de belastingplichtige toekomt, is een beslag in de zin van artikel 2244
van het Burgerlijk Wetboek  (1). (Art. 76, § 1, derde lid, btw-wetboek)
2o De schuldeiser die krachtens artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek
uitvoerend beslag legt op bedragen en effecten die een derde aan zijn schuldenaar verschuldigd is, stuit de verjaring van de schuldvordering van de
beslagen schuldenaar op de beslagen derde ; dat beslag stuit tevens de verjaring van de eigen schuldvordering van de beslaglegger op de beslagen schuldenaar te rekenen van de kennisgeving of van de betekening van het beslag
aan de beslagen schuldenaar  (2). (Art. 1445 Gerechtelijk Wetboek)
3o Om de verjaring te stuiten, hoeft de aanzegging van de inhouding aan
de belastingplichtige niet altijd met een deurwaardersexploot te gebeuren,
aangezien volgens artikel 81, § 3, achtste lid, van het koninklijk besluit nr. 4
van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over
  (1) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie op de eerste twee onderdelen.
  (2) Zie noot 1.
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de toegevoegde waarde, de kennisgeving van de inhouding en haar aanzegging aan de belastingplichtige binnen de termijn bepaald in artikel 1457 van
het Gerechtelijk Wetboek, gebeuren bij een ter post aangetekende brief ; de
afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende
dag  (1). (Art. 81, § 3, achtste lid, KB nr. 4 van 29 dec. 1969)

(D. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 september 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 4 oktober 2013 ter griffie een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
.........................................................
Tweede onderdeel
Luidens artikel 81 Btw-wetboek, in de versie toepasselijk op het
geschil, verjaart de vordering tot voldoening van de belasting, van de
interesten en van de administratieve geldboeten door verloop van vijf
jaren vanaf de dag dat deze vordering ontstaat.
Luidens artikel 83 van dat wetboek wordt de verjaring, zowel ten
aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de
belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, gestuit op de
wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2244 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het
gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men
wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.
Krachtens artikel 76, § 1, derde lid, Btw-wetboek, zoals het van toepassing is op het geschil, kan de Koning op het btw-overschot dat aan de
belastingplichtige toekomt, voorzien in een inhouding die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 Gerechtelijk Wetboek.
Deze inhouding geldt als een beslag in de zin van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek.
  (1) Zie noot 1.
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Het onderdeel dat van het tegengestelde uitgaat, faalt naar recht.
De schuldeiser die krachtens artikel 1445 Gerechtelijk Wetboek beslag
onder derden legt op bedragen en effecten die een derde aan zijn schuldenaar verschuldigd is, stuit de verjaring van de schuldvordering van
de beslagen schuldenaar op de beslagen derde. Dat beslag stuit tevens
de verjaring van de eigen schuldvordering van de beslaglegger op de
beslagen schuldenaar te rekenen van de kennisgeving of van de betekening van het beslag aan de beslagen schuldenaar.
Volgens artikel 8¹, § 3, achtste lid, KB nr. 4 van 29 december 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde
waarde gebeuren de kennisgeving van de inhouding bedoeld in het vierde
en het vijfde lid en haar aanzegging aan de belastingplichtige binnen de
termijn bepaald in artikel 1457 Gerechtelijk Wetboek, bij een ter post
aangetekende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende dag.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de aanzegging van die inhouding
aan de belastingplichtige, om de verjaring te stuiten, altijd met een
deurwaardersexploot moet gebeuren, faalt het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 551
1o

— 25 oktober 2013
(F.12.0102.F)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Zesde richtlijn
nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977. — Autowedstrijden. — Verschillende circuits. — Aan de piloten gefactureerde dienstverrichtingen. —
Samengestelde dienstverrichting. — Lokalisering.

De beslissing van het arrest om de artikelen 9, § 2, c), eerste streepje, van
de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting.
— Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde :
uniforme grondslag en 21, § 3, 4o, a), van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde niet toe te passen op de litigieuze dienstverrichtingen
wordt niet naar recht verantwoord met de overwegingen dat de piloot die
aan wedstrijden deelneemt een inschrijvingsrecht aan de organisator. — en
niet andersom. — betaalt, zodat de diensten, die worden gefactureerd aan de
piloot die in de zin van het btw-wetboek, geen dienstverrichting aan de organisator verstrekt, en evenmin bij ontstentenis van een overeenkomst onder
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bezwarende titel, een dienstverrichting aan het publiek dat het evenement
bijwoont, geen bestanddeel vormen van de prijs van de totale dienstverrichting die de eindgebruiker aan de wedstrijdorganisator betaalt” en dat “de
kwestieuze verrichtingen niet worden verrekend in de totale dienstverrichting die de eindgebruiker van de sportieve activiteit betaalt, zodat de samengestelde dienstverrichting, gelet op de doelstelling van voornoemd artikel 9,
§ 2, c), eerste streepje, dat ook betrekking heeft op sportieve activiteiten,
niet kan worden aangemerkt als samenhangend met de sportwedstrijden die
op verschillende circuits plaatsvinden  (1). (Art. 9, § 2, c), eerste streepje ;
Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 ; art. 21, § 3, 4o,
a), btw-wetboek)
t.

(Maison du karting b.v.b.a.
Belgische Staat, minister van Financiën)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 11 februari 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 4 oktober 2013 ter griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 21, § 1, § 2 en § 3, 4o, a), van het van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde, in de versie ervan zoals het werd gewijzigd door artikel 21
van de wet van 28 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en vóór de wijziging ervan door artikel 7 van de wet van 26 november
2009 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ;
— artikel 9, § 1 en § 2, c), eerste streepje, 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 belasting
over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag, vóór de opheffing ervan door
artikel 411, § 1, van de richtlijn nr. 2006/12/EG [lees : 2006/112/EG] van de Raad van
28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat, “aangezien artikel 9, tweede lid, 2, c), van de
richtlijn of 21, § 3, 4o, a), van het btw-wetboek niet van toepassing is op de kwestieuze dienstverrichtingen, en [de eiseres] overigens niet aantoont dat een andere
specifieke bepaling op dat geval van toepassing zou zijn, (...) de algemene lokalisatieregel van artikel 9, eerste lid, van de richtlijn of 21, § 2, van het btw-wetboek
  (1) Gelijkluidende schriftelijke concl. OM in Pas. 2013, nr. 551.
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dient te worden toegepast ; dat de toepassing van die regel in deze zaak tot gevolg
heeft dat de bewuste diensten in België gelokaliseerd moeten worden zodat het
litigieuze dwangbevel terecht melding maakt van de btw betreffende de litigieuze facturaties van racebijstanddiensten”. Het arrest verklaart bijgevolg het
hoger beroep ontvankelijk en gegrond, wijzigt het vonnis van de eerste rechter
in zoverre hij uitspraak doet over de lokalisatie van de diensten “racebijstand”,
bevestigt het voor het overige, verklaart het oorspronkelijk verzet tegen dwangbevel ontvankelijk maar niet gegrond, en veroordeelt de eiseres in de kosten van
de beide aanleggen vastgesteld op 2.364,40 euro voor de verweerster.
Die beslissing steunt op alle redenen van het arrest die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande redenen :
“De partijen zijn het terecht hierover eens dat de racebijstanddiensten met
elkaar verbonden zijn en dat ze niet afzonderlijk maar samen als één enkele
samengestelde dienst moeten worden aangemerkt.
In tegenstelling tot hetgeen [de eiseres] voorstaat, kan er in deze zaak gesteld
worden, rekening houdend met de karakteristieke kenmerken van de kwestieuze dienst racebijstand, dat uit de samenhangende diensten één hoofddienst kan
worden gedistilleerd, aangezien de kern van de samengestelde dienst bestaat in
de terbeschikkingstelling van een rijklare kart bij sportwedstrijden en de overige
diensten geen ander doeleinde hebben dan in de beste omstandigheden die hoofddienst te genieten.
Dienaangaande wijst de eerste rechter terecht erop dat ‘het belangrijkste
voorwerp van de contracten tussen de eiseres en de buitenlandse piloten die zij
bijstaat, erin bestaat dat die piloten — opdat zij in optimale omstandigheden
aan wedstrijden kunnen deelnemen — kunnen beschikken over karts die rijklaar
gemaakt zijn rekening houdend met de bijzondere kenmerken van een welbepaalde race (traject van het circuit, wegdek, tempera- tuur, …)’.
Krachtens de artikelen 9, § 1, van de zesde richtlijn of 21, § 2, van het btwwetboek wordt de dienstverrichting gelokaliseerd op de zetel van de dienstverrichter of op een vaste inrichting indien het niet mogelijk is ze elders te lokaliseren volgens de afwijkende criteria van artikel 9, § 2, van de richtlijn of 21, § 3,
van het btw-wetboek.
‘Hieruit volgt dat, wat de uitlegging van artikel 9 betreft, lid 1 van deze bepaling geen voorrang heeft boven lid 2. Voor elke situatie dient de vraag te worden
gesteld, of zij valt onder een van de in artikel 9, lid 2, genoemde gevallen ; zo niet,
dan is lid 1 van toepassing’ (HvJ. 26 september 1996, arrest D., C-327/94, punt 21).

.........................................................
De samengestelde dienstverrichting racebijstand moet in haar totaliteit
geworden gelokaliseerd volgens de lokalisatieregel die van toepassing is op de
hoofdverrichting, dus in dit geval de terbeschikkingstelling van een rijklare kart
aan een piloot bij sportwedstrijden.
Volgens [de eiseres] vormen de dienstverrichtingen racebijstand diensten die
samenhangen met sportieve activiteiten in de zin van de artikelen 9, tweede lid,
c), van de richtlijn of 21, § 3, 4o, a), van het btw-wetboek ; tot staving van haar
standpunt voert zij de rechtspraak van het Hof van Justitie aan en inzonderheid
het voornoemde D.-arrest.
Dat arrest stelt : ‘De werkingssfeer van artikel 9, lid 2, dient dus te worden
afgebakend met inachtneming van het doel ervan, dat voortvloeit uit de zevende
overweging van de considerans van de richtlijn, die luidt als volgt : “overwegende
dat de vaststelling van de plaats van de belastbare handelingen heeft geleid tot
competentieconflicten tussen de Lid-Staten, met name met betrekking tot de
levering inclusief montage van een goed en met betrekking tot diensten ; dat de
plaats van diensten in beginsel moet worden vastgesteld op de plaats waar de
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dienstverrichter de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd, maar dat
die plaats evenwel in bepaalde gevallen moet worden vastgesteld in het land van
de ontvanger van de diensten, met name voor sommige diensten tussen belastingplichtigen waarvan de kosten in de prijs van de goederen worden opgenomen”.
Bijgevolg strekt artikel 9, lid 2, van de Zesde richtlijn in zijn geheel ertoe een
speciale regeling in het leven te roepen voor diensten tussen belastingplichtigen
waarvan de kosten in de prijs van de goederen worden opgenomen. Een overeenkomstig doel ligt ten grondslag aan artikel 9, lid 2, sub c, eerste streepje, van de
Zesde richtlijn, waarin de plaats van inzonderheid artistieke of vermakelijkheidsactiviteiten, alsmede daarmee samenhangende activiteiten, wordt vastgesteld op
de plaats waar die diensten materieel worden verricht. De gemeenschapswetgever
was namelijk van oordeel dat, wanneer de dienstverrichter zijn diensten verricht
in de staat waarin dergelijke diensten materieel worden verricht en de organisator van het evenement in die staat de door de eindverbruiker te dragen btw int,
de btw met als belastinggrondslag al deze diensten waarvan de kosten worden
opgenomen in de prijs van de door de eindverbruiker betaalde totale dienst, aan
deze staat moet worden betaald en niet aan de staat waar de dienstverrichter de
zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. [...] Gelet op de in de rechtsoverwegingen 24 en 25 van dit arrest gedane vaststellingen, moeten als met een
inzonderheid artistieke of vermakelijkheidsactiviteit samenhangende diensten
worden aangemerkt alle dienstverrichtingen die, zonder zelf een dergelijke activiteit te vormen, een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de verwezenlijking van
die activiteit’ (HvJ 26 september 1996, arrest D., C-327/94, punt 22 tot 24).
[De verweerder] wijst er terecht op dat, anders dan in de toestand die aanleiding gaf tot het D.-arrest, de piloot die aan wedstrijden deelneemt een inschrijvingsrecht aan de organisator, en niet omgekeerd, betaalt zodat de diensten die
[de eiseres] factureert aan die piloot die ‘in de zin van het btw-wetboek noch een
dienstverrichting aan de organisator uitmaken, noch bij ontstentenis van een
overeenkomst onder bezwarende titel, een dienstverrichting aan het publiek dat
het evenement bijwoont’, geen bestanddeel uitmaken van de prijs van de totale
dienstverrichting die door de eindgebruiker wordt betaald aan de wedstrijdorganisator.
De kwestieuze dienstverrichtingen spelen geen rol in de prijs van de totale
dienstverrichting die wordt betaald door de eindgebruiker van de sportieve activiteit, zodat de kwestieuze samengestelde dienstverrichting, gelet op de hierboven vermelde doelstelling van artikel 9, § 2, c), eerste streepje, van de zesde
richtlijn, dat ook betrekking heeft op sportactiviteiten, niet kan worden aangemerkt als samenhangend met de sportwedstrijden die op verschillende circuits
plaatsvinden.
Hier wordt geen voorwaarde toegevoegd die niet vervat is in de tekst van de
artikelen 9, tweede lid, c), van de richtlijn of 21, § 3, 4o, a), van het btw-wetboek
maar wordt ze gewoon uitgelegd, en inzonderheid het begrip de met de bedoelde
activiteiten samenhangende diensten, in functie van de doelstelling van die
tekst”.
Grieven
Artikel 21, § 1 van het btw-wetboek, in de versie ervan zoals het werd gewijzigd
door artikel 21 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
en vóór de wijziging ervan door artikel 7 van de wet van 26 november 2009 tot
wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidt
als volgt : “Een dienst vindt plaats in België als de overeenkomstig de §§ 2 tot 4
aangemerkte plaats zich in België bevindt”.
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Paragraaf 2 van artikel 21 in dezelfde versie bepaalt : “Als plaats van een dienst
wordt aangemerkt de plaats waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit hij de dienst
verricht of bij gebrek aan een dergelijke zetel of vaste inrichting, zijn woonplaats
of zijn gebruikelijke verblijfplaats”.
Artikel 21, § 3, 4o, a), in dezelfde versie, luidt als volgt : “In afwijking van § 2
wordt als plaats van de dienst aangemerkt : (…) de plaats waar de dienst materieel wordt verricht : in verband met (...) sportieve (…) activiteiten, met inbegrip van die van de organisatoren van zulke activiteiten, alsmede van daarmee
samenhangende diensten”.
Die bepalingen vormen de omzetting naar Belgisch recht van artikel 9, § 1
en § 2, c), eerste streepje, 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 belasting over de toegevoegde
waarde : uniforme grondslag, vóór de opheffing ervan door artikel 411, § 1, van
de richtlijn nr. 2006/12/EG [lees : 2006/112/EG] van de Raad van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde.
In de zin van de voornoemde artikelen 21, § 3, 4o, a), van het btw-wetboek en 9,
§ 2, c), eerste streepje, van de zesde richtlijn, moeten als, met inzonderheid een
sportieve activiteit, samenhangende diensten worden aangemerkt alle dienstverrichtingen die, zonder zelf een dergelijke activiteit te vormen, een noodzakelijke
voorwaarde zijn voor de verwezenlijking van die activiteit (HvJ, 26 september
1996, arrest D., C-327/94, inz. punt 27). De terbeschikkingstelling van rijklare karts
is een noodzakelijke voorwaarde voor de verwezenlijking van kartwedstrijden.
De terbeschikkingstelling van een rijklare kart voor een piloot bij sportwedstrijden vormt ook een met een sportieve activiteit samenhangende dienst in de
zin van de voornoemde bepalingen.
De zevende considerans van de zesde richtlijn vermeldt dat “de vaststelling
van de plaats van de belastbare handelingen heeft geleid tot competentieconflicten tussen de Lid-Staten, met name met betrekking tot de levering inclusief
montage van een goed en met betrekking tot diensten ; dat de plaats van diensten
in beginsel moet worden vastgesteld op de plaats waar de dienstverrichter de
zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd, maar dat die plaats evenwel in
bepaalde gevallen moet worden vastgesteld in het land van de ontvanger van de
diensten, met name voor sommige diensten tussen belastingplichtigen waarvan
de kosten in de prijs van de goederen worden opgenomen”.
Uit het gebruik van het bijwoord “met name” in de zevende overweging van
de zesde richtlijn volgt dat de werkingssfeer van artikel 9, § 2, niet beperkt is
tot diensten tussen belastingplichtigen waarvan de kosten in de prijs van de
goederen of diensten wordt opgenomen (HvJ, 7 oktober 2010, arrest K. M., C-222/09,
inz. punt 28).
Artikel 9, § 1 en § 2, impliceert helemaal niet dat, om de plaats van een dienst te
bepalen, rekening moet worden gehouden met verrichtingen na die eerste dienst
(HvJ, 5 juni 2003, arrest Design Concept, C-348/01, [lees : 438/01] inz. punt 26).
Het bestreden arrest overweegt dat “de piloot die aan wedstrijden deelneemt
een inschrijvingsrecht aan de organisator, en niet omgekeerd, betaalt zodat de
diensten die [de eiseres] factureert aan die piloot die ‘in de zin van het btwwetboek noch een dienstverrichting aan de organisator uitmaken, noch bij
ontstentenis van een overeenkomst onder bezwarende titel, een dienstverrichting
aan het publiek dat het evenement bijwoont’, geen bestanddeel uitmaken van de
prijs van de totale dienstverrichting die door de eindgebruiker wordt betaald
aan de wedstrijdorganisator” en dat “de kwestieuze dienstverrichtingen […] geen
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rol [spelen] in de prijs van de totale dienstverrichting die wordt betaald door de
eindgebruiker van de sportieve activiteit”.
Het bestreden arrest heeft uit de overwegingen niet naar recht kunnen afleiden
dat “de kwestieuze samengestelde dienstverrichting […] niet kan worden aangemerkt als samenhangend met de sportwedstrijden die op verschillende circuits
plaatsvinden”, noch “dat, aangezien artikel 9, tweede lid, 2, c), van de richtlijn
of 21, § 3, 4o, a), van het btw-wetboek niet van toepassing is op de kwestieuze
dienstverrichtingen, […] de algemene lokalisatieregel van artikel 9, eerste lid,
van de richtlijn of 21, § 2, van het btw-wetboek dient te worden toegepast”, noch
ertoe te besluiten dat “de toepassing van die regel in deze zaak tot gevolg heeft
dat de bewuste diensten in België gelokaliseerd moeten worden zodat het litigieuze dwangbevel terecht melding maakt van de btw betreffende de litigieuze
facturaties van racebijstanddiensten” (schending van alle in het middel vermelde
bepalingen).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Krachtens artikel 21, § 3, 4o, a), Btw-wetboek, zoals het van toepassing is op het geschil, wordt, in afwijking van § 2 als plaats van de
dienst aangemerkt, de plaats waar de dienst materieel wordt verricht
in verband met sportieve activiteiten, met inbegrip van die van de organisatoren van zulke activiteiten, alsmede van daarmee samenhangende
diensten.
Die bepaling vormt de omzetting van artikel 9, § 2, c), eerste streepje,
van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende
de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde : uniforme grondslag.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van
26 september 1996 (D., C-327/94) beslist dat de werkingssfeer van dat
artikel 9, tweede lid, dient te worden afgebakend met inachtneming van
het doel ervan, dat voortvloeit uit de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die luidt als volgt : “overwegende dat de vaststelling van de plaats van de belastbare handelingen heeft geleid tot competentieconflicten tussen de Lid-Staten, met name met betrekking tot de
levering inclusief montage van een goed en met betrekking tot diensten ; dat de plaats van diensten in beginsel moet worden vastgesteld op
de plaats waar de dienstverrichter de zetel van zijn bedrijfsuitoefening
heeft gevestigd, maar dat die plaats evenwel in bepaalde gevallen moet
worden vastgesteld in het land van de ontvanger van de diensten, met
name voor sommige diensten tussen belastingplichtigen waarvan de
kosten in de prijs van de goederen worden opgenomen” (punt 22).
Volgens hetzelfde arrest moeten als met een inzonderheid artistieke
of vermakelijkheidsactiviteit samenhangende diensten worden aangemerkt alle dienstverrichtingen die, zonder zelf een dergelijke activiteit
te vormen, een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de verwezenlijking
van die activiteit. Het gaat dus om diensten die samenhangen met de
objectief beschouwde hoofdactiviteit, ongeacht welke persoon deze
verricht. (punten 27 en 28).

