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N° 1
1o

— 2 januari 2014
(C.12.0164.N)

kamer

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.a.v. de echtgenoten. — Onderhoudsuitkering.
— Mogelijkheden die partijen onbenut laten. — Uitkeringsplichtige. —
Voorwaarden.
2 o LEVENSONDERHOUD. — Onderhoudsuitkering. — Mogelijkheden
partijen onbenut laten. — Uitkeringsplichtige. — Voorwaarden.

die

1o en 2o De rechter bepaalt de onderhoudsuitkering rekening houdend
met de mogelijkheden die partijen onbenut laten ; dit is in de regel het
geval wanneer de uitkeringsplichtige zich vrijwillig in een situatie heeft
gebracht die het hem mogelijk maakt te ontsnappen aan zijn verplichting, ongeacht of hij hierbij moedwillig heeft gehandeld  (1). (Art. 301, § 3,
eerste en tweede lid, BW)

(G. t. G.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
De betwisting betreft de toekenning van een maandelijkse uitkering
na echtscheiding door eiser aan verweerster.
II. Bespreking

van het middel

1. In zijn enig middel verwijt eiser het bestreden arrest bij de bepaling van die uitkering tot levensonderhoud niet wettig in zijnen hoofde
een hoger beroepsinkomen te hebben weerhouden dan het werkelijk
door hem ontvangen inkomen, en niet wettig zijn vervroegd pensioen
buiten beschouwing te hebben gelaten, zonder tevens vast te stellen
dat hij zichzelf, bij het vervroegd beëindigen van zijn beroepsloopbaan, moedwillig in een minder gunstige financiële toestand heeft
geplaatst teneinde zich te kunnen onttrekken aan zijn wettelijke
uitkeringsplicht.
2. Volgens art. 301, § 3, eerste lid, BW legt de rechtbank het bedrag
van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat van behoefte
van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.
Zoals uitdrukkelijk bepaald in het tweede lid van dat artikel houdt
hij daarbij rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten. D.w.z. dat rekening moet worden gehouden met alle concrete
feitelijke omstandigheden, in het bijzonder met de leeftijd, de door de
partijen opgebouwde (spaar) middelen en de sociologische realiteit  (2).

  (1) Zie concl. OM.
  (2) TPR 2007, I, nr. 681.
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3. Bij dit alles geldt volgens uw Hof  (1) ook de toepassing van de algemene regel volgens dewelke de uitkeringsplichtige zich niet vrijwillig
in een situatie mag stellen die het hem onmogelijk maakt aan zijn
wettelijke verplichting te ontsnappen. Deze algemene regel is volgens
een arrest van het Arbritragehof van 26 juni 2002  (2) trouwens gelinkt
aan omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokkene (om tot een wijziging van het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud te komen, zoals door de wetgever m.b.t. het oud art. 301, § 3,
BW — het huidige art. 301, § 7, BW — vooropgesteld).
4. In dat kader aanvaardt een meerderheid in de rechtspraak en
rechtsleer, op basis van de billijkheid, trouwens ook dat de rechter
eveneens rekening mag en moet houden met de mogelijkheden die de
onderhoudsplichtige onbenut laat  (3).
5. Naar analogie met de toepassing van de mogelijkheden van de
uitkeringsgerechtigde betekent dit m.i. concreet dat — vermits de
regels die moeten toegepast worden om de draagkracht van de onderhoudsplichtige vast te stellen dezelfde zijn als deze toe te passen in
hoofde van de gerechtigde  (4) — bij het niet benutten van alle mogelijkheden, de onderhoudsplichtige onder bepaalde voorwaarden fictieve
(virtuele) inkomsten kan aangerekend krijgen langs de actiefzijde van
zijn financiële draagkracht  (5).
6. Hoewel in voormelde context het zich moedwillig in een minder
gunstige financiële toestand plaatsen van de onderhoudsplichtige
derhalve weliswaar een doorslaggevend element bij de beoordeling van
de uitkering tot levensonderhoud kan uitmaken  (6), lijkt dit opzettelijk, doelbewust, karakter mij — op grond van de hierboven toegelichte benadering — evenwel op zich niet determinerend als wettelijk
absolute vereiste daartoe.
7. Het middel dat van een andere juridische stelling uitgaat, waardoor de wettelijke toepassingsmogelijkheden lijken te worden verengd,
faalt derhalve naar recht.
III. Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 februari 2011.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 2 december 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
  (1) Cass. 24 april 2009, AR C.08.0136.N, AC 2009, nr. 279.
  (2) nr. 105/2002, B.5.
  (3) TPR, I, 2007, nr. 682 ; Cass. 4 april 1963, Pas. I, 1963, 853 ; Cass. 20 december 1973, AC
1974, 467.
  (4) S. Brouwers, “Alimentatie”, APR 2009, nr. 800.
  (5) Cass. 17 oktober 2002, AR C.01.0133.F, AC 2002, nr. 547.
  (6) Cass. 16 februari 2009, AR C.08.0076.N, arrest niet gepubliceerd.
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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. Krachtens artikel 301, § 3, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek,
legt de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten
minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.
De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden
van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met name op de duur van het huwelijk, de
leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens
het samenleven of daarna. De rechter kan indien nodig beslissen dat de
uitkering degressief zal zijn en in welke mate.
2. De rechter bepaalt de onderhoudsuitkering rekeninghoudend met
de mogelijkheden die partijen onbenut laten. Dit is in de regel het
geval wanneer de uitkeringsplichtige zich vrijwillig in een situatie
heeft gebracht die het hem mogelijk maakt te ontsnappen aan zijn
verplichting, ongeacht of hij hierbij moedwillig heeft gehandeld.
Het middel dat in zijn geheel van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot kosten.
2 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 2
1o