ARREST-2013-10.indb 2226

30/08/14 09:33

N° 551 - 25.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2227

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van
7 oktober 2010 K. M., C-222/09, betreffende de uitlegging van artikel 9, § 2,
e) verklaard : “Zoals blijkt uit het gebruik van het bijwoord ‘met name’
in de zevende overweging van de considerans van de Zesde richtlijn, is
de werkingssfeer van artikel 9, lid 2, ervan immers niet beperkt tot diensten tussen belastingplichtigen waarvan de kosten in de prijs van de
goederen worden opgenomen” (punt 28).
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres aan drie piloten een totale
dienst “racebijstand” heeft gefactureerd waarvan de hoofddienst bestaat
in “de terbeschikkingstelling van een rijklare kart aan een piloot naar
aanleiding van sportwedstrijden”.
Het overweegt dat : “de piloot die aan wedstrijden deelneemt een
inschrijvingsrecht aan de organisator — en niet andersom — betaalt,
zodat de diensten die [de eiseres] aan die piloot factureert die ‘in de
zin van het btw-wetboek, noch een dienstverrichting aan de organisator
uitmaken, noch bij ontstentenis van een overeenkomst onder bezwarende titel, een dienstverrichting aan het publiek dat het evenement
bijwoont’, geen bestanddeel vormen van de prijs van de totale dienstverrichting die de eindgebruiker aan de wedstrijdorganisator betaalt”
en dat “de kwestieuze verrichtingen niet worden verrekend in de totale
dienstverrichting die de eindgebruiker van de sportieve activiteit
betaalt, zodat de kwestieuze samengestelde dienstverrichting, gelet op
de […] doelstelling van artikel 9, § 2, c), eerste streepje, van de zesde
richtlijn, dat ook betrekking heeft op sportieve activiteiten, niet kan
worden aangemerkt als samenhangend met de sportwedstrijden die op
verschillende circuits plaatsvinden”.
Met die overwegingen verantwoordt het bestreden arrest niet naar
recht zijn beslissing om de artikelen 9, § 2, c), eerste streepje, van de
zesde richtlijn en 21, § 3, 4o, a), Btw-wetboek niet toe te passen op de litigieuze diensten van de eiseres.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
25 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Thiébaut (bij de
balie te Luik) en de heer T’Kint.
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N° 552
1o

— 25 oktober 2013
(F.12.0191.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Beroepskosten. — Eerste
afschrijvingsannuïteit. — Volledige aftrek. — Groep vennootschappen. —
Een enkele vennootschap. — Criteria.

Uit artikel 196, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in
de versie ervan die van toepassing is op het geschil, en uit artikel 15, §§ 1
en 5, van het Wetboek van vennootschappen volgt dat een vennootschap
die, hoewel zij deel uitmaakt van een groep vennootschappen, beantwoordt
aan de criteria van artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen,
buiten het toepassingsgebied valt van artikel 196, § 2, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 en bijgevolg het voordeel behoudt van de volledige aftrek van de eerste afschrijvingsannuïteit voor het boekjaar tijdens
hetwelk het betrokken actief werd aangeschaft of tot stand gebracht, los
van het tijdstip van die aanschaffing of totstandbrenging  (1). (Art. 196, § 2,
WIB92 ; artt. 15, §§ 1 en 5, Wetboek van vennootschappen)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Parking Cathédrale n.v.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 9 maart 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 4 oktober 2013 ter griffie een
conclusie op de griffie neergelegd.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 196, § 2, WIB1992 in de versie die van toepassing is
op het geschil, kunnen de vennootschappen die op grond van artikel 15
Wetboek Vennootschappen niet als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
  (1) Eensluidende schriftelijke concl. OM.
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tijdperk waarin het immaterieel of materieel vast actief werd verkregen
of tot stand gebracht, de eerste afschrijvingsannuïteit slechts in
verhouding tot het gedeelte van het boekjaar vanaf de verkrijging of de
totstandbrenging, als beroepskosten aftrekken.
Volgens artikel 15, § 1, Wetboek Vennootschappen, zoals het van
toepassing is op het geschil, zijn kleine vennootschappen deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst afgesloten boekjaar, betreffende het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de jaaromzet, exclusief de btw of het balanstotaal, niet meer dan één van in de
tekst vermelde grenzen overschrijden.
Paragraaf 5 van dat artikel bepaalt dat, als de vennootschap met één
of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11,
de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend worden
op geconsolideerde basis en dat, wat het criterium personeelsbestand
betreft, het aantal werknemers wordt opgeteld dat door elk van de
betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
De in artikel 15, § 5, Wetboek Vennootschappen vervatte verplichting om, in het geval van een vennootschap die met één of meer andere
vennootschappen verbonden is, het aantal werknemers dat in elk van de
betrokken verbonden vennootschappen wordt tewerkgesteld, op te tellen
en de omzet en het balanstotaal van elk van hen op geconsolideerde
basis te berekenen, teneinde, voor elk van, de naleving te beoordelen
van de in paragraaf 1 van dat artikel vermelde limieten, geeft aan die
limieten een draagwijdte, die eigen is aan de groepen vennootschappen,
en die ze niet kunnen verkrijgen louter op grond van de verwijzing in
artikel 196, § 2, WIB1992, naar artikel 15, § 1.
Uit de voornoemde wetsbepalingen volgt dat een vennootschap die,
hoewel zij deel uitmaakt van een groep vennootschappen, beantwoordt
aan de criteria van artikel 15, § 1, Wetboek Vennootschappen, buiten het
toepassingsgebied valt van artikel 196, § 2, WIB1992 en bijgevolg het voordeel behoudt van de volledige aftrek van de eerste afschrijvingsannuïteit
voor het boekjaar tijdens hetwelk het betrokken actief werd aangeschaft of tot stand gebracht, los van het tijdstip van die aanschaffing of
totstandbrenging.
Het middel, dat uitgaat van een tegengestelde opvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, de heer
D. Matray (bij de balie te Luik) en de heer G. Matray (bij de balie te Luik).
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N° 553
1o

— 25 oktober 2013
(F.12.0198.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen. — Meerwaarden. — Verkoop
van immateriële vaste activa. — Gespreide belasting. — Toepassingsgebied. — Goodwill. — Eigen clientèle. — Aard. — Gevolg.

Hoewel de clientèle die een onderneming in ruil voor een tegenprestatie of in
de vorm van een inbreng heeft verkregen van een derde, als activabestanddeel in rubriek II van de balans van die onderneming kan en moet worden
geboekt als goodwill, geldt zulks daarentegen niet voor de clientèle die de
onderneming zelf heeft opgebouwd in de uitoefening van haar activiteit ;
die eigen clientèle is, vóór ze wordt overgedragen, derhalve geen immaterieel vast actief ; bijgevolg kan zij, met gezamenlijke toepassing van de artikelen 47 en 2, § 7, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van
de toepasselijke boekhoudkundige reglementering, geen recht geven op de
regeling van de uitgestelde en gespreide belasting van de meerwaarde die uit
de verwezenlijking ervan voortvloeit  (1). (Artt. 2, § 7, en 47 WIB92)
t.

(Super Marché Sovet n.v.
Belgische Staat, minister van Financiën)
Arrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 13 juni 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 4 oktober 2013 ter griffie een
conclusie neergelegd.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes werd gehoord in zijn conclusie.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Het middel
1. Het arrest wijst erop dat “de clientèle die de vennootschap zelf heeft
opgebouwd, in beginsel niet geboekt moet worden op de actiefzijde van
de balans als immateriële vaste activa in de zin van artikel 25 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en geen gegeven is dat vermeld moet worden
in de rubriek ‘immateriële vaste activa’, bepaald in hoofdstuk III, afde  (1) Eensluidende schriftelijke concl. OM.
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ling 1, II, van de bijlage bij dat koninklijk besluit”, zodat de voormelde
eigen clientèle van de vennootschap niet in de zin van artikel 47 WIB1992
kan worden beschouwd als een immaterieel vast actief van de eiseres
gedurende de jaren vóór de overdracht in 1992.
Het middel, dat het arrest verwijt erop te wijzen dat er enerzijds geen
sprake kan zijn van een belastbare meerwaarde bij gebrek aan activabestanddelen en dat anderzijds een clientèle nooit kan worden opgenomen
in de activa van rubriek II, dat betrekking heeft op de immateriële vaste
activa, berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist derhalve
feitelijke grondslag.
2. Krachtens artikel 24, eerste lid, 2o, WIB1992, bestaat de winst uit de
inkomsten van alle nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen
die, onder meer, voortkomen uit enige waardevermeerdering van activa
die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt,
wanneer die meerwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhouding of
jaarrekening zijn uitgedrukt.
Volgens artikel 41, 3o, van dat wetboek worden, voor de toepassing van
artikel 24, eerste lid, 2o, met name de immateriële activa die tijdens de
beroepswerkzaamheid tot stand zijn gekomen, ongeacht of zij als activabestanddeel zijn geboekt, geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te worden gebruikt.
Artikel 43 van hetzelfde wetboek, zoals het op de feiten van toepassing
is, bepaalt dat de verwezenlijkte meerwaarde gelijk is aan het positieve
verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde
van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan,
verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en
afschrijvingen.
Die bepalingen zijn krachtens artikel 183 van dat wetboek van toepassing op de vennootschappen.
3. Krachtens artikel 190 van hetzelfde wetboek, en onder de daarin
bepaalde voorwaarden, is de voor de personenbelasting geldende voorkeursregeling betreffende bepaalde in artikel 47 van dat wetboek opgesomde verwezenlijkte meerwaarden, van toepassing op vennootschappen.
Dat artikel 47, zoals het op het geschil van toepassing is, voert een
regeling in voor de uitgestelde en gespreide belasting van bepaalde
meerwaarden die verwezenlijkt zijn op immateriële vaste activa.
Artikel 47, § 1, bepaalt dat, wanneer een bedrag gelijk aan de verkoopprijs wordt herbelegd op de wijze en binnen de gestelde termijnen, de
meerwaarden op immateriële vaste activa die nog niet zijn vrijgesteld
ingevolge artikel 44, § 1, 2o, en § 2, en die zijn verwezenlijkt bij de verkoop
van goederen die sedert meer dan vijf jaar vóór hun verwezenlijking
de aard hebben van vaste immateriële activa, worden aangemerkt als
winst van het belastbare tijdperk waarin de herbelegde goederen zijn
verkregen of tot stand gebracht en van ieder volgende belastbare tijdperk en zulks naar verhouding tot de afschrijvingen op die goederen die
respectievelijk op het einde van het eerst vermelde belastbare tijdperk
en voor elk volgende belastbare tijdperk in aanmerking worden genomen
en, in voorkomend geval, tot het saldo op het ogenblik dat de goederen
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ophouden gebruikt te worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid.
Artikel 2, § 7, van dat wetboek bepaalt, in diezelfde versie, dat de
uitdrukking “immateriële vaste activa”, voor de toepassing van de
inkomstenbelastingen, de betekenis heeft die daaraan wordt toegekend
door de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
4. Er is pas sprake van immateriële vaste activa in de zin van het boekhoudrecht wanneer de immateriële activa, bepaald in afdeling 1, II, van
hoofdstuk III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals het van
toepassing was vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, zijn
geboekt op de actiefzijde van de balans van de onderneming in de daartoe
bestemde rubriek II of daarin moesten zijn geboekt indien de betrokken
belastingplichtige aan alle voorschriften van het voormelde boekhoudkundige koninklijk besluit was onderworpen en ze had nageleefd.
Volgens afdeling 1, II, eerste lid, c), van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is goodwill een immaterieel vast actief dat
op de actiefzijde van de balans geboekt moet worden in rubriek II. Onder
goodwill dient, krachtens het vierde lid van dezelfde afdeling, de prijs te
worden verstaan die is betaald voor de aankoop van een onderneming of
van een bedrijfsafdeling, voor zover die hoger is dan de nettowaarde van
de actief minus passiefbestanddelen van de aangekochte onderneming
of branche.
5. Daaruit volgt dat, hoewel de clientèle die een onderneming in ruil
voor een tegenprestatie of in de vorm van een inbreng heeft verkregen
van een derde, als activabestanddeel in rubriek II van de balans van die
onderneming kan en moet worden geboekt als goodwill, zulks daarentegen niet geldt voor de clientèle die de onderneming zelf heeft opgebouwd in de uitoefening van haar activiteit.
Die eigen clientèle is, vóór ze wordt overgedragen, derhalve geen
immaterieel vast actief ; bijgevolg kan zij, met gezamenlijke toepassing
van de artikelen 47 en 2, § 7, WIB1992 en van de toepasselijke boekhoudkundige reglementering, geen recht geven op de regeling van de uitgestelde en gespreide belasting van de meerwaarde die uit de verwezenlijking ervan voortvloeit.
Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de
heer T’Kint.
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N° 554
3o

— 28 oktober 2013
(C.12.0436.F)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — Fout. —
Gemeente. — Wegen. — Abnormaal gevaar. — Bewijslast.
2o WEGEN. — Gemeente. — Abnormaal

gevaar.

3 GEMEENTE. — Wegen. — Abnormaal
o

— Fout. — Bewijslast.

gevaar.

— Fout. — Bewijslast.

4  BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid.
— Gemeente. — Wegen. — Abnormaal gevaar. — Fout. — Bewijslast.
o

1o, 2o, 3o en 4o Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal
gevaar op een weg in de gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard,
behoudens tegenbewijs, dat de gemeentelijke overheid die gevaarssituatie
behoorde te kennen en te weten dat maatregelen vereist waren om het gevaar
weg te werken ; de gemeentelijke overheid kan in dat geval ontkomen aan
haar aansprakelijkheid als zij het bewijs levert dat zij de gevaarssituatie niet
behoorde te kennen of niet kende of nog dat zij niet tijdig de nodige maatregelen heeft kunnen treffen om het abnormaal gevaar te beoordelen  (1).
(Art. 135, § 2, nieuwe gemeentewet ; artt. 1382 en 1383 BW)

(Ethias n.v. t. G. e.a.)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 4 april 2012.
De eerste voorzitter heeft bij beschikking van 3 oktober 2013 de zaak
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo 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
Wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een abnormaal gevaar
op een weg in de gemeente, dient in beginsel te worden aanvaard, behoudens tegenbewijs, dat de gemeentelijke overheid die gevaarssituatie
  (1) Cass. 17 april 2008, AR C.06.0575.N, AC 2008, nr. 230.
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behoorde te kennen en te weten dat maatregelen vereist waren om het
gevaar weg te werken.
De gemeentelijke overheid kan in dat geval ontkomen aan haar aansprakelijkheid als zij het bewijs levert dat zij de gevaarssituatie niet behoorde
te kennen of niet kende of nog dat zij niet tijdig de nodige maatregelen
heeft kunnen treffen om het abnormaal gevaar te beoordelen.
Het bestreden vonnis gaat dit na en stelt dat “de strooidienst die een
eerste keer verwittigd werd om 8.20 u. door de politie, terug opgebeld
door de burgemeester om 8.40 u., een derde keer verwittigd om 8.54 u.
door de politie die ter plaatse was voor het eerste ongeval en terug
opgebeld werd door de brandweercommandant om 9 uur, is toch niet
operationeel wanneer rond 9.30 u. het tweede ongeval gebeurt. De weg is
niet afgesloten voor het verkeer. De eerste beambte van de strooidienst
verschijnt om 9.13 u., terwijl de burgemeester verklaart dat een wachtdienst is ingesteld om snel te kunnen tussenkomen”.
Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht dat
de gemeente Rebecq aansprakelijk is op grond van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek en van artikel 135, § 2, Nieuwe Gemeentewet.
Met de voormelde overwegingen oordeelt het bestreden vonnis bovendien dat er een abnormaal gevaar was op de weg dat de rechtmatige
verwachtingen van de eerste verweerder kon beschamen en antwoordt
het op het middel van de eiseres.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Mahieu
en de heer Van Ommeslaghe.

N° 555
3o

— 28 oktober 2013
(C.12.0596.F)

kamer

1o OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
Wederkerige overeenkomst. — Vordering tot ontbinding. — Taak van de
rechter.
2o OVEREENKOMST. — EINDE. — Wederkerige
tot ontbinding. — Taak van de rechter.

overeenkomst.

— Vordering

3o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Wederkerige overeenkomst. — Ontbinding. — Voorwaarden. — Rechtsmacht van de
rechter.
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1o, 2o en 3o De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte
te onderzoeken van de door partijen aangegane verbintenissen en, aan de
hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde
wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken  (1).
(Art. 1184, derde lid, BW)

(L’Air

liquide belge n.v. t.

Metal

protection b.v.b.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 29 maart 2012.
De zaak is bij beschikking van 3 oktober 2013 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan dat luidt als
volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikelen 1102, 1134, 1146 tot 1151 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de overeenkomst tussen de
partijen had beëindigd met wederzijdse schuld en besliste dat geen enkele vergoeding verschuldigd was en dat de hoofdvordering deels gegrond had verklaard en
de verweerster veroordeeld tot het betalen van de kosten voor het ophalen, het
herstel en niet gerecupereerd materiaal en dat de kosten van eerste aanleg had
verrekend, waarbij het arrest overigens de kosten van hoger beroep verrekent.
Het arrest steunt die beslissingen op het feit dat de eerste rechters “op grond
van oordeelkundige redenen die het hof van beroep overneemt en die het geheel
van de door de partijen neergelegde inlichtingen en stukken objectief in overweging nemen en die de feitelijke en juridische argumenten die de partijen in hun
conclusies uiteenzetten op gepaste en volledige wijze beantwoorden :
— de overeenkomst tussen de partijen beëindigd hebben met wederzijdse schuld
wegens hun respectieve fouten ;
— de eiseres 2.420 euro toegekend hebben, alsook 1.772,65 euro bij wijze van
kosten voor het ophalen, het herstel en niet gerecupereerd materiaal ;
— de tegenvordering van de verweerster hebben afgewezen.
In het huidig stadium van de procedure volstaat het de volgende elementen te
verduidelijken.
Wat het beëindigen van de contractuele verhouding betreft :

  (1) Zie Cass. 24 sept. 2009, AR C.08.0346.N, AC 2009, nr. 524.
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Om de aansprakelijkheden voor het beëindigen van de overeenkomst tussen de
partijen te beoordelen, moet rekening gehouden worden met het feit dat zowel de
eiseres als de verweerster nalatig zijn geweest in de uitvoering van hun verbintenissen :
1. De verweerster heeft steeds het belang van de regelmaat van de leveringen
benadrukt en de eiseres wist dat perfect, in tegenstelling tot wat ze suggereert :
a) De overeenkomsten van 19 oktober 2005 bevatten reeds de volgende handgeschreven aanvulling :‘onmiddellijke beëindiging bij niet levering binnen de 48u
van de oproep’ (…) ;
b) De overeenkomst van 13 oktober 2008 bevat ook een deels handgeschreven
vermelding dat ‘in geval van het stopzetten van de productie van de klant door
een bewezen gebrekkige levering van vloeibare zuurstof, wordt de overeenkomst
onmiddellijk stopgezet zonder enige vergoeding vanwege de klant’ (…) ;
c) De eiseres kan niet volhouden verrast te zijn door deze tweede vermelding die
zogenaamd toegevoegd zou zijn na haar ondertekening ; die versie wordt tegengesproken door haar eigen brief van 24 oktober 2005 waarmee ze de ontvangst
van de door de verweerster ondertekende exemplaren bevestigt en die terugstuurt ‘ondertekend door onze commerciële directie. Wij hopen dat u ze goed
hebt ontvangen’ (…) ;
2. Per brief van 7 januari 2009 laat de verweerster haar onvrede blijken over
de herhaalde tekortkomingen van de eiseres (vertraging in de leveringen, telefonische oproepen, telemetrie die reeds maanden verwacht wordt, citernes die
meer dan acht maanden na de overeenkomst geïnstalleerd worden, de prijs, niet
gehouden beloftes) om te besluiten dat : ‘Voor dit laatste inhaalmanoeuvre zal ik
minder geduld opbrengen’ (…). De eiseres heeft toen deze brief niet betwist ;
3. De partijen zijn de installatie overeengekomen van een toezichtssysteem dat
de eiseres moet in staat stellen om op afstand het niveau in de kuipen te controleren zodat een plotse onderbreking van de toevoer kon worden vermeden. Op
15 januari 2009 wijst M. D., technisch-commercieel afgevaardigde van de eiseres,
de verweerster per mail erop dat de technicus die langs was gekomen om de DIMA
kit van het toezichtssysteem te installeren er niet in is geslaagd het systeem op
te starten bij gebrek aan een analoge telefoonlijn die de overdracht van betrouwbare gegevens aan de eiseres mogelijk maakt. Het dossierstuk 20 toont aan dat
de werkelijkheid complexer is vermits haar eigen technicus in zijn rapport het
volgende stelt : ‘het DIVA systeem is niet afgesteld, het staat op 96 pct. waar er
75 pct is, dus een verschil van 20 pct. De telefoonlijn deugt niet, er is een analoge
directe lijn nodig. Het DIVA systeem staat ook op N2 en niet op O2’, wat laat
vermoeden dat de installatie afgesteld was op stikstof (N2) en niet op zuurstof
(O2). Desondanks nemen de partijen geen enkel initiatief ;
4. Op 2 april 2009 meldt de verweerster dat ze de gasciternes die de eiseres
geplaatst heeft niet meer gebruikt en voegt hieraan toe : ‘Wij willen de overeenkomst dus beëindigen (in juli 2009). Kan u contact met ons opnemen om het
ophalen van de “installatie” af te spreken ? U zal, natuurlijk, de facturatie stopzetten op de datum van het afsluiten’ (…) Indien de eiseres beweert deze brief
niet ontvangen te hebben, is het verwonderlijk dat ze zich geen vragen stelde bij
de situatie van haar klant en bij het toezichtssysteem op afstand dat nog altijd
niet functioneerde ;
5. Op 29 juni 2009 klaagt de verweerster een nieuwe vertraging in de levering
aan : de ‘vorige week’ bestelde zuurstof moest ‘maandagochtend vroeg’ geleverd
worden, maar was dinsdag nog steeds niet geleverd. De eiseres wijt dat aan een
vergissing en belooft ‘woensdagochtend vroeg’ te leveren, met als gevolg dat ‘de
werkplaats stilligt ten gevolge van uw tekortkoming(en), wat niet de eerste keer
is, zie de vorige brieven die u niet heeft beantwoord’ (…) ;
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6. De eiseres antwoordt op 8 juli dat ze een oplossing heeft gevonden om op
dinsdag 30 juni te leveren en wijst op de noodzaak van een specifieke telefoonlijn voor de goede werking van de installatie, anders kunnen ‘wij deze telemetriedienst niet activeren. Wij wensen samen met u een oplossing te vinden en
stellen voor u te ontmoeten in de komende weken om de installatie te overwegen van een toezichtssysteem op afstand dat eenvoudiger is en draadloos
werkt’ (…) ;
7. In haar brief van 27 juli 2009, geeft de verweerster toe dat ‘wat het laatste
“leveringsprobleem” betreft, de situatie (in extremis) rechtgezet is’, maar benadrukt dat ‘het toezichtssysteem op afstand enkel voor de zuurstof dient, wij
hebben echter ook al diverse problemen gehad met het gas. Daarom blijf ik bij
mijn standpunt, ik vraag u dus uw reservoirs op te halen zodat de huur eindigt
einde juli 2009’ (…).
Deze vaststellingen volstaan om aan te tonen dat de partijen nalatig zijn
geweest in hun contractuele verhouding :
— de eiseres, door de herhaalde vertraagde leveringen, door haar contractpartij
niet naar best vermogen te adviseren over de beschikbare toezichtssystemen op
afstand die zij zeker moest kennen als professioneel verkoper van zuurstof en
gas en door geen enkel initiatief te nemen na de plaatsing van een gebrekkig
toezichtssysteem ; het hof van beroep verbaast zich in het bijzonder erover dat de
eiseres, in die situatie, tot de maand juli 2009 gewacht heeft alvorens een draadloos systeem voor te stellen, terwijl ze het belang kende dat haar cliënt hechtte
aan de onderbrekingen van de bevoorrading ; de eiseres kan haar contractuele
aansprakelijkheid niet ontlopen door zich te verschansen achter artikel G van
de overeenkomst, gezien het groot aantal vastgestelde tekortkomingen en de
klachtenbrieven van de verweerster ;
— de verweerster, door haar oppervlakkige reactie, zonder de oplossingen die
de eiseres voorstelt grondig te onderzoeken ; het attest dat ze in haar dossier
voorlegt (…) over de installatie van een telefoonlijn in september 2008 pleit haar
zeker niet vrij :
* die installatie, waarvoor geen enkele factuur wordt overgelegd, gebeurde
ruim voor de plaatsing van de kit ;
* aangezien ze wist dat een analoge lijn nodig was, is het onbegrijpelijk dat de
verweerster geen beroep heeft gedaan op dezelfde installateur om haar installatie
in overeenstemming te brengen met de DIMA kit.
Het hof van beroep treedt dus volmondig de analyse van de eerste rechters
bij die ‘de wederzijdse niet-naleving van de contractuele verbintenissen dienden
vast te stellen : de eiseres heeft niet correct geadviseerd en heeft geen geschikt
materiaal geïnstalleerd, de verweerster is de bedingen van de overeenkomst niet
nagekomen door ze te beëindigen zonder ingebrekestelling’”,
En, met overname van de motieven van de eerste rechter, wat betreft :
“De beëindiging
De overeenkomst tussen de partijen was van onbepaalde duur, zowel die van
2005 als die van in 2008 die de eerste verving en die in de plaatsing van een telemetrisch systeem voorzag.
De verweerster beroept zich op het feit dat het telemetrisch systeem nooit
geplaatst werd om haar aansprakelijkheid te ontlopen.
Het staat vast dat de eiseres de plaatsing van een telemetrie voorstelde bij
de contracthernieuwing om die hernieuwing te bewerkstelligen. Uit geen enkel
dossierstuk blijkt dat de verweerster op dat ogenblik op de hoogte werd gesteld
van de noodzaak een analoge telefoonlijn te installeren die louter voor het DIVA
systeem zou dienen, terwijl de eiseres de installaties van de verweerster, die zij
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al vele jaren bevoorraadde, kende en dus wist dat die zich aan de buitenkant van
het gebouw bevonden.
Technisch gezien kon de eiseres, zoals blijkt uit haar brief van 8 juli, een
eenvoudiger draadloos toezichtssysteem op afstand installeren.
De rechtbank kan slechts de wederzijdse niet-naleving van de contractuele
verbintenissen vaststellen : de eiseres heeft niet correct geadviseerd en heeft geen
aangepast materiaal geïnstalleerd, de verweerster is de bedingen van de overeenkomst niet nagekomen door ze te beëindigen zonder ingebrekestelling.
Gelet op deze wederzijdse fouten, beslist de rechtbank dat de overeenkomst
wordt beëindigd met wederzijdse schuld en dat geen enkele vergoeding verschuldigd is en dat de overeenkomst overigens geen enkele schadeloosstelling bepaalt.
Daarentegen zijn de kosten voor het ophalen, het herstel van de goederenopslag
niet op korte termijn betwist ; zij zijn bijgevolg verschuldigd, evenals de kosten
voor het niet gerecupereerd materiaal”.
Grieven
Eerste lid
De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een
wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken
van de door partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke
omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig
is om de ontbinding uit te spreken.
Het arrest onderzoekt wellicht, met de in het middel weergegeven redenen, de
omvang en de draagwijdte van de door de eiseres aangegane contractuele verbintenissen en neemt, zonder twijfel, enige contractuele wanprestaties van harentwege aan.
Noch de redenen eigen aan het arrest, noch die van het beroepen vonnis die het
overneemt, onderzoeken evenwel of die wanprestaties voldoende ernstig zijn om
de ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de eiseres uit te spreken.
Daaruit volgt dat de beslissing van het arrest de overeenkomst tussen de
partijen te beëindigen met wederzijdse schuld wegens hun respectieve fouten,
niet naar recht verantwoord is in die zin dat ze de beïndiging (ontbinding) van
die overeenkomst uitspreekt ten nadele van de eiseres (schending van de artikelen 1102, 1142 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat in zijn redenen niet vermeldt dat de wanprestaties die de eiseres
verweten worden voldoende ernstig zijn om de ontbinding te haren nadele van de
overeenkomst te rechtvaardigen evenmin als de redenen daartoe, bevat minstens
geen vaststellingen die het Hof in staat stellen zijn wettigheidscontrole over
die beslissing de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de eiseres uit te
oefenen en is dus niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de
Grondwet).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1184, derde lid, Burgerlijk Wetboek moet de ontbinding in rechte gevorderd worden.
De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding
van een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte
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te onderzoeken van de door partijen aangegane verbintenissen en, aan de
hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde
wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken.
Het bestreden arrest onderzoekt met geen enkele reden of de wanprestaties die aan de eiseres worden verweten voldoende ernstig zijn om de
ontbinding van de overeenkomst te haren laste uit te spreken. Daaruit
volgt dat het niet naar recht verantwoord is.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
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.
28 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 556
3o

— 28 oktober 2013
(S.11.0054.F)

kamer

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — Recht
op maatschappelijke dienstverlening. — Intrekking. — Vordering tot
terugbetaling. — Inning. — Omvang. — Verjaring. — Artikel 102, eerste
lid, van de wet van 8 juli 1976. — Aard. — Openbare orde.
2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — ALGEMEEN.
— Maatschappelijke dienstverlening. — Recht op maatschappelijke dienstverlening. — Intrekking. — Vordering tot terugbetaling. — Inning. —
Omvang. — Verjaring. — Artikel 102, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976.
— Aard. — Openbare orde.
3o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Rechtsmacht
van de rechter. — Wet van openbare orde. — Ambtshalve opgeworpen
middel.

1o en 2o Krachtens artikel 102, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verjaart de
tegen de begunstigde ingestelde vordering tot terugbetaling van de maatschappelijke dienstverlening overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek, namelijk door verloop van vijf jaren ; die bepaling is van openbare
orde  (1). (Art. 2277, BW ; art. 102, eerste lid, OCMW-wet)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 556.
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3o De rechter moet bij afwijking van artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek
ambtshalve de toepassing onderzoeken van artikel 102, eerste lid, van de wet
van 8 juli 1976. (Art. 2223, BW ; art. 102, eerste lid, OCMW-wet)

(K. t. o.c.m.w. Van Sint-Jans-Molenbeek)
Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 13 januari 2011.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft op 7 oktober
2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan die luiden als volgt :
.........................................................
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 102, gewijzigd bij artikel 56 van de wet van 5 augustus 1992, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat heeft vastgesteld dat de verweerder “bij beslissing van 6 april 2007,
heeft beslist 23.133,53 euro maatschappelijke dienstverlening terug te vorderen”,
verwerpt vervolgens het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van de
eerste rechter die voornoemde beslissing van 6 april 2007 bevestigt en veroordeelt
de eiseres aldus tot de terugbetaling van 23.133,53 euro voor maatschappelijke
dienstverlening met terugwerkende kracht tot 1 september 2001.
Grieven
Krachtens artikel 102 van de organieke wet “verjaart de vordering tot terugbetaling bedoeld in de artikelen 98 en 99 overeenkomstig artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek”.
De beslissing van de verweerder dat de eiseres de haar uitgekeerde maatschappelijke dienstverlening met terugwerkende kracht tot 1 september 2001 moet
terugbetalen, namelijk een bedrag van 23.133,53 euro, is op 6 april 2007 genomen
en de eiseres per aangetekende brief op 10 april 2007 ter kennis gebracht.
Daaruit volgt dat de invordering van de maatschappelijke dienstverlening die
gedurende vijf aan 10 april 2002 voorafgaande jaren is uitgekeerd, verjaard is.
Het arrest veroordeelt de eiseres nochtans voor de uitgekeerde maatschappelijke dienstverlening in haar geheel, met name 23.133,53 euro, met inbegrip van
het bedrag dat vóór 10 april 2002 uitgekeerd was hoewel dat deel verjaard is.
Het arrest dat de eiseres veroordeelt tot terugbetaling van de maatschappelijke dienstverlening die vóór 10 april 2002 uitgekeerd was, veroordeelt de eiseres
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aldus tot terugbetaling van de verjaarde maatschappelijke dienstverlening en
schendt bijgevolg artikel 102 van de organieke wet en eveneens artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing van het hof
.........................................................
Derde middel
Krachtens artikel 102, eerste lid, OCMW-wet verjaart de vordering tot
terugbetaling van de maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van
de begunstigde overeenkomstig artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, namelijk door verloop van vijf jaren.
Die bepaling is van openbare orde.
In afwijking van artikel 2223 van het Burgerlijk Wetboek, moet de
rechter dus de toepassing ervan ambtshalve onderzoeken.
Het arrest stelt zowel met eigen redenen als met de redenen van
het beroepen vonnis die het overneemt vast dat de verweerder vanaf
1 september 2001 de maatschappelijke dienstverlening aan de eiseres
heeft betaald ; dat eerstgenoemde bij beslissing van 29 april 2005,
beslist heeft die maatschappelijke dienstverlening vanaf die datum van
1 september 2001 in te trekken en bij beslissing van 6 april 2007 het terug
te vorderen bedrag heeft vastgesteld op 23.133,53 euro ; dat de eiseres
tegen die beslissingen verhaal heeft ingesteld bij de arbeidsrechtbank
en de verweerder vervolgens een tegenvordering heeft ingesteld voor de
terugbetaling van 23.133,53 euro.
Het arrest dat in die omstandigheden nalaat het middel te onderzoeken
dat is afgeleid uit de verjaring van de vordering van de verweerder,
verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht om de eiseres te
veroordelen tot terugbetaling van 23.133,53 euro aan de verweerder.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt tot de terugbetaling, aan
de verweerder, van 23.133,53 euro maatschappelijke dienstverlening,
vermeerderd met de verwijlinterest op elke maandelijkse termijn vanaf
de datum van betaling.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten, gelet op artikel 1017, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
28 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de
heer Mahieu.
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N° 557
3o kamer — 28 oktober 2013
(S.11.0125.F)
1o LASTGEVING. — Burgerlijke zaken. — Derde handelend met een lasthebber. — Recht om van de lasthebber het voorleggen van een volmacht
te eisen. — Derde die het voorleggen daarvan niet heeft geëist. — Gevolg.
2o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Algemeen. — Lastgeving. — Derde
handelend met een lasthebber. — Recht om van de lasthebber het voorleggen van een volmacht te eisen. — Derde die het voorleggen daarvan
niet heeft geëist. — Gevolg.

1o en 2o Hoewel een derde, alvorens met een lasthebber te handelen, het recht
heeft te eisen dat laatstgenoemde een volmacht voorlegt, kan hij, als hij
daarvan afziet, niet achteraf het bestaan ontkennen van een lastgeving die
noch de lastgever, noch de lasthebber hebben betwist  (1). (Art. 1315, BW)

(M. t. Altran n.v.,

voorheen

Altran Europe n.v.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 5 april 2011 van het
arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert drie middelen aan die luiden als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging ;
— het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen,
beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk alleen de partijen het proces
sturen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft de hogere beroepen ontvankelijk verklaard, “verklaart het
hoger beroep van de eiser niet-gegrond ; legt vervolgens de kosten van het hoger
beroep van de verweerder ten laste van eiser ; stelt die kosten vast op 7.000 euro
(rechtsplegingsvergoeding)”, en “laat eisers kosten te zijnen laste”.
Het arrest steunt hierbij op de volgende redenen :
“De eerste rechter heeft de exceptie van de dading toegestaan hetgeen de eiser
betwist ;
  (1) Zie Cass. 18 september 1964, Pas. 1965, 62.
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Dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een
toekomstig geschil voorkomen (Burgerlijk Wetboek, artikel 2044). Het betreft een
op consensus berustend contract dat louter door de instemming van de partijen
gevormd wordt ; het geschrift bedoeld in het tweede lid van artikel 2044 van het
Burgerlijk Wetboek is slechts bij wijze van bewijs vereist. Dading verhindert het
herhalen van de vordering voor de rechter ;
Te dezen doet het arbeidshof opmerken dat :
— de kennisgeving op 27 oktober 2005 van de beslissing om de Belgische overeenkomst te beëindigen beklemtoont dat de partijen nog geen akkoord hebben
bereikt omtrent de voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, inzonderheid
over het bedrag van de opzeggingsvergoeding. De brief vermeldt dat, in afwachting van een definitieve overeenkomst, het bedrijf een vergoeding zal betalen
die met negen maanden loon overeenstemt. Er wordt zo snel mogelijk op een
overeenkomst aangestuurd. F. G. heeft de brief voor de Belgische vennootschap
Altran Europe ondertekend (…) ;
— de eiser verwerpt op 16 november 2005 een eerste voorstel. Hij betwist het
bedrag van de voorgestelde vergoeding, het bestaan van een niet-concurrentiebeding en het ontbreken van een beding betreffende de ‘stock options’. Hij
beschouwt de voorgestelde dading als zijn ontslag bij de ‘groep Altran’ ;
— hij richt zich tot de heer F., die hem de dading heeft voorgesteld, en zegt dat
hij tot diens beschikking staat voor verdere discussie ;
— wanneer dat geweigerd wordt, laat de eiser weten dat hij de hulp van een
advocaat heeft ingeroepen ;
— hij voegt een studie van die raadsman eraan toe die dateert van 16 november
en die de dag zelf aan de heer F. is bezorgd. Die studie verdedigt de stelling dat de
compenserende opzeggingsvergoeding die het bedrijf Altran Europe verschuldigd
is, moet worden berekend op alle vergoedingen die de Belgische (Altran Europe)
en Braziliaanse vennootschappen (Polen Informatica en Altran Brasil), hebben
uitgekeerd ; de studie onderzoekt de kwestie van de stock options en het voorgestelde niet-concurrentiebeding ;
— het handgeschreven document van 30 november 2005 is van de hand van F. G.,
die de ontslagbrief in naam van de Belgische vennootschap Altran Europe heeft
ondertekend. Dat handgeschreven document van 30 november 2005 vermeldt de
voorwaarden voor een dading (vergoeding van 65.000 euro en terugbetaling van
de verhuizingskosten tot maximum 9.000 euro) en preciseert dat het daarmee ‘de
heer J.A. de mogelijkheid wil bieden ons akkoord af te ronden’ ; het stelt dat ‘dit
ontwerp vóór vanavond, 30 november 2005 formeel rond moet zijn. Het stelt, bij
wijze van wederzijdse verplichting, dat we definitief afzien van enige rechtsvervolging om eender welke reden en ten aanzien van om het even welke juridische
entiteit van de groep Altran’. Er is geen sprake meer van en niet-concurrentiebeding. De eiser heeft dat document ondertekend ;
— het getypte document van 30 november 2005 neemt de verbintenis over van de
groep Altran, tot het uitkeren van een bruto vergoeding van 65.000 euro ; de storting van die vergoeding binnen veertien dagen door overschrijving op de Belgische rekening van de eiser ; de terugbetaling van de verhuizingskosten (maximum
9.000 dollar) ; het beding van afstand ;
— dat document vermeldt geen verdere stappen (er is geen sprake van enig
ander akkoord of document). Het is ondertekend door de heer F., de eiser en
mevrouw A. in de hoedanigheid van getuige en aldus geformaliseerd ;
Zodoende is er een bewijs van het bestaan van een dading, die de auteur van de
ontslagbrief heeft voorgesteld, de duidelijke inhoud ervan, en de toestemming
van de eiser omtrent de inhoud van die dading ;
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In tegenstelling tot wat de eiser betoogt, was er niet louter sprake van onderhandelingen of van een ‘ontwerp van akkoord’. Er werd een akkoord bereikt dat
door beide partijen is ondertekend en dat door de ondertekening van een getuige
werd geformaliseerd. De eiser heeft zijn toestemming gegeven ;
Dat akkoord, ondertekend door de heer F., die daartoe opdracht had gekregen,
was inzonderheid bindend voor de verweerster, hetgeen blijkt uit het handgeschreven document dat de heer G. heeft ondertekend. Bovendien heeft het bedrijf
de dading uitgevoerd en heeft de eiser het bedrag ontvangen zonder enig voorbehoud te maken bij de ontvangst ervan. Hij heeft dat bedrag stilzwijgend
ontvangen totdat het bedrijf dat in de loop van de rechtspleging vermeld heeft.
Het feit dat de eiser op 6 december is willen terugkomen op dat akkoord, namelijk door een opbod van de ‘stock options’, vormt een eenzijdige wilsuiting die
de geldigheid niet in het gedrang brengt van het akkoord dat op 30 november
schriftelijk is vastgesteld.
Het geschreven document dat het bedrijf hem later voorgelegd heeft en door
hem niet werd ondertekend, is geen formalisering van het akkoord vermeld in
het handgeschreven document van 30 november : in zijn voorstel om wezenlijk
vast te stellen (te bevestigen) dat de Belgische vennootschap niets meer verschuldigd is, verwijst dat document steeds weer naar dat akkoord ;
De eiser tracht vergeefs de dading van 30 november teniet te doen op grond dat
zij niet werd uitgevoerd.
Gezegd werd reeds dat de vooropgestelde vergoeding enerzijds betaald werd.
De enkele dagen vertraging (betaling op 23 in plaats van 15 december) vormen de
niet-naleving van een uitvoeringsmodaliteit (betalingstermijn) van de dading, en
niet van zomaar om het even welke voorwaarde. Bovendien is die niet-naleving
beperkt (enkele dagen), en niet van aard de beëindiging van de overeenkomst te
verantwoorden. Zelfs al gebeurde die betaling laattijdig, toch heeft de eiser haar
zonder enig voorbehoud op dat ogenblik aanvaard ;
hoewel de dading de terugbetaling inhield van de verhuizingskosten, stond het
anderzijds aan de eiser zijn kosten in te dienen en de terugbetaling daarvan te
vorderen. Dat heeft hij niet gedaan. Dat kan aan de verweerster verweten worden ;
Op grond van het akkoord van 30 november 2005, kan de verweerster de exceptie
van dading aanvoeren om elke vordering van die dading te verhinderen ;
De vragen die de eiser aan de eerste rechter heeft voorgelegd, en de betwistingen die hij voorlegt aan het arbeidshof, betreffen het bedrag van de ontslagvergoeding die de verweerster verschuldigd is en een vergoeding inzake de ‘stock
options’ :
De aan de dading voorafgaande onderhandeling omvatte – hetgeen bewijst dat
het eerste voorstel geweigerd werd – de ontslagvergoeding (verhoogd door de
dading), een niet-concurrentiebeding (dat niet meer voorkomt in de dading) en
de ‘stock options’ ;
De dading gaat gepaard met een beding van algemene afstand, zonder enig
voorbehoud. De dading van 30 november vormt een akkoord over de modaliteiten die globaal een einde maken aan die betwisting tussen de partijen.
Het beding van algemene afstand omvat de hiervoor opgesomde betwistingen,
waarop de onderhandeling betrekking had en waaraan de dading een einde
heeft gemaakt”.
Het arrest leidt daaruit af dat “de exceptie van dading gegrond is : de dading
belet de ontvankelijkheid van de vorderingen van de eiser, ongeacht het gaat om
een verbrekingsvergoeding of een vergoeding inzake de ‘stock options’ ; dat de
grond van die vorderingen dus niet moet worden onderzocht en dat de vordering
tot het afleveren van de sociale documenten niet verantwoord is”.
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Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid dat hij die de
uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en
in het tweede lid dat omgekeerd hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet
leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis
heeft teweeggebracht.
Zo vermeldt ook artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek dat iedere partij het
bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert. Inzake overeenkomsten moet
de partij het bestaan bewijzen van de overeenkomst die zij aanvoert.
Te dezen blijkt enerzijds uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
dat de eiser betoogde dat “de heer F., jonge werknemer van de Altran directie te
Parijs, niet bevoegd was om in deze zaak te ondertekenen of een dading te sluiten
(noch in Brazilië, noch in België)” en “de heer G, algemeen vice-directeur van
de groep,” de persoon was die gemachtigd was te ondertekenen, en anderzijds,
dat de verweerster zich ertoe beperkte de stelling van de eiser tegen te spreken
door te beweren dat “de heer F. op 30 november 2005 naar Sao Paolo is gegaan om
de vertrekmodaliteiten van de eiser te regelen ; dat laatstgenoemde zowel voor
rekening van Altran Europe handelde als voor rekening van Polen Informatica”,
zonder te vermelden in welke hoedanigheid of op welke juridische grond de heer
F. zou hebben kunnen handelen voor “de groep Altran”, bedoeld in het document
van 30 november 2005, noch a fortiori voor haarzelf.
Zodoende kon de verweerster, ondanks de door de eiser aangevoerde betwisting
op dat punt, niet het bestaan bewijzen van een lastgeving of bevoegdheid tot
vertegenwoordiging die zij zou hebben verleend aan de heer F. voor het sluiten
van een dading met de eiser. Met geen enkele van die redenen stelt het arrest
vast dat zo’n bewijs zou zijn geleverd, noch op welke manier dat zou zijn gebeurd.
Het arrest, dat de door de verweerster aangevoerde exceptie van dading in
aanmerking neemt, zonder dat uit de vaststellingen blijkt dat zij zou hebben
bewezen dat de geldigheidsvoorwaarden van die vermeende dading daadwerkelijk vervuld waren, schendt bijgevolg de regelgeving inzake de bewijslast (schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek).