— 2 januari 2014
(C.12.0463.N)

kamer

MERKEN. — GEMEENSCHAPSMERK. — Rechtbank voor het Gemeenschapsmerk. — M eerdere verweerders met woonplaats of vestiging in
verschillende lidstaten. — Bevoegdheid. — E xceptie van onbevoegdheid.
— Voorwaarden. — Termijn.

De gedaagden die, op grond van de bepalingen van de Verordening nr. 40/94
betreffende het Gemeenschapsmerk en van de Verordening nr. 44/2001
van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegd-
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heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, voor de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk
verschijnen, kunnen de bevoegdheid, noch haar omvang overeenkomstig artikel 94 Verordening 40/94, betwisten na het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht is te beschouwen als het eerste
voor de rechter voorgedragen verweer ; krachtens artikel 854 Gerechtelijk Wetboek moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak
aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of verweer worden voorgedragen. (Artt. 90, §§ 1 en 2, b) en c), 93, §§ 1 en 4, b), 94, § 1, en 97, §§ 2 en
3, Verordening 40/94 ; artt. 6.1 en 22 EEX-Verordening ; art. 854 Gerechtelijk Wetboek)
t.

(Wibra België n.v. e.a.
VF I nternational SAGL, vennootschap naar Zwitsers

recht)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 juni 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem 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
1. Krachtens artikel 90, lid 1, van Verordening nr. 40/94 betreffende
het Gemeenschapsmerk, (hierna : Verordening 40/94), toepasselijk op
het geschil, is het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, van toepassing op de procedures betreffende gemeenschapsmerken, tenzij de verordening anders bepaalt.
Dit Verdrag werd vervangen door de Verordening (EG) nr. 44/2001 van
de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid,
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken, (hierna : Verordening 44/2001).
2. Ingevolge artikel 93, lid 1, Verordening 40/94 kan een inbreukprocedure aanhangig gemaakt worden bij het gerecht van de Lidstaat van de
woonplaats of, bij gebrek daaraan, van de vestiging van de verweerder.
Overeenkomstig artikel 6.1 Verordening 44/2001 juncto artikel 90,
lid 2, onder c), Verordening 40/94 kunnen meerdere verweerders voor
het gerecht van de woonplaats of de vestiging van een van hen opgeroepen worden, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo
nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun
gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat
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bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen
worden gegeven.
3. Krachtens artikel 90, 2, onder b), Verordening 40/94 is artikel 18
van het vernoemde Verdrag van toepassing binnen de grenzen van
artikel 93, lid 4, Verordening 40/94.
4. Artikel 93, lid 4, onder b), Verordening 40/94 bepaalt dat “[o] nverminderd de leden 1, 2 en 3, artikel 18 van dat Verdrag van toepassing
[is] indien de gedaagde voor een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk verschijnt”.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van
13 juni 2013 (C-144/12, r.o. 37) geoordeeld : “Uit het arrest van 24 juni 1981,
Elefanten Schuh (150/80, Jurispr. blz. 1671, punt 16), inzake de uitlegging van artikel 18 van het Verdrag van 27 september 1968 […] — dat
in wezen identiek is aan artikel 24 van Verordening nr. 44/2001 – volgt
stellig dat de bevoegdheid niet kan worden betwist na het tijdstip van