.........................................................
III. Beslissing van het hof
.........................................................
Derde onderdeel
Hoewel een derde, alvorens met een lasthebber te handelen, het recht
heeft te eisen dat laatstgenoemde een volmacht voorlegt, kan hij, als hij
daarvan afziet, niet achteraf het bestaan ontkennen van een lastgeving
die noch de lastgever, noch de lasthebber hebben betwist.
Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt niet dat de
eiser voor het arbeidshof heeft aangevoerd dat hij geëist had dat de heer
F. een volmacht zou voorleggen.
Het arrest dat het bewezen acht dat de verweerster de heer F. gemandateerd had, waarop zij zich beriep, kon bijgevolg geen enkele in het
onderdeel bedoelde bepalingen schenden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 oktober 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Foriers.

N° 558
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.0896.N)

kamer

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Verwijzing naar de feitenrechter. — Onaantastbare vaststelling van het bestaan
van bezwaren.
2o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Verwijzing
naar de feitenrechter. — Onaantastbare vaststelling van het bestaan van
bezwaren.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Verwijzing naar de feitenrechter. — Oordeel dat er voldoende bezwaren bestaan.
— Motivering.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de
rechtspleging. — Verwijzing naar de feitenrechter. — Oordeel dat er
voldoende bezwaren bestaan. — Motivering.

1o en 2o Ongeacht of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin de
inverdenkinggestelde betwist dat er voldoende bezwaren bestaan, motiveert
het onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan  (1).
3o en 4o Uit artikel 6.1 EVRM kan niet worden afgeleid dat het onderzoeksgerecht dat oordeelt dat er in hoofde van een inverdenkinggestelde voldoende
bezwaren bestaan om hem te verwijzen naar het vonnisgerecht, deze
bezwaren moet preciseren en nader motiveren.

(V. t. L.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 april 2013.
  (1) Cass. 16 april 2013, AR P.12.0858.N, AC 2013, nr. 238 ; zie : Cass. 17 januari 1996, AR
P.95.0930.F, AC 1995, nr. 36.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft concludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart eisers hoger beroep tegen de beschikking van de
raadkamer niet ontvankelijk omdat die beschikking waarbij hij wordt
verwezen naar het vonnisgerecht niet behept is met een motiveringsgebrek dat een hoger beroep toelaat.
2. Uit artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt
dat tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over het hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking,
voor de inverdenkinggestelde slechts cassatieberoep openstaat wanneer
zijn hoger beroep zelf ontvankelijk is, dit is in de gevallen bepaald in
artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.
3. Het in de verwijzingsbeschikking ontbreken van redengeving betreffende het bestaan van voldoende bezwaren maakt een verzuim van deze
beschikking uit, zodat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde
tegen deze beschikking, ontvankelijk is wanneer het middel tot staving
van dit hoger beroep met recht een dergelijk verzuim aanvoert. Zijn
hoger beroep is daarentegen niet ontvankelijk wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling, ondanks het feit dat een dergelijk verzuim
wordt aangevoerd, wettig vaststelt dat de beroepen beschikking dienaangaande met redenen is omkleed.
4. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van eisers cassatieberoep
vereist een antwoord op de door hem aangevoerde middelen, die nauw
verband houden met die ontvankelijkheid.
Eerste middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering : het arrest verklaart ten onrechte eisers hoger beroep
tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen onontvankelijk ; het beroep van een
inverdenkinggestelde tegen een verwijzingsbeschikking is wel degelijk
ontvankelijk indien die aanvoert dat de beschikking een verzuim bevat
bestaande in een gebrekkige motivering wegens het niet-motiveren en
niet-preciseren van de bezwaren die de verwijzing verantwoorden.
6. Uit de artikelen 129, 130 en 230 Wetboek van Strafvordering volgt
dat de wetgever het onderzoeksgerecht in geweten heeft willen laten
oordelen over de vraag of het onderzoek voldoende bezwaren heeft opgeleverd om de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de bezwaren moeten worden gepreciseerd. Onafgezien of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin
de inverdenkinggestelde betwist dat er voldoende bezwaren bestaan,
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motiveert het onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht
door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan.
7. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Het arrest dat vaststelt dat de beroepen beschikking vermeldt dat
er ten laste van de eiser voldoende bezwaren bestaan om hem naar de
correctionele rechtbank te verwijzen, oordeelt wettig dat de verwijzingsbeschikking voldoet aan de motiveringsplicht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM : met het
oordeel dat de beschikking van de raadkamer niet is aangetast door
een motiveringsgebrek schendt het arrest deze bepaling ; de raadkamer
kan zich in het licht van de wijze waarop de uit artikel 6.1 EVRM voortvloeiende motiveringsverplichting wordt uitgelegd door het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens niet beperken tot de vaststelling dat
er voldoende bezwaren zijn om de eiser te verwijzen naar het vonnisgerecht, zonder die bezwaren nader te preciseren en te motiveren ; de motiveringsverplichting die geldt ten opzichte van het slachtoffer moet ook
gelden ten opzichte van de inverdenkinggestelde.
9. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, zoals gewaarborgd
door artikel 6.1 EVRM, houdt in dat de beslissing op de strafvordering,
met inbegrip van de beslissing die daaraan een einde stelt op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging, de voornaamste redenen tot
staving van die beslissing vermeldt, ook bij afwezigheid van conclusie.
10. Een verwijzingsbeschikking is geen eindbeslissing op de strafvordering.
De rechtstoestand van een naar het vonnisgerecht verwezen inverdenkinggestelde is niet vergelijkbaar met die van een burgerlijke partij
die wordt geconfronteerd met een beschikking tot buitenvervolgingstelling : in dat laatste geval gaat het om een definitieve beslissing, terwijl
in het geval van een verwijzingsbeslissing de inverdenkinggestelde voor
het vonnisgerecht nog verweer kan voeren en op dat vonnisgerecht
de verplichting rust de voornaamste redenen te vermelden die hebben
geleid tot de beslissing op de strafvordering.
Bijgevolg kan uit artikel 6.1 EVRM niet worden afgeleid dat het onderzoeksgerecht dat oordeelt dat er in hoofde van een inverdenkinggestelde
voldoende bezwaren bestaan om hem te verwijzen naar het vonnisgerecht, deze bezwaren moet preciseren en nader motiveren.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
11. Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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29 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Sager (bij
de balie te Dendermonde).

N° 559
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.0912.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing tot behoud in een welbepaalde inrichting. — Aard. — Gevolg.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de internering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep. — Internering. — Hoge Commissie tot Bescherming
van de maatschappij. — Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van
de internering. — Ontvankelijkheid.
4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Geïnterneerde. — Conclusie. — Verweer dat detentie onrechtmatig is
omdat zij niet wordt uitgevoerd in een aangepaste instelling. — Verwerping. — Motivering. — Toepassing.
5o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Feitelijke grondslag. —
Bescherming van de maatschappij. — Hoge Commissie. — Geïnterneerde. —
Conclusie. — Verweer dat detentie onrechtmatig is omdat zij niet wordt
uitgevoerd in een aangepaste instelling. — Verwerping. — Motivering. —
Toepassing.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij 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  (1).
4o Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij, aanvoert dat uit de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de detentie van
geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij wordt uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit de verslaggeving van de
commissie van toezicht bij de gevangenis blijkt dat zulks in zijn zaak niet het
geval is, dan kan de hoge commissie dit verweer afwijzen door, met overname
van de redenen van de beroepen beslissing, de onaantastbare vaststellingen
aan te geven met betrekking tot eisers houding, op grond waarvan zij van
oordeel is dat hij op dat ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte

  (1) Zie : Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.

ARREST-2013-10.indb 2249

30/08/14 09:33

2250

ARRESTEN VAN CASSATIE

29.10.13 - N° 559

aangepaste omstandigheden in afwachting van een opname in een gespecialiseerde instelling  (1).
5o Mist feitelijke grondslag, het middel dat de schending aanvoert van
artikel 5.1.e en 5.4 EVRM, en van artikel 149 Grondwet, alsmede de miskenning van de motiveringsplicht doordat de bestreden beslissing van de hoge
commissie tot bescherming van de maatschappij eisers verweer niet beantwoordt dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens blijkt dat de detentie van geesteszieken slechts rechtmatig is indien
zij wordt uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en
dat uit de verslaggeving van de commissie van toezicht bij de gevangenis
blijkt dat zulks in zijn zaak niet het geval is, wanneer de hoge commissie met
overname van de redenen van de beroepen beslissing, de onaantastbare vaststellingen aangeeft met betrekking tot eisers houding, op grond waarvan zij
van oordeel is dat hij op dat ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte
aangepaste omstandigheden in afwachting van een opname in een gespecialiseerde instelling  (2).

(T.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 2 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
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.
  (1) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013,
P.13.0923.N, AC 2013, nr. 560 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
29 oktober 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 562.
  (2) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013,
P.13.0923.N, AC 2013, nr. 560 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
29 oktober 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 562.

ARREST-2013-10.indb 2250

nr. 396 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561 ; Cass.
nr. 396 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561 ; Cass.

30/08/14 09:33

N° 559 - 29.10.13

ARRESTEN VAN CASSATIE

2251

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM en
artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van de motiveringsplicht : de
bestreden beslissing beantwoordt eisers verweer niet dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat
de detentie van geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij wordt
uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit
de verslaggeving van de commissie van toezicht bij de gevangenis van
Turnhout blijkt dat zulks in de huidige zaak niet het geval is.
4. De appelrechters stellen met overname van de redenen van de
beroepen beslissing onaantastbaar vast dat :
— de eiser geen contact opneemt met de psycho-sociale dienst en de
dienst zorg daar hij blijkbaar weinig vertrouwen heeft in deze diensten
zodat therapeutische gesprekken niet mogelijk zijn ;
— de eiser aldus zelf geen gebruik wil maken van de hem in de strafinrichting geboden mogelijkheden inzake behandeling en begeleiding
en dergelijke, welke hem dan toch enig perspectief kunnen bieden op
een voor hem strikt vereiste opname in een instelling gespecialiseerd in
behandeling van zijn problematiek ;
— de commissie zich voldoende voorgelicht acht over de opsluitingsmogelijkheden en de mogelijkheden tot opvang en verzorging van de
geïnterneerden in de strafinrichting te Turnhout en niet inziet wat het
nut ter zake zou kunnen zijn van een bijkomend plaatsbezoek.
Aldus oordeelt de hoge commissie dat, gelet op eisers houding, hij op
dit ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden in afwachting van een opname in een instelling, gespecialiseerd in de behandeling van seksueel deviant gedrag, en beantwoordt zij
eisers verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
29 oktober 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).
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N° 560
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.0923.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing tot behoud in een welbepaalde inrichting. — Aard. — Gevolg.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de internering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep. — Internering. — Hoge Commissie tot Bescherming
van de maatschappij. — Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van
de internering. — Ontvankelijkheid.
4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Geïnterneerde. — Conclusie. — Verweer dat detentie onrechtmatig is
omdat zij niet wordt uitgevoerd in een aangepaste instelling. — Verwerping. — Motivering. — Toepassing.
5o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Feitelijke grondslag. —
Bescherming van de maatschappij. — Hoge Commissie. — Geïnterneerde. —
Conclusie. — Verweer dat detentie onrechtmatig is omdat zij niet wordt
uitgevoerd in een aangepaste instelling. — Verwerping. — Motivering. —
Toepassing.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij 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  (1).
4o Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij, aanvoert dat uit de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de detentie van
geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij wordt uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit de verslaggeving van de
commissie van toezicht bij de gevangenis blijkt dat zulks in zijn zaak niet het
geval is, dan kan de hoge commissie dit verweer afwijzen door, met overname
van de redenen van de beroepen beslissing, de onaantastbare vaststellingen
aan te geven met betrekking tot eisers problematiek, op grond waarvan zij
van oordeel is dat hij op dat ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte
aangepaste omstandigheden, ook al is dit een gevangenis  (2).
5o Mist feitelijke grondslag, het middel dat de schending aanvoert van
artikel 5.1.e en 5.4 EVRM, en van artikel 149 Grondwet, alsmede de miskenning van de motiveringsplicht doordat de bestreden beslissing van de hoge
commissie tot bescherming van de maatschappij eisers verweer niet beant  (1) Zie : Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.
  (2) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013, nr. 396 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
P.13.0912.N, AC 2013, nr. 559 ; Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561 ; Cass.
29 oktober 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 562.
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woordt dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens blijkt dat de detentie van geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij
wordt uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit
de verslaggeving van de commissie van toezicht bij de gevangenis blijkt dat
zulks in zijn zaak niet het geval is, wanneer de hoge commissie met overname
van de redenen van de beroepen beslissing, de onaantastbare vaststellingen
aangeeft met betrekking tot eisers problematiek, op grond waarvan zij van
oordeel is dat hij op dat ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte
aangepaste omstandigheden, ook al is dit een gevangenis  (1).

(O.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 2 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
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.
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM en
artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van de motiveringsplicht : de
bestreden beslissing beantwoordt eisers verweer niet dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat
de detentie van geesteszieken slechts rechtmatig is indien zij wordt
  (1) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013, nr. 396 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
P.13.0912.N, AC 2013, nr. 559 ; Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561 ; Cass.
29 oktober 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 562.
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uitgevoerd in een hospitaal, kliniek of aangepaste instelling en dat uit
de verslaggeving van de commissie van toezicht bij de gevangenis van
Turnhout blijkt dat zulks in de huidige zaak niet het geval is.
4. De appelrechters stellen met overname van de redenen van de
beroepen beslissing onaantastbaar vast dat :
— de eiser een zwakbegaafde man is met een ernstige psycho-organische problematiek en een organische persoonlijkheidsverandering van
het explosieve type, hetgeen voor gevolg heeft dat hij meermaals onder
een bijzonder veiligheidsregime werd geplaatst ;
— hij therapeutisch volstrekt niet bereikbaar is ;
— uit de verslagen blijkt dat de bijzonder ernstige problematiek van
de eiser en diens staat van gevaarlijkheid een zorg en begeleiding binnen
een setting met voldoende veiligheidsgaranties vereist ;
— deze garanties op heden enkel kunnen geboden worden binnen een
gevangenissetting.
Aldus oordeelt de hoge commissie dat, gelet op eisers problematiek, hij
op dit ogenblik opgesloten is in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden, ook al is dit een gevangenis, en beantwoordt zij eisers verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
29 oktober 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° 561
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.0940.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing tot weigering van overbrenging van de geïnterneerde naar een
andere inrichting. — Aard. — Gevolg.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de internering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep. — Internering. — Hoge Commissie tot Bescherming
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de tenuitvoerlegging van

4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Geïnterneerde. — Conclusie. — Verweer met betrekking tot het aangepast
zijn aan de geestestoestand van de geïnterneerde van de instelling waar
hij vastgehouden is.

— Verwerping. — Motivering. — Toepassing.

5 CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Feitelijke grondslag. —
Bescherming van de maatschappij. — Hoge Commissie. — Geïnterneerde. —
Conclusie –– Verweer met betrekking tot het aangepast zijn aan de geeso

testoestand van de geïnterneerde van de instelling waar hij vastgehouden
is.

— Verwerping. — Motivering. — Toepassing.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de
beslissing tot weigering van de overbrenging van de geïnterneerde naar een
andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassatieberoep  (1).
4o Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij, op grond van concrete redenen
aanvoert dat de instelling waar hij wordt vastgehouden onaangepast is aan
zijn geestestoestand, dan kan de hoge commissie dit verweer afwijzen door,
met overname van de redenen van de beroepen beslissing, te oordelen dat de
geïnterneerde weliswaar nood heeft aan een aan zijn geestestoestand aangepaste medische en psychiatrische behandeling, maar dat gelet op zijn gebrek
aan ziekte- en probleeminzicht en zijn weigering het nut in te zien van
een psychiatrische behandeling, tot op heden geen geschikte instelling kon
gevonden worden en dat, gelet op het hoge recidive-risico, een invrijheidstelling waardoor de samenleving in gevaar zou komen, uitgesloten is  (2).
5o Mist feitelijke grondslag, het middel dat de schending aanvoert van
artikel 5 EVRM en van artikel 149 Grondwet doordat de bestreden beslissing
van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij eisers concrete
verweer niet beantwoordt met betrekking tot het al dan niet aangepast zijn
aan eisers geestestoestand van de instelling waar hij op dat moment vastgehouden is, wanneer de hoge commissie, met overname van de redenen van
de beroepen beslissing, oordeelt dat de geïnterneerde weliswaar nood heeft
aan een aan zijn geestestoestand aangepaste medische en psychiatrische
behandeling, maar dat gelet op zijn gebrek aan ziekte- en probleeminzicht
en zijn weigering het nut in te zien van een psychiatrische behandeling, tot
op heden geen geschikte instelling kon gevonden worden en dat, gelet op
het hoge recidive-risico, een invrijheidstelling waardoor de samenleving in
gevaar zou komen, uitgesloten is.

(D.)

  (1) Zie : Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.
  (2) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013, nr. 396 ; Cass. 29 oktober 2013, AR
P.13.0912.N, AC 2013, nr. 559 ; Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0923.N, AC 2013, nr. 560 ; Cass.
29 oktober 2013, AR P.13.0945.N, AC 2013, nr. 562.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 2 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
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 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.
Uit die bepalingen volgt dat de beslissing tot weigering van eisers
overbrenging naar een andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassatieberoep.
In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149
Grondwet : de bestreden beslissing beantwoordt eisers conclusie niet
met betrekking tot het al dan niet aangepast zijn aan eisers geestestoestand van de instelling waar hij thans vastgehouden is.
3. In zijn voor de hoge commissie genomen conclusie heeft de eiser het
in het middel weergegeven verweer aangevoerd, meer bepaald dat hij
onmiddellijk in vrijheid diende te worden gesteld daar hij meer dan 10
jaar na zijn internering en meer dan vijf jaar na zijn wederopsluiting,
vastgehouden is in een instelling die onaangepast is aan zijn geestestoestand. Hij verwees desbetreffende naar het verslag van de commissie van
toezicht bij de gevangenissen te Turnhout en te Merksplas dat stelt dat
men gelet op de beschikbare middelen wat betreft effectieve zorgverlening aan geïnterneerden, zeer weinig kan doen.
4. De bestreden beslissing oordeelt niet alleen zoals het middel weergeeft. Met overname van de redenen van de beroepen beslissing oordeelt
het ook dat :
— de uitvoering van een interneringsmaatregel inderdaad eisers
verzorging, begeleiding en behandeling vergt in een daartoe aangepaste
en voor zijn problematiek vereiste omgeving en instelling ;
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— de eiser zelf evenwel het nut niet inziet van een psychiatrische
behandeling en ook geen enkele vooruitgang boekt in de hem opgelegde
en in de strafinrichting geboden therapie ;
— er bij de eiser een totaal gebrek aan enig probleem- en ziekte-inzicht
is, hetgeen, mede gelet op zijn houding ten aanzien van de psychosociale dienst en zijn beperkte cognitieve mogelijkheden, maakt dat hij op
therapeutisch vlak niet in het minst bereikbaar is en zodoende ook elke
daartoe van hem vereiste medewerking ontbreekt bij de hem opgelegde
of geboden therapie, welke dan toch enig perspectief zou kunnen bieden
op een voor hem strikt vereiste opname in een instelling gespecialiseerd
in de behandeling van de problematiek ;
— dient te worden vastgesteld dat de omstandigheid dat de eiser sinds
zijn wederopsluiting, hetzij gedurende bijna acht jaar, onafgebroken in
de gevangenis verblijft, te wijten is aan het feit dat hij, omwille van
zijn totaal gebrek aan ziekte- en probleeminzicht, de noodzaak van een
psychiatrische behandeling niet inziet en er derhalve tot op heden geen
geschikte verzorgingsinstelling bereid kon worden gevonden om hem
onmiddellijk, dan wel binnen afzienbare tijd op te nemen ;
— dit gegeven als dusdanig niet toelaat te besluiten of vast te stellen
dat de duur van deze langdurige detentie in strijd is met artikel 5 EVRM
en als dusdanig eisers invrijheidstelling niet verantwoordt indien de
samenleving daardoor in gevaar komt ;
— gezien daartoe de vereiste prestatieverbintenis niet voorligt en de in
het dossier voorhanden zijnde wetenschappelijk onderbouwde vaststellingen en bevindingen met betrekking tot eisers persoonlijkheidsstructuur en geestestoestand en het daarmee gepaard gaande en tot op heden
persisterende hoge recidiverisico en zijn staat van sociale gevaarlijkheid daarenboven met zekerheid doen besluiten dat zijn opname in een
instelling gespecialiseerd in de behandeling van seksuele delinquenten
volstrekt noodzakelijk is, een invrijheidstelling niet aan de orde is.
Met deze redenen oordeelt de bestreden beslissing dat de eiser weliswaar nood heeft aan een aan zijn geestestoestand aangepaste medische en psychiatrische behandeling, maar dat gelet op zijn gebrek aan
ziekte- en probleeminzicht en zijn weigering het nut in te zien van een
psychiatrische behandeling, tot op heden geen geschikte instelling kon
gevonden worden. Het oordeelt verder dat het, gelet op het hoge recidiverisico, een invrijheidstelling waardoor de samenleving in gevaar zou
komen, uitgesloten is. Aldus beantwoordt de bestreden beslissing het
bedoelde verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
29 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verpoorten (bij de balie te Turnhout).

N° 562
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.0945.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing tot weigering van overbrenging van de geïnterneerde naar een
andere inrichting. — Aard. — Gevolg.
2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van de internering. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep. — Internering. — Hoge Commissie tot Bescherming
van de maatschappij. — Beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van
de internering. — Ontvankelijkheid.
4o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Geïnterneerde. — Conclusie. — Verweer met betrekking tot het aangepast
zijn aan de geestestoestand van de geïnterneerde van de instelling waar
hij vastgehouden is.

— Verwerping. — Motivering.

5o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Andere partijen. — Geïnterneerde. — Hoge Commissie tot Bescherming van de maatschappij. — Verwerping van het verzoek tot invrijheidstelling. — Weigering tot overbrenging naar een welbepaalde instelling.
— Cassatieberoep. — Vernietiging van de beslissing over de invrijheidstelling. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de
beslissing tot weigering van de overbrenging van de geïnterneerde naar een
andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de internering,
niet vatbaar is voor cassatieberoep  (1).
4o Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij, op grond van concrete feitelijke gegevens aanvoert dat hij in niet aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden opgesloten is, 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  (2).
  (1) Zie : Cass. 20 december 2011, AR P.11.1912.N, AC 2011, nr. 698.
  (2) Impliciet. Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0832.N, AC 2013, nr. 396 ; Cass. 29 oktober
2013, AR P.13.0912.N, AC 2013, nr. 559 ; Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0923.N, AC 2013,
nr. 560 ; Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561.
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5o De vernietiging van de beslissing van de hoge commissie tot bescherming
van de maatschappij over de invrijheidstelling brengt ook de vernietiging met
zich mee van de beslissing over de overbrenging van de internering naar een
welbepaalde instelling, ook al is het cassatieberoep daartegen onontvankelijk,
wegens het nauwe verband tussen die beide beslissingen.

(V.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie
tot bescherming van de maatschappij van 2 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
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 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.
Uit die bepalingen volgt dat de beslissing tot weigering van eisers
overbrenging naar een andere inrichting, die slechts een uitvoeringsmodaliteit is van de internering, niet vatbaar is voor cassatieberoep.
In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149
Grondwet : de bestreden beslissing beantwoordt eisers conclusie niet
met betrekking tot het al dan niet aangepast zijn aan eisers geestestoestand van de instelling waar hij thans vastgehouden is.
3. In zijn voor de hoge commissie genomen conclusie heeft de eiser
het in het middel weergegeven verweer aangevoerd, meer bepaald dat
de instelling waar de eiser thans vastgehouden wordt, onaangepast is
aan zijn geestestoestand daar de kaders van psychiaters en psychologen
onderbemand zijn, er te weinig personeel is om alles te kunnen belopen,
in Merksplas de geïnterneerden de grootste slachtoffers zijn van de PSDproblematiek en de zorg, zo die er al is, daar het grootste probleem is.
Met geen enkele van de redenen die het bevat, beantwoordt de bestreden
beslissing dat verweer.

ARREST-2013-10.indb 2259

30/08/14 09:33

2260

ARRESTEN VAN CASSATIE

29.10.13 - N° 563

Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over eisers
invrijheidstelling brengt ook de vernietiging met zich mee van de beslissing over de overbrenging van eisers internering naar een welbepaalde
instelling, ook al is het cassatieberoep daartegen onontvankelijk,
wegens het nauwe verband tussen die beide beslissingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing.
Verwijst de zaak naar de hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij anders samengesteld.
29 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verpoorten (bij de balie te
Turnhout).

N° 563
2o

— 29 oktober 2013
(P.13.1270.N)

kamer

1o DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — Drukpersmisdrijf. — Begrip. —
Toepassing. — Vermenigvuldiging van strafbare mondelinge of audiovisuele meningsuitingen.
2o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Belaging. — Begrip. — Toepassing.
3o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Belaging. — Ernstige verstoring van de rust
van een of meerdere bepaalde personen. — Wijze.
4o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Misdrijf. — Belaging. — Ernstige verstoring van de rust van een bepaald
persoon.
5o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Belaging. — Ernstige verstoring van de rust
van een bepaald persoon. — Beoordeling door de feitenrechter.
6o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Belaging. — Ernstige verstoring van de rust
van een of meerdere bepaalde personen. — Wijze. — Derdenwerking.
7o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Misdrijf. — Aanzetting tot discriminatie, segregatie, haat of geweld in de
zin van de wet van 10 mei 2007. — Opzet.
8o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Aanzetting tot discriminatie, segregatie,
haat of geweld in de zin van de wet van 10 mei 2007. — Opzet. — Beoordeling
door de feitenrechter.
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9o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — Allerlei. — Strafzaken.
— Misdrijf. — Aanzetting tot discriminatie, segregatie, haat of geweld in
de zin van de wet van 10 mei 2007. — Opzet. — Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter. — Toezicht van het Hof.

1o Een drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die
vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé, zoals digitale verspreiding ; de vermenigvuldiging van strafbare mondelinge of audiovisuele meningsuitingen levert geen persmisdrijf op omdat het in die gevallen
immers niet om geschreven teksten gaat  (1).
2o Artikel 442bis Strafwetboek bestraft hij die door niet-aflatende of steeds
terugkerende gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast
door hem op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn
gedrag kende of had moeten kennen ; ook één enkele gedraging die door haar
aard niet-aflatende of steeds terugkerende gevolgen heeft waardoor iemands
persoonlijke levenssfeer ernstig wordt aangetast, kan het misdrijf belaging
opleveren  (2).
3o De omstandigheid dat belaging een ernstige verstoring van de rust van een
of meerdere bepaalde personen veronderstelt, sluit niet uit dat die ernstige
rustverstoring van die personen kan worden gerealiseerd door de verspreiding via het internet van commentaar over die personen of hun naaste omgeving. (Art. 442bis Strafwetboek)
4o en 5o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de rust van een bepaald
persoon door het gedrag van de dader ernstig is verstoord. (Art. 442bis
Strafwetboek)
6o De omstandigheid dat belaging een ernstige verstoring van de rust van
een of meerdere bepaalde personen veronderstelt, sluit niet uit dat die
ernstige rustverstoring van die persoon of personen kan worden gerealiseerd door het verspreiden van informatie over personen uit de omgeving
van de belaagde of belaagden ; door dergelijk gedrag in acht te nemen
wordt aan het wanbedrijf van belaging geen derdenwerking toegekend.
(Art. 442bis Strafwetboek)
7o, 8o en 9o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de dader heeft aangezet
tot discriminatie, segregatie, haat of geweld in de zin van artikel 22, 1o, 2o,
3o en 4o, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie en of hij daarbij heeft gehandeld met het vereiste opzet ; het
Hof gaat alleen na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord.

(B. t. D. e.a.)

  (1) Zie : Cass. 6 maart 2012, AR P.11.1374.N, AC 2012, nr. 153 met conclusie eerste
advocaat-generaal De Swaef ; Cass. 29 januari 2013, AR P12.1961.N, AC 2013, nr. 70 ; Cass.
29 januari 2013, AR P12.1988.N, AC 2013, nr. 71.
  (2) Zie : Cass. 24 november 2009, AR P.09.1060.N, AC 2009, nr. 693 ; Cass. 7 juni 2011, AR
P.10.1850.N, AC 2011, nr. 381.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 150 Grondwet : het
arrest oordeelt ten onrechte dat de correctionele rechtbank zich terecht
bevoegd heeft verklaard ; het gaat niet op om het begrip drukpersmisdrijf
te verengen tot strafbare meningsuitingen in teksten die door middel
van een drukpers of digitaal worden verspreid ; ook gesproken of in beeldvorm opgenomen strafbare meningsuitingen die via het internet worden
verspreid vallen onder dit begrip ; het onderscheid tussen de gedrukte
en de gesproken tekst is niet langer houdbaar ; artikel 150 Grondwet wil
niet zozeer het technisch medium beschermen, maar eerder het communicatiemedium.
2. Artikel 150 Grondwet bepaalt dat de jury wordt ingesteld voor alle
criminele zaken, alsmede voor politieke en drukpersmisdrijven, uitgezonderd voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie zijn
ingegeven.
3. Een drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een
tekst die vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig
procedé, zoals digitale verspreiding. De vermenigvuldiging van strafbare
mondelinge of audiovisuele meningsuitingen levert geen persmisdrijf
op. Het gaat in die gevallen immers niet om geschreven teksten.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek :
het arrest verklaart de eiser ten onrechte schuldig aan belaging ; het
herhaaldelijk handelen is een constitutief bestanddeel van dat misdrijf ;
één enkele handeling kan bijgevolg geen belaging opleveren ; het arrest
kon dan ook niet oordelen dat het enkele feit van het plaatsen van een
filmpje op het internet een herhaaldelijk handelen uitmaakt doordat
het vijf dagen lang kon worden bekeken door het wereldwijde internetpubliek ; bovendien kan het eventuele repetitieve karakter van het
bekijken van een filmpje door een bepaald internetpubliek nooit belaging uitmaken, daar belaging steeds tegen een bepaald persoon moet
zijn gericht ; het slachtoffer heeft het filmpje maar één keer bekeken ;
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het feit dat andere personen het filmpje hebben bekeken en dat dit een
repetitief gegeven zou zijn, leidt er niet toe dat het slachtoffer van de
belaging hierdoor repetitief wordt getroffen.
5. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waartoe
het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
6. Artikel 442bis, eerste lid, Strafwetboek bestraft het belagen van
een persoon terwijl de dader wist of had moeten weten dat hij door zijn
gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren.
7. Deze bepaling bestraft hij die door niet-aflatende of steeds terugkerende gedragingen iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast
door hem op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van
zijn gedrag kende of had moeten kennen.
Ook één enkele gedraging die door haar aard niet-aflatende of steeds
terugkerende gevolgen heeft waardoor iemands persoonlijke levenssfeer
ernstig wordt aangetast, kan het misdrijf belaging opleveren.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
8. De omstandigheid dat belaging een ernstige verstoring van de rust
van een of meerdere bepaalde personen veronderstelt, sluit niet uit dat
die ernstige rustverstoring van die personen kan worden gerealiseerd
door de verspreiding via het internet van commentaar over die personen
of hun naaste omgeving.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het evenzeer naar recht.
9. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de rust van een bepaald
persoon door het gedrag van de dader ernstig is verstoord.
10. Het arrest oordeelt dat :
— het misdrijf “belaging” gedragingen vereist die een voortdurend of
onophoudelijk karakter vertonen ;
— door het plaatsen van het filmpje op You Tube de rust verstorende
verwensingen een quasi permanent karakter verkregen, vermits vanaf de
plaatsing op het internet deze door iedereen die over internet beschikt,
permanent en wereldwijd konden bekeken en beluisterd worden ;
— het filmpje gedurende vijf dagen kon worden bekeken of gedownload ;
— het eigen is aan het internet in het algemeen en internetfora en sites
als You Tube in het bijzonder dat erop geplaatste filmpjes en commentaren permanent en door een ontelbaar aantal personen kunnen worden
beluisterd of bekeken ;
— er geen enkele twijfel over bestaat dat de eiser wist dat het plaatsen
van het betreffende filmpje, weze het door een eenmalige handeling van
hem, in de betreffende periode, de rust van de door hem geviseerde op
een niet-aflatende wijze en in een voortdurende periode zou verstoren ;
— er zelfs moet worden gesteld dat dit zijn bedoeling was daar hij het
procedé koos dat er bij uitstek voor geschikt was.
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek : het
arrest neemt ten onrechte aan dat belaging derdenwerking kan hebben ;
belaging veronderstelt het viseren van een welbepaalde persoon, waarbij
rekening is te houden met de concrete gedragingen van de dader en de
perceptie bij en dus met de persoonlijkheid van het slachtoffer ; gelet op
het overlijden van het slachtoffer is die mogelijkheid uitgesloten ; aangezien belaging een ernstige en effectieve verstoring vereist en het een
klachtmisdrijf is wat de persoonlijke betrokkenheid van de geviseerde
persoon betreft, valt een onrechtstreekse werking niet te verantwoorden.
12. De omstandigheid dat belaging een ernstige verstoring van de rust
van een of meerdere bepaalde personen veronderstelt, sluit niet uit dat
die ernstige rustverstoring van die persoon of personen kan worden
gerealiseerd door het verspreiden van informatie over personen uit de
naaste omgeving van de belaagde of belaagden. Door dergelijk gedrag in
acht te nemen wordt aan het wanbedrijf van belaging geen derdenwerking toegekend.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 10 EVRM en artikel 19
Grondwet : het arrest perkt de in deze bepalingen vervatte vrijheid van
meningsuiting onterecht in ; het arrest beoordeelt de verklaringen van
de eiser en zijn filmpjes ten onrechte als het oproepen of aanzetten tot
haat, geweld of discriminatie ; het hebben van bepaalde ideeën of het
koesteren van bepaalde sympathieën, zelfs als die heftig, beledigend
of schokkend zijn, kan niet worden gesanctioneerd ; het hebben van
bepaalde opinies of het misprijzen van bepaalde personen of groepen is
als dusdanig niet strafbaar en kan niet altijd worden beschouwd als een
“aanzetten tot” ; het arrest houdt geen rekening met de context en het
klimaat waarin de verklaringen werden afgelegd ; de opzettelijke wil om
aan te zetten tot een reactie moet bewezen zijn, terwijl uit de enkele
bewoordingen van de eiser die noodzakelijke opzettelijke wil niet kan
worden afgeleid.
14. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de eiser heeft aangezet
tot discriminatie, segregatie, haat of geweld in de zin van artikel 22,
1o, 2o, 3o en 4o, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie en of hij daarbij heeft gehandeld met het
vereiste opzet. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of
op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
15. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis van 4 mei
2012 (p. 12-13) en met eigen redenen (pp. 16-17), oordeelt het arrest dat de
eiser niet louter zijn mening uit, maar gelet op de inhoud, de toon, het
expliciete karakter, het decor, de inkleding en het repetitief karakter
van zijn boodschappen onbetwistbaar de toehoorders aanzet tot discriminatie op basis van geloof en tot discriminatie, segregatie, haat of
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geweld jegens de groep van de niet-moslims en dat hij zulks wetens en
willens en dus opzettelijk doet. Die beslissing is naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Damen (bij
de balie te Antwerpen) en de heer Dewandeleer (bij de balie te Brussel).

N° 564
2o

— 30 oktober 2013
(P.13.0712.F)

kamer

STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — Herstel van plaats in de vorige staat.
— Waals Gewest. — Gemachtigd ambtenaar. — Herstelvordering. — Motivering.

Artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, bepaalt dat de gemachtigd ambtenaar voor
de correctionele rechtbank één van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van
herstel vordert ; aangezien zijn vordering wordt ingesteld door de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigd ambtenaar, moet ze met redenen zijn
omkleed, die de feitenrechter kan beoordelen op grond van de conclusie die
de tussenkomende partij op de rechtszitting heeft neergelegd.

(C. e.a. t. Golf Club

des

Fagnes v.z.w. e.a.)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer, van 12 maart 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Op de rechtszitting van 2 oktober 2013 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien
Vandermeersch geconcludeerd.
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Meester Michèle Grégoire heeft op 23 oktober 2013 een nota in antwoord
op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die
de uitvoering van werkzaamheden of van verbouwingswerken beveelt
Eerste middel
Het arrest stelt niet vast dat de herstelmaatregel door de gemachtigd
ambtenaar werd gekozen in het kader van een vergelijk tussen hem en
de beklaagden.
Artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie, bepaalt dat de gemachtigd
ambtenaar voor de correctionele rechtbank één van de in paragraaf 2
bedoelde wijzen van herstel vordert.
De door hem geformuleerde vordering die wordt ingesteld door de
vrijwillige tussenkomst van de gemachtigd ambtenaar, moet omkleed
zijn met redenen die de feitenrechter kan beoordelen op grond van de
conclusie die de tussenkomende partij op de rechtszitting heeft neergelegd.
De eisers hebben tijdig de feitelijke en juridische redenen kunnen
vatten waarop de keuze van de gemachtigd ambtenaar steunt, vermits
zijn conclusie aan een tegensprekelijk debat werd onderworpen.
Door de wettigheid van de herstelvordering te onderzoeken in het licht
van de tot staving ervan overgelegde conclusie, schenden de appelrechters bijgevolg noch de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen, noch artikel 159 Grondwet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre ze
gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
van A. C. en M. F.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
30 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. —
Advocaat : mevr. Grégoire.
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N° 565
2o

— 30 oktober 2013
(P.13.0952.F)

kamer

VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Veroordeling. — Bij wet opgelegde vermelding. — Vermelding van de
straf. — Vorm.

Krachtens artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vermeldt
ieder veroordelend vonnis de straf die de schuldig verklaarde persoon is
opgelegd ; die bepaling verbiedt de appelrechter niet om de straf alleen te
vermelden door bevestiging van het beroepen vonnis, wanneer dat vonnis
integraal deel uitmaakt van zijn beslissing  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Bergen van 9 april 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, moet
ieder veroordelend vonnis de straf vermelden die de schuldig verklaarde
persoon is opgelegd.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, verbiedt die bepaling
de appelrechter niet om de straf te vermelden door alleen maar het
beroepen vonnis te bevestigen, wanneer dat, zoals te dezen, integraal
deel uitmaakt van zijn beslissing.
Het middel 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,
  (1) Zie Cass. 12 dec. 2012, AR P.12.1301.F, AC 2012, nr. 686.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
30 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer C. Redko (bij
de balie te Bergen) en de heer Y. Redko (bij de balie te Bergen).

N° 566
2o

— 30 oktober 2013
(P.13.1403.F)

kamer

1o ONDERZOEKSRECHTER. — Onpartijdigheid. — Handeling
vermoeden van onschuld is miskend. — Gevolg.

waarmee het

2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
Artikel 6. — Artikel 6.1. — Onpartijdigheid van de rechter. — Onderzoeksrechter. — Handeling waarmee het vermoeden van onschuld is miskend. —
Gevolg.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Regelmatigheid van de rechtspleging.
— Toezicht. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onregelmatige handeling. — Internationale ambtelijke opdracht. — Gedeeltelijke nietigverklaring. — Gevolg. — Latere verrichtingen. — Regelmatigheid. — Artikel
13 Wet 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken. — Toepassing.
4o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. — Onregelmatige
handeling. — Internationale ambtelijke opdracht. — Gedeeltelijke nietigverklaring. — Gevolg. — Latere verrichtingen. — Regelmatigheid. —
Artikel 13 Wet 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale
rechtshulp in strafzaken. — Toepassing.
5o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — Regelmatigheid van de rechtspleging.
— Toezicht. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onregelmatige handeling. — Bevoegdheid tot nietigverklaring. — Omvang. — Wissen van de door
de kamer van inbeschuldigingstelling gepreciseerde nietige vermeldingen.
6o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Kamer van inbeschuldigingstelling. —
Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. — Onregelmatige
handeling. — Bevoegdheid tot nietigverklaring. — Omvang. — Wissen
van de door de kamer van inbeschuldigingstelling gepreciseerde nietige
vermeldingen.

1o en 2o Een handeling waarmee de onderzoeksrechter het vermoeden van
onschuld heeft miskend, heeft als dusdanig niet tot gevolg dat het vermoeden
van onpartijdigheid dat hij geniet, wordt weerlegd en verplicht evenmin dat,
naast de nietigheid van die handeling, de nietigheid wordt vastgesteld van
de handelingen die eruit voortvloeien  (1). (Artt. 6.1 en 6.2, EVRM)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 566.
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3o en 4o Met toepassing van artikel 235bis, § 6, van het voormelde wetboek,
wordt de nietigheid van een handeling en van een deel of het geheel van
de rechtspleging alleen uitgesproken “als daartoe grond bestaat” ; de kamer
van inbeschuldigingstelling is dus bevoegd om een internationale ambtelijke
opdracht gedeeltelijk nietig te verklaren en de in het buitenland gevoerde
onderzoeksverrichtingen als regelmatig te beschouwen als ze met eerbiediging van artikel 13 van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken werden uitgevoerd  (1).
5o en 6o Artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering, vereist niet
dat de stukken die ten opzichte van één partij door nietigheid zijn aangetast, terwijl ze geldig blijven ten opzichte van een andere partij, integraal
uit het strafdossier worden verwijderd ; in dat geval kan de kamer van inbeschuldigingstelling beslissen om die stukken in het dossier te laten, mits
de door haar nauwkeurig aangegeven onregelmatige vermeldingen worden
gewist (2).

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 juni 2013.
L. D’O., M. D., R. S., de firma Alalunga Anstalt Vaduz en de vennootschap Kick International Agency voeren een middel aan, L. C., I. B. en
C. B. voeren twee middelen aan en de naamloze vennootschap Standard
de Liège voert vier middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoepen van L. D’O., M. D., R. S., de firma Alalunga
Anstalt Vaduz en de vennootschap Kick International Agency
Middel
Het middel voert de schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM, de artikelen 56, § 1 en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.
De eisers verwijten het arrest dat het, na te hebben vastgesteld dat de
onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld heeft miskend, daaruit
niet afleidt dat de onderzoeksrechter het onpartijdigheidsbeginsel heeft
miskend en dat het bijgevolg de nietigheid van de stukken van de rechtspleging beperkt tot de uiteenzettingen van de feiten die in de ambtelijke
opdrachten zijn opgenomen, in plaats van die akten en de daaruit voortvloeiende verrichtingen van wederzijdse rechtshulp nietig te verklaren.
  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 566.

ARREST-2013-10.indb 2269

30/08/14 09:33

2270

ARRESTEN VAN CASSATIE

30.10.13 - N° 566

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, heeft een handeling waarmee de onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld
heeft miskend, als dusdanig niet tot gevolg dat het op hem rustende
vermoeden van onpartijdigheid wordt weerlegd, en verplicht die miskenning evenmin dat, naast de nietigheid van die handeling, de nietigheid
wordt vastgesteld van de handelingen die eruit voortvloeien.
Met toepassing van artikel 235bis, § 6, van het voormelde wetboek,
wordt de nietigheid van een handeling en van een deel of het geheel van
de rechtspleging alleen uitgesproken “als daartoe grond bestaat”. De
kamer van inbeschuldigingstelling is dus bevoegd om een internationale
ambtelijke opdracht gedeeltelijk nietig te verklaren en de in het buitenland gevoerde onderzoeksverrichtingen als regelmatig te beschouwen
zo ze werden uitgevoerd met naleving van artikel 13 van de wet van
9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in
strafzaken.
De kamer van inbeschuldigingstelling stelt vast dat de onhandige
wijze waarop de uiteenzetting van de feiten in een aantal ambtelijke
opdrachten was opgesteld, namelijk met talrijke beschuldigende beweringen in de onvoltooid tegenwoordige tijd, de indruk kon wekken dat de
onderzoeksrechter sommige strafbare feiten als bewezen had beschouwd.
Na die onregelmatigheid te hebben vastgesteld, heeft ze het toezicht
uitgeoefend dat bij artikel 13 van de voormelde wet van 9 december 2004
is bepaald.
Hoewel de appelrechters hebben beslist de uiteenzettingen van de
feiten in de ambtelijke opdrachten nietig te verklaren, oordelen ze dat
die nietigheid geen nietigverklaring tot gevolg had van de onderzoeksverrichtingen die door de aangezochte buitenlandse overheden werden
uitgevoerd in het kader van de verzoeken om wederzijdse rechtshulp
of van de latere proceshandelingen die daaruit zijn voortgevloeid. Tot
staving van die beslissing vermeldt het arrest het volgende :
— geen enkele partij heeft de schending aangevoerd van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste,
— de litigieuze uiteenzettingen van de feiten tasten de betrouwbaarheid van het bewijs niet aan, omdat de bevoegde overheden van de
aangezochte Staten zich niet hadden vergist in de juiste draagwijdte
van de hun voorgelegde uiteenzetting van de feiten, zodat het geen
zin heeft aan te voeren dat de miskenning van het vermoeden van
onschuld de uitvoering van de gevraagde onderzoeksverrichtingen
heeft bepaald,
— de eisers tonen niet aan waarom door de miskenning van het
vermoeden van hun onschuld in de uiteenzetting van de feiten, hun
recht van verdediging in die mate zou zijn geschonden dat de eerlijke
behandeling van de zaak nu al op beslissende en onherroepelijke wijze
in het gedrang werd gebracht, aangezien de partijen de bewijzen die bij
de tenuitvoerlegging van de verrichtingen van wederzijdse rechtshulp
zijn vergaard nog steeds vrij kunnen tegenspreken, zowel tijdens de
regeling van de rechtspleging als, in voorkomend geval, voor de feitenrechter.
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Met een feitelijke beoordeling wijzen de appelrechters nog op een brief
van de onderzoeksrechter aan een Zwitserse collega, die liet uitschijnen
dat de eisers, na voltooiing van het onderzoek, buiten vervolging konden
worden gesteld. Ze leiden daaruit af dat de onhandige wijze waarop de
uiteenzetting van de feiten in verschillende internationale ambtelijke
opdrachten is opgesteld, niet kon volstaan om het vermoeden van onpartijdigheid te weerleggen.
Met de voormelde overwegingen, die noch de wettelijke bepalingen
schenden noch het algemeen rechtsbeginsel miskennen die in het middel
zijn aangegeven, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
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.
.........................................................
C. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Standard de Liège
Derde middel
Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
uiteenzetting van de feiten in een ambtelijke opdracht niet nietig kon
verklaren zonder die opdracht in haar geheel nietig te verklaren.
Artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat de
stukken die voor een deel van het arrest door nietigheid zijn aangetast,
terwijl ze geldig blijven voor een ander deel, integraal uit het strafdossier worden verwijderd. In dat geval kan de kamer van inbeschuldigingstelling beslissen om die stukken in het dossier te laten, mits de
door haar nauwkeurig aangegeven onregelmatige vermeldingen worden
gewist.
Het middel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
30 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de
heer Uyttendaele (bij de balie te Brussel).
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N° 567
2o

— 30 oktober 2013
(P.13.1573.F)

kamer

1o MISDRIJF. — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND. — Internationaal
humanitair recht. — Zware schendingen. — Wet 5 aug. 2003. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Belgische gerechten
blijven bevoegd. — Voorwaarden.
2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Internationaal humanitair recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in het buitenland.
— Wet 5 aug. 2003. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek
loopt. — Belgische gerechten blijven bevoegd. — Voorwaarden.
3o MISDRIJF. — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND. — Internationaal
humanitair recht. — Zware schendingen. — Rechtsgeding waarvoor een
gerechtelijk onderzoek loopt. — Wet 5 aug. 2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof. —
Herstelwet. — Uitwerking.
4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Internationaal humanitair recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in het buitenland.
— Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Wet 5 aug.
2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke nietigverklaring door het
Grondwettelijk Hof. — Herstelwet. — Uitwerking.
5o GRONDWETTELIJK HOF. — Arrest van nietigverklaring. — Internationaal humanitair recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in het
buitenland. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt.
— Wet 5 aug. 2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke nietigverklaring. — Herstelwet. — Uitwerking.
6o MISDRIJF. — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND. — Internationaal humanitair recht. — Zware schendingen. — Wet 5 aug. 2003. — Overgangsrecht.
— Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Belgische
gerechten blijven bevoegd. — Voorwaarden.
7o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Internationaal
humanitair recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in het buitenland. — Wet 5 aug. 2003. — Overgangsrecht. — Rechtsgeding waarvoor een
gerechtelijk onderzoek loopt. — Belgische gerechten blijven bevoegd. —
Voorwaarden.

1o en 2o Artikel 29, § 3, vijfde lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bepaalt dat
de Belgische rechtscolleges alleen bevoegd blijven ten aanzien van de zaken
die, aangezien ze betrekking hebben op feiten zoals omschreven in boek II,
titel Ibis, van het Strafwetboek, en waarvoor een gerechtelijk onderzoek
loopt vóór de inwerkingtreding van de wet, ontsnappen aan de procedure
tot onttrekking in zoverre ze beantwoorden aan de criteria van artikel 29,
§ 3, tweede lid ; de Belgische rechtscolleges blijven dus alleen bevoegd voor de
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in die overgangsbepaling bedoelde zaken, in zoverre daarin een onderzoeksdaad is gesteld op de datum van inwerkingtreding van de wet en zij daarenboven voldoen aan een van de in het voormelde tweede lid vermelde actieve
en passieve personaliteitsvoorwaarden  (1). (Art. 29, § 3, Wet 5 aug. 2003)
3o, 4o en 5o De gedeeltelijke nietigverklaring van de wet van 5 augustus
2003 door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2006, brengt
de toepassing van de door haar ingevoerde overgangsregeling niet in het
gedrang, aangezien de redenen en het dictum van de nietigverklaring geen
betrekking hebben op de herstelwet van 22 mei 2006 ; die niet-vernietigde wet
moet begrepen worden als de herinvoering van de vroegere tekst, onder voorbehoud van de wijziging die door het Grondwettelijk Hof zelf is aangegeven,
zoniet is die wet zinloos (2). (Art. 29, § 3, Wet 5 aug. 2003)
6o en 7o Uit de opzet van de wet van 5 augustus 2003 blijkt dat onder de onderzoekshandeling die als voorwaarde geldt voor het behoud van de bevoegdheid van de Belgische rechtscolleges, elke handeling moet worden verstaan
waarmee de onderzoeksrechter, in de uitoefening van zijn opdracht om de
waarheid te achterhalen, de inlichtingen vergaart die relevant zijn voor de
berechting van de zaak (3). (Art. 29, § 3, Wet 5 aug. 2003)

(Procureur-generaal

bij het

Hof

van cassatie, in zake

T. t. I. e.a)

Arrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Op 26 september 2013 werd op de griffie van het Hof een vordering neergelegd die luidt als volgt :
“Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op het onderzoek nr. 15/2004 van onderzoeksrechter Grégoire in
de zaak van de Heer Ould Sid Ahmed Taya, betreffende feiten bedoeld in
titel Ibis, boek II van het Strafwetboek (notitienummer FD30.98.128-03) ;
Gelet op het verslag van 2 september 2013 van de federale procureur,
waarin hij erop wijst dat de zaak niet overeenstemt met de criteria
bedoeld in de artikelen 6, 1obis, 10, 1obis en 12bis Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en in artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet
van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht ;
Gelet op artikel 29, § 3, tweede tot vierde lid, van de wet van 5 augustus
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht ;
Vordert het Hof, na de federale procureur en, op hun verzoek, de
klagers en de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld te hebben
gehoord,
uitspraak doend op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6,
1obis, 10, 1obis en 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering,
de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht uit te spreken.
  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 567.
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Brussel, 25 september 2013.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) Damien Vandermeersch”
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 26 september 2013
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 30 oktober 2013 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht, werd federaal magistraat Philippe Meire gehoord
en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Voor de zaak bedoeld in de hierboven weergegeven vordering liep
een onderzoek op 7 augustus 2003, dag van inwerkingtreding van de wet
van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.
De zaak heeft betrekking op feiten buiten het grondgebied van het
Rijk gepleegd, zoals omschreven in boek II, titel Ibis, Strafwetboek.
De federale procureur heeft op 2 september 2013 het dossier van de
rechtspleging overgezonden aan de procureur-generaal bij het Hof, met
de vermelding dat de zaak niet voldoet aan de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1obis, 10, 1obis, en 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
2. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de strafvordering
is ingesteld tegen een persoon met de Belgische nationaliteit of die in
België verblijft en evenmin dat de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht bedoeld in de burgerlijke partijstellingen,
gepleegd zijn tegen personen die op het ogenblik van de feiten Belg waren,
in België als vluchteling waren erkend of sedert minstens drie jaar effectief, gewoonlijk en wettelijk op het grondgebied van het Rijk verbleven.
De criteria vermeld in artikel 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering zijn evenmin vervuld, aangezien geen enkele internationaalrechtelijke regel België verplicht een universele rechtsmacht bij
verstek uit te oefenen ten aanzien van de hier bedoelde misdaden.
3. Volgens artikel 29, § 3, vijfde lid, van de wet van 5 augustus 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair
recht blijven de Belgische rechtscolleges alleen bevoegd voor zaken die
betrekking hebben op feiten zoals omschreven in boek II, titel Ibis, Strafwetboek, waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt vóór de datum van
inwerkingtreding van die wet en die buiten de procedure van onttrekking vallen, in zoverre ze beantwoorden aan de criteria van artikel 29,
§ 3, tweede lid.
De Belgische rechtscolleges blijven dus alleen bevoegd voor de in die
overgangsbepaling bedoelde zaken, in zoverre daarin een onderzoeksdaad is gesteld op de datum van inwerkingtreding van de wet en zij daarenboven voldoen aan een van de in het voormelde tweede lid vermelde
actieve en passieve personaliteitsvoorwaarden.
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De gedeeltelijke nietigverklaring van de wet van 5 augustus 2003 door
het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2006 brengt de toepassing van de door haar ingevoerde overgangsregeling niet in het gedrang,
aangezien de redenen en het dictum van de vernietiging niet verwijzen
naar de herstelwet van 22 mei 2006. Die niet-vernietigde wet moet
begrepen worden als de herinvoering van de vroegere tekst, onder voorbehoud van de wijziging die door het Grondwettelijk Hof zelf is aangegeven, zoniet is die wet zinloos.
Uit de opzet van de wet van 5 augustus 2003 blijkt dat onder de
onderzoekshandeling die als voorwaarde geldt voor het behoud van
de bevoegdheid van de Belgische rechtscolleges, elke handeling moet
worden verstaan waarmee de onderzoeksrechter, in de uitoefening van
zijn opdracht om de waarheid te achterhalen, de inlichtingen vergaart
die relevant zijn voor de berechting van de zaak.
In de onderhavige procedure blijkt geen dergelijke handeling te zijn
gesteld vóór de datum van inwerkingtreding van de wet.
Bijgevolg is er grond om de zaak, met toepassing van artikel 29, § 3,
van de voormelde wet van 5 augustus 2003, aan het Belgisch gerecht te
onttrekken.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak die door onderzoeksrechter Grégoire te Brussel onder
het nummer 15/2004 is onderzocht, aan het Belgisch gerecht.
30 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Libert (bij de balie te Brussel) en de heer Grégoire.

N° 568
2o

— 30 oktober 2013
(P.13.1337.F)

kamer

ONDERZOEKSGERECHTEN. — Vorderingen met het oog op de regeling van
de rechtspleging. — Raadkamer. — Verzoek tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen. — Opschorting van de rechtspleging. — Uitstel
naar een welbepaalde datum. — Draagwijdte.

Krachtens artikel 127, § 3, van het Wetboek van Strafvordering wordt, wanneer
een partij verzoekt om een bijkomende onderzoekshandeling te verrichten,
de regeling van de rechtspleging opgeschort tot de maatregel is uitgevoerd
of tot de definitieve beslissing tot afwijzing van de maatregel ; daaruit volgt
dat zelfs wanneer een uitstel naar een welbepaalde datum werd bevolen, de
rechtspleging voor het onderzoeksgerecht alleen kan worden hervat als de
zaak in staat van wijzen is. (Art. 127, § 3, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 2360 van het hof
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 juni
2013
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 4 oktober 2013 een conclusie
neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 23 oktober 2013 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht, heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd en heeft mr. Pierre Monville een antwoordnoot neergelegd
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over de regelmatigheid van de rechtspleging
Het middel voert de schending aan van de artikelen 127, 136, tweede
lid, en 235bis Wetboek van Strafvordering.
De eiseres is van oordeel dat, vermits het indienen van haar verzoek
om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten tot gevolg heeft
dat de regeling van de rechtspleging wordt geschorst, de raadkamer de
zaak sine die had moeten uitstellen. Het middel voert aan dat de beslissing van het onderzoeksgerecht om de zaak naar een vaste datum te
verdagen onwettig was. Het leidt daaruit af dat het arrest de voormelde
bepalingen schendt, door te oordelen dat “de schorsing van de regeling
van de rechtspleging tijdens de uitvoering van bijkomende onderzoekshandelingen (wat te dezen niet het geval is) niet verbiedt om de zaak op
een latere datum vast te stellen”.
Krachtens het voormelde artikel 127, § 3, wordt, wanneer een partij
verzoekt om een bijkomende onderzoekshandeling te verrichten, de
regeling van de rechtspleging geschorst tot de uitvoering van de maatregel of tot de definitieve beslissing tot weigering.
Daaruit volgt dat zelfs wanneer een uitstel naar een vaste datum werd
bevolen, de rechtspleging voor het onderzoeksgerecht pas kan worden
hervat als de zaak in staat van wijzen is.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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30 oktober 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Monville
(bij de balie te Brussel).

N° 569
1o

— 31 oktober 2013
(C.12.0263.N)

kamer

AUTEURSRECHT. — Wettelijke

bescherming.

— Voorwaarden.

Het auteursrecht kan slechts gelden met betrekking tot materiaal dat
oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping
van de auteur ervan ; een intellectuele schepping is een eigen schepping van
de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid ; dat
is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve
bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en
creatieve keuzen  (1). (Art. 1 Auteurswet 1994)

(M-Design

benelux b.v.b.a. t.

Geoffrey Bontemps b.v.b.a. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem
I. Situering
1. Het bestreden arrest kadert in een betwisting omtrent de auteursrechtelijke bescherming van bepaalde modellen van haarden en kachels,
waaromtrent het beslist dat de vordering van eiseres als ongegrond
dient afgewezen te worden.
2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat op drie onderdelen berust.
II. Bespreking

van het middel

1. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest een foutieve invulling te hebben gegeven aan het originaliteitsvereiste vervat in artikel 1,
§ 1, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten (hierna : Auteurswet), zoals gewijzigd bij art. 2
van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van
de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten
in de informatiemaatschappij  (2).
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Artikel 2 van die richtlijn :
“2. Reproductierecht
De lidstaten voorzien ten behoeve van :
a) auteurs, met betrekking tot hun werken,
b)		uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen,
c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen,
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1.1. Krachtens voormeld art. 1 van de Auteurswet heeft alleen de auteur
van een werk van letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze
of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig
of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.
1.2. In dat kader oordeelde uw Hof d.d. 26 januari 2012  (1) dat dergelijk
werk krachtens deze bepaling auteursrechtelijk wordt beschermd als het
oorspronkelijk is in de zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur. Het Hof voegt daaraan toe dat hierbij niet is vereist
dat het werk de stempel draagt van de persoonlijkheid van de auteur.
1.3. Een vorig arrest van uw Hof (d.d. 11 maart 2005)  (2) had in dat
raam gesteld dat om bescherming van de Auteurswet van 30 juni 1994 te
genieten, het nodig maar voldoende is dat bewezen wordt dat het werk
de uitdrukking is van de intellectuele inspanning van de maker, wat
onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste intellectuele karakter te
geven waardoor een schepping ontstaat, er aan toevoegend dat de loutere
weergave van bestaande thema’s zonder de keuze van een welbepaalde
vorm die van persoonlijkheid getuigt, onvoldoende is om de auteursrechtelijke bescherming te verantwoorden.
1.4. Deze evolutie, wat de beschermingsvoorwaarden voor de bescherming door het auteursrecht, en meer in het bijzonder de voorwaarden van
de oorspronkelijkheid betreft, valt wellicht te verklaren door het arrest
van Hof van Justitie van 16 juli 2009  (3) in de zaak Infopaq, aangaande de
overname van fragmenten uit persartikelen, in welk verband het Hof van
Justitie meent — ook al heeft de Europese wetgever slechts voor welbepaalde werken de “oorspronkelijkheid” als beschermingsvoorwaarde
voorop gesteld — uit het algemeen opzet van de Berner Conventie en de
overwegingen van de Richtlijn Informatiemaatschappij 2001/29 te kunnen
afleiden dat enkel “scheppingen van de geest” en dan enkel wanneer zij
“oorspronkelijk” zijn in de zin dat zij een “eigen” intellectuele schepping
van de auteur zijn, door het auteursrecht beschermd zijn (cf. de overwegingen nr. 34 t.e.m. 37 van voormeld arrest)  (4).
1.4.1. Verder bepaalt dit arrest (in overweging nr. 45) dat met betrekking
tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat
deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen
d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en
e) omroeporganisaties met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen,
ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen,
in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of
gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook,
toe te staan of te verbieden”.
  (1) Cass. 26 jan. 2012, AR C.11.0108.N, AC 2012, nr. 69.
  (2) Cass. 11 maart 2005, AR C.03.0591.N, AC 2005, nr. 153.
  (3) HvJ 16 juli 2009, C-05/08, Infopaq International/Danske Dagblades Forening, Jurisp.
2009I-06569, en www.curia.europa.eu.
  (4) F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, “Evoluties binnen
het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)”, I.R.D.I. 2011, (174), 176 ; zie ook
M. Buydens, “La théorie de la création indépendante consacrée par la Cour de cassation”, I.R.D.I., 2009, (416), 417, en V. Benabou, “Jurisprudence Infopaq ; que reste-t-il au
juge national pour dire le droit d’auteur ?”, R.D.T.I. 37/2009, (71), 77-78.
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intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel
via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een
oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking van zijn creatieve geest
geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt.
1.5. Intussen is meer recent (d.d. 1 december 2011 en 1 maart 2012)
datzelfde oorspronkelijkscriterium klaar en duidelijk door de rechtspraak van het Hof van Justitie geïnterpreteerd  (1). In de Painer-zaak, die
handelde over de auteursrechtelijk bescherming van portretfoto’s, liet
het Hof van Justitie — met verwijzing naar voormeld arrest — duidelijk
verstaan dat het auteursrecht slechts kan gelden m.b.t. materiaal (zoals
een foto) dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, er evenwel aan toegevoegd, dat een
intellectuele schepping een eigen schepping van deze laatste is wanneer
zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is volgens het
Hof van geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van
vrije en creatieve keuzen (cf. de overwegingen nr. 87, 88, 89 en 94). Ook in
de Football Dataco-zaak, waarin de auteursrechtelijke bescherming van
kalenders van voetbalwedstrijden aan de orde was, oordeelde het Hof van
Justitie dat aan het oorspronkelijkheidscriterium is voldaan, wanneer de
maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze
databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting
heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes (…)
en zo in staat is zijn werk een “persoonlijke noot” te geven  (2).
1.6. De verdere invulling van het oorspronkelijkheidscriterium op basis
van de hierboven vermelde evolutie, laat m.i. aldus toe te stellen dat op
het ogenblik dat iemand een eigen intellectuele schepping maakt, deze
persoon (ook) uitdrukking geeft aan zijn of haar creatieve geest en zijn
werk als dusdanig een uitdrukking van (een deel van) diens persoonlijkheid vormt. Aldus blijkt dat de eigen intellectuele schepping, de creatieve en vrije keuzes en de uitdrukking van de persoonlijkheid van de
maker van het werk kernbegrippen zijn om te bepalen of dat werk al dan
niet “oorspronkelijk” is en aldus al dan niet in aanmerking komt om de
bescherming van het auteursrecht te genieten  (3).
1.7. In voormelde context  (4) lijkt het mij, vanuit de benadering dat
  (1) HvJ 1 dec. 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a., www.curia.
europa.eu ; HvJ 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd e.a./Yahoo! UK Ltd e.a., www.
curia.europa.eu.
  (2) J. Muyldermans, “De originaliteitstoets voor de auteursrechtelijke bescherming
van gebruiksvoorwerpen”, I.R.D.I. 2013/1, (113), 114.
  (3) G. Vanderstichele, “Het oorspsronkelijkheidscriterium in het auteursrecht op
databanken”, I.R.D.I. 2013/1, (90), 95, nrs. 14 en 15.
  (4) Zie, naast de hierboven reeds vermelde auteurs, o.m. eveneens de kritische
commentaren in de rechtsleer m.b.t. het arrest van het Hof van Cassatie van 26 jan. 2012
van : A. Joachimowicz, “L’empreinte de la personnalité de l’auteur au coeur de la notion
d’originalité en droit d’auteur”, J.L.M.B. 2012, (981) 982-983, no 3 ; B. Michaux, “La notion
d’originalité en droit d’auteur : une harmonisation communautaire en marche accélérée”, T.B.H. 2012/6, (599), 600, nos 9-10 ; H. Vanhees, “Originaliteit in het auteursrecht”,
RW 2013-13, 579-581 ; F. Brison, noot onder het arrest Cass. 26 jan. 2012, A&M 4/2012, 336 ;
F. Willem Grosheide, “Werk in uitvoering”, A&M 4/2012, (280), 294, nr. 32.
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het Hof van Justitie in een stijgend aantal arresten met klem benadrukt dat verschillen in nationale omschrijvingen van open begrippen
in richtlijnen geleidelijk aan zullen worden vervangen door een meer
eenvormige communautaire interpretatie  (1), en de nationale wetgeving
aldus zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de bepalingen van het Europees recht, dan ook aangewezen aan de bepalingen
van het nationaal recht een uitlegging te geven die (zoveel mogelijk)
verenigbaar is met de doelstellingen van de Europese Richtlijnen en de
nationale wetgeving aldus richtlijnconform te interpreteren  (2).
1.8. Het eerste onderdeel dat ervan uitgaat dat het bestreden arrest,
op grond van een onjuiste invulling van het originaliteitsvereiste,
artikel 1 (§ 1, eerste lid), van de Auteurswet schendt, faalt m.i. dan ook
naar recht.
.........................................................
III. Conclusie : Verwerping.

Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 december 2011.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 5 september 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Bij arrest van 1 december 2011, in de zaak C-145/10 Painer, oordeelt
het Hof van Justitie dat het auteursrecht slechts kan gelden met
betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat
om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de
uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer
de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden

  (1) F. Gotzen, “Het Hof van Cassatie en het begrip ‘oorspronkelijkheid’ in het
auteursrecht”, I.R.D.I. 2012/2, (203), 204, nr. 7.
  (2) Hof van beroep Brussel, 26 juni 2012, I.R.D.I. 2013/1, 96.
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tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve
keuzen.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de voorwaarde van een eigen intellectuele schepping niet vereist dat het werk de stempel draagt van de
persoonlijkheid van de auteur, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Derde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer
Verbist.

N° 570
1o

— 31 oktober 2013
(C.12.0628.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
PLICHT. — Zaken. — Gebrek van de

zaak.

OVEREENKOMST.
— Begrip.

—

HERSTEL-

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
PLICHT. — Zaken. — Gebrek van de

zaak.

OVEREENKOMST. —
— Voorwaarden.

HERSTEL-

1o Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384 , eerste lid , Burgerlijk
Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken  (1). (Art. 1384, eerste
lid, BW)
2o Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de
zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat ; vereist is dat de zaak
in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont ; het abnormaal kenmerk
moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak  (2). (Art. 1384, eerste lid, BW)

(M. t. Vlaams Gewest)

  (1) Cass. 2 jan. 2009, AR C.08.0074.N en C.08.0217.N, AC 2009, nr. 2.
  (2) Id.
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Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 28 oktober 2011.
Raadsheer Geert Jocqué 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. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij
in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat
aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat.
Vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont.
Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of
een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak.
2. De appelrechters oordelen dat :
— de eiser verklaarde dat hij bij het verlaten van de autosnelweg een
brok steen op de rijbaan niet kon ontwijken ;
— er voldoende gewichtige, ter zake doende en met elkaar overeenstemmende vermoedens zijn als bewijs van de door de eiser aangevoerde
feiten ;
— een brok steenpuin op de rijbaan, dat van om het even wat afkomstig kan zijn, de rijbaan niet aantast in haar normale structuur ;
— dit voorwerp geen deel uitmaakte van de rijbaan maar daar louter
occasioneel op terecht gekomen was ;
— de verweerder geen schuld heeft aan het op de rijbaan terechtkomen
van het voorwerp.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de rijbaan niet
gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen, rechtszitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Maes en mevr. Geinger.

N° 571
1o

— 31 oktober 2013
(C.13.0005.N)

kamer

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Burgerlijke zaken ( handelszaken en sociale zaken inbegrepen ). — Beslechting van het geschil door de rechter. — Ambtshalve aanvulling van de
door partijen aangevoerde redenen. — Voorwaarden. — Gevolg.

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop
van toepassing zijnde rechtsregels ; hij moet de juridische aard van de door
de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de
door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat
hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig
zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat
hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent ; hij heeft
de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing
geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen  (1).

(V. t. Probus Insurance

company

Europe Ltd)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. De betwisting tussen partijen betreft de aansprakelijkheid en de
schade ingevolge een verkeersongeval tussen het voertuig verzekerd bij
verweerster en eiser als fietser.
2. Eiser verwijt het bestreden vonnis (na de aansprakelijkheid bij
helften te hebben verdeeld tussen beide bestuurders voor alle schadelijke gevolgen van het ongeval) zijn verplichting niet na te komen om,
met eerbiediging van het recht van verdediging, na te gaan of art. 29bis
WAM-wet niet toepasselijk was op de vergoeding van de door eiser
geleden schade, en aldus zijn beslissing niet naar recht te verantwoorden.
  (1) Zie concl. OM.
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van het middel

1. De rechter die zich steunt op feiten die niet door de partijen zijn
aangevoerd, wijzigt volgens uw Hof  (1) de oorzaak van de vordering en
miskent het beschikkingsbeginsel.
Anderzijds is het de taak van de rechter om de voor hem gebrachte
vorderingen juridisch in te kleden. Wanneer de partijen het debat niet
nadrukkelijk of met zekerheid beperkt hebben, komt het — met verwijzing naar andere rechtspraak van uw Hof  (2) — aldus de rechter toe,
desnoods ambtshalve en anders dan de partijen suggereren, het recht toe
te passen op de feiten.
2. Uit de evolutie van de rechtspraak van het Hof omtrent de relatie
tussen de eerbiediging van het recht van verdediging en de taak van de
rechter bij de toepassing van het recht op de feiten, leid ik dan ook af
dat de rechter gehouden is de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten na te gaan, en dat hij — ongeacht de omschrijving ervan
door de partijen — ambtshalve de door hen aangevoerde redenen mag
aanvullen, mits hij geen betwisting opwerpt waarvan zij het bestaan
hebben uitgesloten, hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig
zijn voorgelegd, en het voorwerp noch de oorzaak van de vordering
wijzigt. Bij dit alles moet hij eveneens het recht van verdediging eerbiedigen  (3).
3. Het enkele feit dat partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid
bij conclusie hebben uitgesloten  (4). Enkel met een duidelijk akkoord
dienaangaande kunnen de partijen het debat in rechte beperken, onder
voorbehoud weliswaar van wat de openbare orde raakt  (5).
4. Artikel 29bis WAM-wet regelt in het algemeen belang en onder
de daarin bepaalde voorwaarden, de vergoeding van de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan
bepaalde slachtoffers van wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of aan de rechthebbende van dergelijke slachtoffers,
met uitzondering van de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen  (6).
Dit artikel, dat strekt tot de bescherming van bepaalde slachtoffers
van wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of
van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het
R.I.Z.I.V., raakt de openbare orde  (7), zodat eiser, als schadelijdende
  (1) Cass. 18 nov. 2004, AR C.04.0062.F, AC 2004, nr. 556.
  (2) Cass. 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC 2006, nr. 173, en Cass. 16 april 2004, AR
C.02.0504.F, AC 2004, nr. 199.
  (3) Cass. 14 april 2005, AR C.03.0148.F, AC 2005, nr. 225 ; Cass. 16 maart 2006, AR
C.04.0267.N, AC 2006, nr. 155 ; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met concl.
van advocaat-generaal Henkes, en Cass. 2 april 2010, J.L.M.B. 2010, 1235, met noot J.-F.
Van Drooghenbroeck.
  (4) Cass. 6 dec. 2007, AR C.06.0092.N, AC 2007, nr. 619, en Cass. 12 okt. 2012, AR
C.11.0717.N.
  (5) Cass. 9 mei 2008, AR C.06.0641.F, AC 2008, nr. 283.
  (6) Cass. 7 juni 2012, AR C.11.0581.N.
  (7) Cass. 17 mei 2000, AR P.00.0087.F, AC 2000, nr. 300.
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zwakke weggebruiker, hoe dan ook geen afstand kan doen van de hem
door die wetsbepaling toegekende rechten.
5. Op grond van voormelde benadering en gelet op de beoordeling
inzake door de appelrechters, die verweerster slechts tot de helft van
eisers schade veroordelen zonder na te gaan of art. 29bis WAM-wet daarop
niet toepasselijk is, komt het mij dan ook voor dat zij hun beslissing
niet naar recht verantwoorden door, met eerbiediging van het recht van
verdediging, na te laten nader te bepalen welke rechtsnorm op de aangevoerde feiten van toepassing is en deze als dusdanig niet toe te passen op
de hen voorgelegde vordering.
Het middel lijkt mij derhalve gegrond.
III. Conclusie : Vernietiging.

Arrest.
I. Rechtspleging
Het

voor het hof

cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de

rechtbank van eerste aanleg te

Brussel

van

30

november

2010.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 19 augustus 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué 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. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de
daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard
van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken,
en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan
hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van
de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging
van de partijen niet miskent. Hij heeft de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten
die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van
hun eisen.
2. Artikel 29bis WAM regelt in het algemeen belang en onder de daarin
bepaalde voorwaarden, de vergoeding van de schade, voortvloeiend uit
lichamelijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan bepaalde slachtof-
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fers van wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig is betrokken,
of aan de rechthebbenden van dergelijke slachtoffers, met uitzondering
van de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de betwisting tussen partijen betrekking heeft op de aansprakelijkheid en de schade ingevolge het verkeersongeval van 29 juni 2001
waarin het voertuig verzekerd bij de verweerster en de eiser als fietser
betrokken waren ;
— de eerste rechter oordeelde dat zowel de bestuurder van het motorrijtuig als de eiser aansprakelijk zijn voor het ongeval wegens een
inbreuk op artikel 10.1.3o Wegverkeersreglement en de algemene zorgvuldigheidsplicht.
4. De appelrechters die oordelen dat de aansprakelijkheid bij het
beroepen vonnis terecht werd verdeeld tussen de bestuurder van het
motorrijtuig en de eiser, en de verweerster veroordelen tot de helft van
de schade van de eiser, zonder na te gaan of de verweerster tot een grotere
schadevergoeding aan de eiser gehouden is op grond van artikel 29bis
WAM, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat de eiser ten
aanzien van de verweerster slechts aanspraak kan maken op de vergoeding van de helft van de door hem geleden schade en het oordeelt over
de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Maes en de heer Verbist.
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Douane en accijnzen. — Ontdoken rechten of accijnzen. —
Burgerlijke rechtsvordering.
— Bevoegde rechter.
2122
Douane en accijnzen. — Rijden
op rode mazout. — Gebruik
van een niet normaal reservoir. — Begrip.
2048
Douane en accijnzen. — Strafrechter. — Vordering tot
betaling
van
ontdoken
rechten. — Bevoegdheid. —
Voorwaarde.
2043
Douane en accijnzen. — Uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel
strijdige vervolging. — Nietontvankelijke
strafvordering. — Administratie van
Douane en Accijnzen. — Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Strafrechter. — Bevoegdheid.
2043
Douane en accijnzen. — Verschillende misdrijven. —
Eenzelfde misdadig opzet.
— Geldboete. — Bijzonder
karakter. — Gevolg. —
Wijze van berekening. 2046
Drukpers (politie over de).
—
Drukpersmisdrijf.
—
Begrip. — Toepassing. —
Vermenigvuldiging
van
strafbare mondelinge of
audiovisuele meningsuitingen.
2260
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Eigendom. — Mede-eigendom.
— Vereniging van medeeigenaars. — Bekwaamheid
om in rechte op te treden. —
Grenzen.
2149
Europees aanhoudingsbevel. —
Tenuitvoerlegging gevraagd
aan België. — Onderzoeksgerechten. — Omvang van het
toezicht. — Beschikking van
de onderzoeksrechter tot inhechtenisneming. — Verhoor
door de onderzoeksrechter. —
Regelmatigheid.
2000
Europese unie. — Allerlei. —
Artikel 15.1, Richtlijn Elektronische Handel 2000/31.
— Internettoegangleverancier. — Bevel tot blokkering
van de toegang. — Draagwijdte.
2166
Faillissement, faillissementsakkoord
en
gerechtelijk
akkoord. — Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen). — Faillissement.
— Goederen. — Verklaring
van verschoonbaarheid van
de gefailleerde. — Hypotheek die de echtgenoot
van de gefailleerde heeft
toegestaan op zijn eigen
goederen,
als
waarborg
voor de verbintenissen van
laatstgenoemde.
2138
Faillissement,
faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. — Gevolgen (personen,
goederen,
verbintenissen).
— Faillissement. — Goederen. — Verklaring van
verschoonbaarheid van de
gefailleerde. — Schuld die
de echtgenoot gezamenlijk
of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan. —
Schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen
van de echtgenoot.
2138
Gemeente. — Wegen. — Abnormaal gevaar. — Fout. — Bewijslast.
2233
Gerechtskosten. — Burgerlijke
zaken. — Sociaal procesrecht (Bijzondere regels).
— Kosten van dagvaarding.
— Vordering in te leiden bij
verzoekschrift.
2030
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Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. —
Faillissement. — Gevolgen.
— Goederen. — Verklaring
van verschoonbaarheid van
de gefailleerde. — Schuld
die de echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk met de
gefailleerde is aangegaan. —
Schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen
van de echtgenoot.
2138
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. —
Faillissement. — Gevolgen.
— Goederen. — Verklaring
van verschoonbaarheid van
de gefailleerde. — Schuld
die de echtgenoot gezamenlijk of hoofdelijk met de
gefailleerde is aangegaan. —
Schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen
van de echtgenoot.
2138
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Burgerlijke zaken. — Motiveringsplicht.
— Juridische tegenstrijdigheid.
2211
Grondwet. — Grondwet 1994
(art. 100 tot einde). — Artikel 149. — Vreemdelingen.
— Vrijheidsberovende maatregel. — Beroep bij de rechterlijke macht. — Beslissing
van de onderzoeksgerechten.
— Toepassing.
1998
Grondwettelijk hof. — Arrest
van nietigverklaring. — Internationaal
humanitair
recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in
het buitenland. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Wet
5 aug. 2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke nietigverklaring. — Herstelwet. — Uitwerking.
2272
Grondwettelijk hof. — Faillissement. — Gevolgen. —
Goederen. — Verklaring van
verschoonbaarheid van de
gefailleerde. — Schuld die
de echtgenoot gezamenlijk
of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan. —
Schuld aangegaan ten voor-

dele van het eigen vermogen
van de echtgenoot.
2138
Handelspraktijken. — ongeoorloofde
mededinging.
— Overeenkomst die ertoe
strekt de mededinging in
de interne of de Belgische
markt te beperken of te vervalsen.
2144
Huisvesting.
—
Vlaamse
Wooncode. — Herstelvordering. — Begrip. — Gevolg.
— Samenstelling van het
strafgerecht.
2099
Huur van goederen. — Huishuur. — Verplichtingen tussen partijen. — Brand. —
Huurder. — Verplichtingen
ten aanzien van de verhuurder. — Omvang.
2152
Huur van goederen. — Pacht. —
Begrip. Aard van wetgeving.
— Bestaan. — Bewijs. — Persoonlijk aanbod van betaling. — Pachtprijs.
2084
Huur van goederen. — Pacht.
— Verplichtingen van partijen. — Aanplantingen door
de pachter. — Recht op natrekking door de verpachter. — Keuze tot behoud van
de aanplantingen. — Tijdstip kenbaarmaking. — Gevolg.
2072
Huur van goederen. — Pacht.
— Verplichtingen van partijen. — Ontbinding. —
Voorwaarden.
2081
Huur van goederen. — Pacht.
— Verplichtingen van partijen.
—
Pachtovereenkomst. — Bestaan. — Bewijs. — Persoonlijk aanbod
van betaling. — Pachtprijs.
— Betaling.
2084
Informatiemaatschappij. — Artikel 15.1, Richtlijn Elektronische Han-del 2000/31. — Artikel 21, § 1, Wet Elektronische
Handel. — Internettoegangleverancier. — Bevel tot blokkering van de toegang. —
Draagwijdte.
2166
Inkomstenbelastingen. — Aanslagprocedure. — Aanslagtermijnen. — Rechtsvor-
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dering. — Niet aangegeven
belastbare inkomsten. —
Rechtspersonen.
2089
Inkomstenbelastingen. — Aanslagprocedure. — Aanslagtermijnen. — Verlengde
aanslagtermijnen. — Nietaangegeven inkomsten uitgewezen door een rechtsvordering. — Bijzondere
termijn van 12 maanden. —
Draagwijdte.
2128
Inkomstenbelastingen. — Aanslagprocedure. — Ontheffing.
— Nietig verklaarde aanslag. — Nieuwe aanslag. —
Draagwijdte.
2118
Inkomstenbelastingen. — Personenbelasting. — Diverse
inkomsten. — Onroerend
goed. — Huur. — Belasting.
— Regeling.
2015
Inkomstenbelastingen. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen. — Beroepskosten. — Eerste afschrijvingsannuiteit. — Volledige
aftrek. — Groep vennootschappen. — Een enkele vennootschap. — Criteria. 2228
Inkomstenbelastingen. — Vennootschapsbelasting. — Vaststelling van het belastbaar
netto-inkomen. — Meerwaarden. — Verkoop van
immateriële vaste activa. —
Gespreide belasting. — Toepassingsgebied. — Goodwill.
— Eigen clientèle. — Aard.
— Gevolg.
2230
Interesten. — Moratoire interesten. — Vertraging in de betaling. — Medeschuld van de
schuldeiser. — Gevolg. 2003
Jaarlijkse vakantie. — Vakantiegeld. — Enkel en dubbel
vakantiegeld. — Bediende.
— Veranderlijk loon. — Berekening.
2032
Jacht. — Jachtrecht. — Houder. — Bospercelen. — Eigenaar. — Grof wild. — Velden, vruchten en oogsten.
— Schade. — Begrip. —
Grasperken. — Bloemperken.
2079
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Landbouw. — Uitgesteld loon.
— Bedrijf. — Arbeid. — Vermoeden. — Landbouwer. —
Inwoning. — Begrip.
2074
Lastgeving. — Burgerlijke zaken. — Derde handelend met
een lasthebber. — Recht om
van de lasthebber het voorleggen van een volmacht te
eisen. — Derde die het voorleggen daarvan niet heeft
geëist. — Gevolg.
2242
Maatschappelijk
welzijn
(openbare
centra
voor).
—
Dringende
medische
hulp. — Tussenkomst. —
Hospitalisatiekosten. — Terugvordering van de kosten na dringende zorgen.
— Vraag om hulp. — Verlening. — Voorwaarde.
2092
Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor). — Dringende medische hulp. —
Verlening. — Vraag om
tussenkomst.
—
Voorwaarde.
2092
Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor). — Dringende medische hulp. —
Vreemdeling. — Verlening.
— Omvang.
2092
Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor). — Recht
op maatschappelijke dienstverlening. — Intrekking.
— Vordering tot terugbetaling. — Inning. — Omvang.
— Verjaring. — Artikel 102,
eerste lid, van de wet van
8 juli 1976. — Aard. — Openbare orde.
2239
Misdrijf. — Allerlei. — Aanzetting tot discriminatie,
segregatie, haat of geweld
in de zin van de wet van
10 mei 2007. — Opzet. — Beoordeling door de feitenrechter.
2260

Misdrijf. — Allerlei. — Belaging. — Ernstige verstoring van de rust van een
of meerdere bepaalde personen. — Wijze. — Derdenwerking.
2260
Misdrijf. — Allerlei. — Belaging. — Ernstige verstoring
van de rust van een of meerdere bepaalde personen. —
Wijze.
2260
Misdrijf. — Allerlei. — Rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek.
— Verantwoordelijkheid van
de uitbater. — Omvang. 2105
Misdrijf. — Allerlei. — Rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek.
— Verbod op de aanwezigheid van elk element dat
laat uitschijnen dat roken is
toegestaan. — Begrip.
2105
Misdrijf. — Gepleegd in het
buitenland. — Internationaal
humanitair recht. — Zware
schendingen. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Wet
5 aug. 2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke
nietigverklaring door het
Grondwettelijk Hof. — Herstelwet. — Uitwerking. 2272
Misdrijf. — Gepleegd in het
buitenland. — Internationaal
humanitair recht. — Zware
schendingen. — Wet 5 aug.
2003. — Overgangsrecht.
— Rechtsgeding waarvoor
een gerechtelijk onderzoek
loopt. — Belgische gerechten blijven bevoegd. —
Voorwaarden.
2272

Misdrijf. — Allerlei. — Belaging. — Begrip. — Toepassing.
2260

Misdrijf. — Gepleegd in het
buitenland. — Internationaal
humanitair recht. — Zware
schendingen. — Wet 5 aug.
2003. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Belgische
gerechten blijven bevoegd.
— Voorwaarden.
2272

Misdrijf. — Allerlei. — Belaging. — Ernstige verstoring
van de rust van een bepaald
persoon.
—
Beoordeling
door de feitenrechter. 2260

Misdrijf. — Soorten. — Aflopend.
Voortgezet.
Voortdurend
misdrijf.
— Straftoemeting. — Samenloop. — Verschillende
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misdrijven. — Eenzelfde
misdadig opzet. — Douane
en accijnzen. — Geldboete.
— Bijzonder karakter. —
Gevolg. — Wijze van berekening.
2046
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Misdrijf. — Aanzetting tot discriminatie, segregatie, haat
of geweld in de zin van de
wet van 10 mei 2007. — Opzet.
2260
Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter. — Misdrijf.
— Belaging. — Ernstige verstoring van de rust van een
bepaald persoon.
2260
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging.
— Verwijzing naar de feitenrechter. — Onaantastbare
vaststelling van het bestaan
van bezwaren.
2246
Onaantastbare
beoordeling
door de feitenrechter. — Wegverkeer. — Artikel 67bis
Wegverkeerswet. — Titularis van de nummerplaat.
— Vermoeden van schuld. —
Bewijzen ter neerlegging. —
Bewijswaarde.
2164
Onderzoek in strafzaken. — Bijzondere
opsporingsmethoden. — Observatie. — Subsidiariteitsvoorwaarden.
— Toezicht. — Begrip. 2061
Onderzoek in strafzaken. — Bijzondere
opsporingsmethoden. — Observatie. — Subsidiariteitsvoorwaarden.
— Toezicht. — Vonnisgerecht. — Bevoegdheid. 2061
Onderzoek in strafzaken. — Inbeslagneming. — Art. 39bis,
Wetboek van Strafvordering. — Passende technische
middelen. — Begrip.
2166
Onderzoek in strafzaken. — Inbeslagneming. — Art. 39bis,
Wetboek van Strafvordering. — Passende technische middelen. — Bevel tot
ontoegankelijk maken. —
Persoon of instelling aan
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wie het bevel wordt gericht.
— Voorwaarde waaraan het
bevel moet voldoen.
2166
Onderzoek in strafzaken. —
Inbeslagneming. — Kopiëren, ontoegankelijk maken
en verwijderen van in een
informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Artikel
39bis, Wetboek van Strafvordering. — Doel.
2165
Onderzoek in strafzaken. . —
Inbeslagneming. — Kopiëren, ontoegankelijk maken
en verwijderen van in een
informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Onmogelijkheid de gegevens op
dragers te kopiëren. — Alternatieve oplossing.
2166
Onderzoek in strafzaken. —
Regelmatigheid
van
de
rechtspleging. — Toezicht.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onregelmatige handeling. — Bevoegdheid tot nietigverklaring.
— Omvang. — Wissen van
de door de kamer van inbeschuldigingstelling gepreciseerde nietige vermeldingen.
2268
Onderzoek in strafzaken. —
Regelmatigheid
van
de
rechtspleging. — Toezicht.
— Kamer van inbeschuldigingstelling. — Onregelmatige handeling. — Internationale ambtelijke opdracht.
— Gedeeltelijke nietigverklaring. — Gevolg. — Latere
verrichtingen. — Regelmatigheid. — Artikel 13 Wet
9 december 2004 betreffende
de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken. — Toepassing.
2268
Onderzoeksgerechten. — Kamer
van inbeschuldigingstelling.
— Definitieve regeling van
de rechtspleging. — Onmiddellijk
cassatieberoep. —
Ontvankelijkheid.
2101
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Toezicht op
de regelmatigheid van de
rechtspleging. — Onregel-

matige handeling. — Bevoegdheid tot nietigverklaring. — Omvang. — Wissen
van de door de kamer van
inbeschuldigingstelling gepreciseerde nietige vermeldingen.
2268
Onderzoeksgerechten. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Toezicht op
de regelmatigheid van de
rechtspleging. — Onregelmatige handeling. — Internationale
ambtelijke
opdracht. — Gedeeltelijke
nietigverklaring. — Gevolg. — Latere verrichtingen. — Regelmatigheid.
— Artikel 13 Wet 9 december 2004 betreffende de wederzijdse
internationale
rechtshulp in strafzaken.
— Toepassing.
2268
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. —
Verwijzing naar de feitenrechter. — Onaantastbare
vaststelling van het bestaan
van bezwaren.
2246
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging.
— Verwijzing naar de feitenrechter. — Oordeel dat
er voldoende bezwaren bestaan. — Motivering.
2246
Onderzoeksgerechten. — Vorderingen met het oog op
de regeling van de rechtspleging. — Raadkamer. —
Verzoek tot het stellen van
bijkomende
onderzoekshandelingen. — Opschorting van de rechtspleging.
— Uitstel naar een welbepaalde datum. — Draagwijdte.
2275
Onderzoeksrechter. — Ambtsverrichtingen.
—
Inbeslagneming. — Kopiëren,
ontoegankelijk maken en
verwijderen van in een informaticasysteem
opgeslagen gegevens. — Onmogelijkheid de gegevens op
dragers te kopiëren. — Alternatieve oplossing.
2166
Onderzoeksrechter. — Inbeslagneming. — Kopiëren,
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ontoegankelijk maken en
verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens. — Artikel
39bis, Wetboek van Strafvordering. — Doel.
2166
Onderzoeksrechter. — Onpartijdigheid.
—
Handeling
waarmee het vermoeden van
onschuld is miskend. — Gevolg.
2268
Openbaar
ministerie.
—
Ambtsverrichtingen. — Inbeslagneming. — Kopiëren,
ontoegankelijk maken en
verwijderen van in een informaticasysteem
opgeslagen gegevens. — Onmogelijkheid de gegevens op
dragers te kopiëren. — Alternatieve oplossing.
2166
Openbaar
ministerie.
—
Vlaamse Wooncode. — Herstelvordering. — Begrip. —
Gevolg. — Samenstelling
van het strafgerecht.
2099
Overeenkomst. — Einde. — Wederkerige overeenkomst. —
Vordering tot ontbinding. —
Taak van de rechter.
2234
Overeenkomst. — Verbindende
kracht (niet-uitvoering). —
Wederkerige overeenkomst.
— Vordering tot ontbinding.
— Taak van de rechter. 2234
Overheidsopdrachten (Werken.
Leveringen. Diensten). — Opmetingsstaat. — Leemte. —
Aanbestedende overheid. —
Onderzoek. — Geen leemte.
— Gevolg.
2214
Overheidsopdrachten (Werken.
Leveringen. Diensten). — Opmetingsstaat. — Leemte.
— Aanvulling door de inschrijver. — Aanbestedende
overheid. — Verplichting
om rekening te houden met
de aanvulling. — Voorwaarden.
2214
Overheidsopdrachten (Werken.
Leveringen. Diensten). — Opmetingsstaat. — Leemte.
— Aanvulling door de inschrijver.
—
Aanbestedende overheid. — Wering
van de aanvulling. — Post
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reeds voorzien in de opmetingsstaat. — Inschrijver.
— Geen prijs ingediend. —
Gevolg.
2214
Pensioenen. — Zelfstandigen.
— Aanvullende pensioenen.
— Ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Financiering. — Bijdrage.
2017
Raad van state. — Arrest. —
Administratieve handeling.
— Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Draagwijdte.
2145
Raad van state. — Arrest. —
Administratieve handeling.
— Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Geen
vernieuwing van de nietig
verklaarde handeling. —
Uitwerking.
2145
Raad van state. — Arrest. —
Administratieve handeling.
— Nietigverklaring. — Gezag van gewijsde. — Uitwerking.
2145
Rechtbanken. — Burgerlijke zaken. — Algemeen. — Rechtsmacht van de rechter. —
Wet van openbare orde.
— Ambtshalve opgeworpen
middel.
2239
Rechtbanken. — Burgerlijke
zaken. — Algemeen. — Wederkerige
overeenkomst.
— Ontbinding. — Voorwaarden. — Rechtsmacht van de
rechter.
2234
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 5. — Artikel 5.4.
— Voorlopige hechtenis. —
Handhaving. — Kamer van
inbeschuldigingstelling. —
Mededeling van het dossier
aan de verdachte.
1995
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Onderzoeksgerechten. —
Regeling van de rechtspleging. — Verwijzing naar de
feitenrechter. — Oordeel dat
er voldoende bezwaren bestaan. — Motivering.
2246

Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Onpartijdigheid van de
rechter. — Onderzoeksrechter. — Handeling waarmee
het vermoeden van onschuld
is miskend. — Gevolg. 2268
Rechten van de mens. — Verdrag rechten van de mens.
— Artikel 6. — Artikel 6.1.
— Strafvordering. — Duur.
— Overschrijding van de redelijke termijn. — Veroordeling. — Straf lager dan de
wettelijk minimumstraf. —
Begrip.
2057
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest.
— Administratieve handeling. — Nietigverklaring.
— Gezag van gewijsde. —
Draagwijdte.
2145
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest.
— Administratieve handeling. — Nietigverklaring. —
Gezag van gewijsde. — Geen
vernieuwing van de nietig
verklaarde handeling. —
Uitwerking.
2145
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Allerlei. —
Raad van State. — Arrest.
— Administratieve handeling. — Nietigverklaring. —
Gezag van gewijsde. — Uitwerking.
2145
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Beslissing alvorens recht
te doen. — Vonnis waarbij
een deskundigenonderzoek
wordt bevolen.
2058
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Begrip. — Definitieve beslissing
over een geschilpunt.
2109
Rechterlijk gewijsde. — Gezag
van gewijsde. — Strafzaken.
— Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. — Definitieve beslissing over een
geschilpunt. — Gevolg. 2110
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Rechterlijke organisatie. —
Strafzaken.
—
Vlaamse
Wooncode. — Herstelvordering. — Begrip. — Gevolg.
— Samenstelling van het
strafgerecht.
2099
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Geen conclusie.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken
inbegrepen). — Juridische
tegenstrijdigheid. — Motiveringsplicht.
2211
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie. —
Burgerlijke zaken ( handelszaken en sociale zaken inbegrepen ). — Beslechting van
het geschil door de rechter.
— Ambtshalve aanvulling
van de door partijen aangevoerde redenen. — Voorwaarden. — Gevolg.
2283
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie.
— Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Administratieve
maatregel
van vrijheidsberoving van
een vreemdeling. — Beroep
bij de rechterlijke macht. —
Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beslissing tot
handhaving. — Advies van
het openbaar ministerie. —
Overneming van de redenen.
— Wettigheid.
2192
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen). — Feitenrechter. — Verplichting op de
conclusie te antwoorden. —
Conclusie. — Begrip.
2192
Redenen van de vonnissen en
arresten. — Op conclusie. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). — Vonnis
waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen. —
Beslissing alvorens recht te
doen. — Deskundigenonderzoek gedeeltelijk niet uitgevoerd. — Vonnis doet in de
huidige stand van het dos-
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sier uitspraak over de zaak.
— Gevolg.
2059
Sociale zekerheid. — Werknemers. — Collectief vervoer. —
Solidariteitsbijdrage.
2023
Stedenbouw. — Bouwvergunning. — Instandhouding van
onvergunde constructies in
ruimtelijk kwetsbaar gebied.
— Gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. — Bestemmingswijziging in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied. —
Strafbaarheid.
2040
Stedenbouw. — Herstel van
plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde. —
Herstel van plaats in de vorige staat. — Waals Gewest.
— Gemachtigd ambtenaar.
— Herstelvordering. — Motivering.
2265
Stedenbouw. — Ruimtelijke
ordening. Plan van aanleg.
— Instandhouding van onvergunde constructies in
ruimtelijk kwetsbaar gebied. — Bestemmingswijziging in niet ruimtelijk
kwetsbaar gebied. — Strafbaarheid.
2040
Stedenbouw. — Ruimtelijke
ordening. Plan van aanleg.
— Plan van aanleg. — Gebruik. — Strijdig met de
bestemmingsvoorschriften.
— Strafbare handeling. —
Voorwaarde. — Opdracht
van de rechter.
2203
Stedenbouw. — Ruimtelijke
ordening. Plan van aanleg.
— Plan van aanleg. — Gebruik. — Strijdig met de
bestemmingsvoorschriften.
— Strafbare handeling. —
Voorwaarde. — Opdracht
van de rechter.
2194
Stedenbouw. — Sancties. — Stakingsbevel. — Gebruik. —
Strijdig met de bestemmingsvoorschriften. — Plannen van
aanleg. — Strafbare handeling. — Voorwaarde. — Opdracht van de rechter.
2203
Stedenbouw.
—
Sancties.
— Stakingsbevel. — Gebruik. — Strijdig met de

bestemmingsvoorschriften. — Plannen van aanleg. — Strafbare handeling.
— Voorwaarde. — Opdracht
van de rechter.
2203
Stedenbouw. — Sancties. —
Strafbare handelingen. —
Gebruik.
2203
Straf. — Samenloop. — Meerdaadse. — Verschillende
misdrijven. — Eenzelfde
misdadig opzet. — Douane
en accijnzen. — Geldboete.
— Bijzonder karakter. —
Gevolg. — Wijze van berekening.
2046
Strafuitvoering.
—
Strafuitvoeringsmodaliteit.
—
Tegenaanwijzingen. — Beoordeling door de strafuitvoeringsrechtbank.
2103
Strafuitvoering.
—
Strafuitvoeringsrechtbank.
— Voorwaardelijke invrijheidstelling. — Herroeping.
— Voorwaarde.
2176
Strafuitvoering. — Uitlevering voor bepaalde feiten.
— Ander feit begaan vóór
de uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Fictie van
afwezigheid. — Gevolg. 2043
Strafuitvoering. — Uitlevering voor bepaalde feiten.
— Specialiteitsbeginsel. —
Met dit beginsel strijdige
vervolging. — Niet-ontvankelijke strafvordering. —
Administratie van Douane
en Accijnzen. — Vordering
tot betaling van ontdoken
rechten. — Strafrechter. —
Bevoegdheid.
2043
Strafuitvoering. — Uitlevering
voor bepaalde feiten. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit
beginsel strijdige vervolging.
— Ontvankelijkheid.
2043
Uitlevering. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging gevraagd aan
België. — Onderzoeksgerechten. — Omvang van het
toezicht. — Beschikking van
de onderzoeksrechter tot inhechtenisneming. — Verhoor
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door de onderzoeksrechter. —
Regelmatigheid.
2000
Uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Fictie van afwezigheid. — Gevolg.
2043
Uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel
strijdige vervolging. — Nietontvankelijke
strafvordering. — Administratie van
Douane en Accijnzen. — Vordering tot betaling van ontdoken rechten. — Strafrechter. — Bevoegdheid.
2043
Uitlevering. — Specialiteitsbeginsel. — Met dit beginsel
strijdige vervolging. — Ontvankelijkheid.
2043
Vennootschappen. — Allerlei. —
Tantiemes. — Statuut. 2211
Vennootschappen. — Allerlei.
— Tantiemes. — Toekenning. — Algemene vergadering. — Bevoegdheid.
2211
Verlating van familie. — Bestaansvoorwaarde. — Rechterlijke beslissing waartegen geen verzet of hoger
beroep meer openstaat. —
Periode van de misdrijven.
— Aanvang.
2055
Vervoer. — Goederenvervoer.
— Landvervoer. Wegvervoer. — Uitzonderlijk vervoer. — Klasse III voertuigen. — Vervoerstoelating.
— Gevolg.
2178
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Burgerlijke zaken. — Vordering tot
onttrekking van de zaak aan
de rechter. — Gewettigde
verdenking. — Rechtbank
van koophandel. — Rechter in handelszaken. — Bestuurder van vennootschap
en financieel directeur van
de litigieuze vennootschap.
— Onpartijdigheid.
2217
Verwijzing van een rechtbank
naar een andere. — Strafzaken. — Verzoek tot verwijzing wegens gewettigde
verdenking. — Gegrondheid.
— Voorwaarden.
2052
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Verzekering. — Landverzekering. — Regresvordering van
de verzekeraar. — Verval. —
Recht van de verzekerde op
dekking. — Gevolg.
2005
Vonnissen en arresten. —
Strafzaken. — Burgerlijke
rechtsvordering. — Eindvonnis. — Begrip. — Definitieve beslissing over een
geschilpunt. — Gezag van
gewijsde.
2109
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Burgerlijke rechtsvordering. — Eindvonnis. —
Definitieve beslissing over
een geschilpunt. — Gezag
van gewijsde. — Gevolg. 2110
Vonnissen en arresten. — Strafzaken. — Strafvordering.
— Veroordeling. — Bij wet
opgelegde vermelding. —
Vermelding van de straf. —
Vorm.
2267
Voorlopige hechtenis. — Handhaving. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Mededeling van het dossier aan
de verdachte.
1995
Voorlopige hechtenis. — Hoger
beroep. — Handhaving. — Inzage van het dossier.
1995
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Handhaving. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Mededeling van het dossier aan
de verdachte.
1995
Voorlopige hechtenis. — Inzage
van het dossier. — Handhaving. — Procedure voor de
kamer van inbeschuldigingstelling.
1995
Vordering in rechte. — Medeeigendom. — Vereniging
van mede-eigenaars. — Bekwaamheid om in rechte op
te treden. — Grenzen. 2149
Vordering in rechte. — Rechtsvordering. — Rechtmatig
belang. — Begrip. 	
2064
Vreemdelingen. — Administratieve
maatregel
van
vrijheidsberoving van een
vreemdeling. — Beroep bij
de rechterlijke macht. —

Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beslissing tot
handhaving. — Advies van
het openbaar ministerie. —
Overneming van de redenen.
— Wettigheid.
2192
Vreemdelingen. — Vrijheidsberovende maatregel. —
Beroep bij de rechterlijke
macht. — Beslissing van de
onderzoeksgerechten. — Artikel 149 Grondwet. — Toepassing.
1997
Vreemdelingen. — Vrijheidsberovende maatregel. —
Nieuwe maatregel genomen
met toepassing van artikel 74-6, 1bis, 1o, Vreemdelingenwet. — Autonome titel. — Gevolg.
1998
Wegen. — Gemeente. — Abnormaal gevaar. — Fout. —
Bewijslast.
2233
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 67. — Artikel 67bis. —
Toepassing. — Titularis van
de nummerplaat. — Vermoeden van schuld. — Bewijzen
ter neerlegging. — Beoordeling van de bewijswaarde. —
Opdracht van de rechter. —
Grenzen.
2164
Wegverkeer. — Wegverkeerswet. — Wetsbepalingen. —
Artikel 67. — Artikel 67bis.
— Toepassing. — Titularis
van de nummerplaat. —
Vermoeden van schuld. —
Bewijzen ter neerlegging.
— Bewijswaarde. — Onaantastbare beoordeling door
de rechter.
2163
Wetten.
Decreten.
Ordonnanties. Besluiten. — Algemeen. — Maatschappelijke
dienstverlening. — Recht
op maatschappelijke dienstverlening. — Intrekking.
— Vordering tot terugbetaling. — Inning. — Omvang.
— Verjaring. — Artikel 102,
eerste lid, van de wet van
8 juli 1976. — Aard. — Openbare orde.
2239
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte.
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— Werking in de tijd. — Internationaal
humanitair
recht. — Zware schendingen. — Misdrijf gepleegd in
het buitenland. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Wet
5 aug. 2003. — Overgangsbepaling. — Gedeeltelijke
nietigverklaring door het
Grondwettelijk Hof. — Herstelwet. — Uitwerking. 2272
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking
in de tijd en in de ruimte. —
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Werking in de tijd. — Internationaal humanitair recht.
— Zware schendingen. —
Misdrijf gepleegd in het
buitenland. — Wet 5 aug.
2003. — Overgangsrecht.
— Rechtsgeding waarvoor
een gerechtelijk onderzoek
loopt. — Belgische gerechten blijven bevoegd. —
Voorwaarden.
2272
Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten. — Werking in
de tijd en in de ruimte. . —
Werking in de tijd. — Inter-

nationaal humanitair recht.
— Zware schendingen. —
Misdrijf gepleegd in het
buitenland. — Wet 5 aug.
2003. — Rechtsgeding waarvoor een gerechtelijk onderzoek loopt. — Belgische
gerechten blijven bevoegd.
— Voorwaarden.
2272
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Algemeen. — Financiering. — Bijdrage. — Zelfstandigenpensioen.
2017
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