de stellingname die naar nationaal procesrecht is te beschouwen als
het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer”.
Uit zijn arrest van 20 mei 2010 (C-111/09, r.o. 21-25) volgt dat deze
stilzwijgende aanwijzing van het bevoegde gerecht moet gelden als
de algemene regel, die slechts uitzondering kent indien de verschijning tot doel heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een
ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 22 Verordening 44/2001
bij uitsluiting bevoegd is. Het voormelde Hof preciseert in hetzelfde
arrest dat “[h]ieruit volgt dat de tweede volzin van artikel 24 van
Verordening nr. 44/2001 niet aldus kan worden opgevat dat op grond
daarvan de toepassing van de algemene regel in de eerste volzin van
dat artikel kan worden uitgesloten voor andere geschillen dan die
waaraan hij uitdrukkelijk refereert”.
Artikel 22 Verordening 44/2001 geeft een exclusieve bevoegdheid aan
de daarin vernoemde gerechten in geval van betwistingen over de registratie of de geldigheid van onder meer merken.
Hieruit volgt dat de exclusieve bevoegdheid bepaald door artikel 22
Verordening 44/2001, waarvan geen afstand kan worden gedaan door
stilzwijgende aanvaarding van de bevoegde rechtbank ingevolge
artikel 24 Verordening 44/2001, op loutere inbreukprocedures niet van
toepassing is.
5. Overeenkomstig artikel 94, lid 1, Verordening 40/94, getiteld
“Omvang van de bevoegdheid”, is een krachtens artikel 93, leden 1 tot
en met 4, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bevoegd ter zake van “inbreuk of dreigende inbreuk op het
grondgebied van alle Lid-Staten”.
Verder passen de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, overeenkomstig artikel 97, leden 2 en 3, Verordening 40/94, het nationale
recht toe, alsook het nationale procesrecht dat geldt voor soortgelijke
rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de Lidstaat waar
de rechtbank gelegen is.
6. Uit het voorgaande volgt dat de gedaagden die, op grond van de
voornoemde bepalingen, verschijnen voor de rechtbank voor het
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Gemeenschapsmerk de bevoegdheid, noch haar omvang overeenkomstig artikel 94 Verordening 40/94, kunnen betwisten na het tijdstip van
de stellingname die naar nationaal procesrecht is te beschouwen als
het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer.
7. Krachtens artikel 854 Gerechtelijk Wetboek moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle
exceptie of verweer worden voorgedragen.
8. De appelrechters stellen vast dat de eiseressen voor het eerst voor
het hof van beroep de onbevoegdheid van de rechtbank opwerpen, daar
waar zij voor de eerste rechter verschenen zonder deze te betwisten en
uitgebreid over de grond van de zaak hebben geconcludeerd en gedebatteerd. Verder stellen zij vast dat de eiseressen de eerste rechter
verzochten akte te verlenen van hun akkoord om elk gebruik voor
tassen van het beweerde inbreukmakende teken te staken, zonder
onderscheid of die staking nu al dan niet inbreukmakende handelingen
betrof die op Belgische en/of Nederlands grondgebied waren gepleegd.
9. Door op die gronden te beslissen dat de exceptie van onbevoegdheid van de eiseressen laattijdig is, verantwoorden zij naar recht hun
beslissing dat de rechtbank bevoegd is om uitspraak te doen over de
inbreuk gepleegd zowel op het Nederlandse als het Belgische grondgebied naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
2 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Verbist.

N° 3
1o

— 2 januari 2014
(D.12.0005.N)

kamer

1o APOTHEKER. — Apotheker-titularis. — T uchtrecht. — Toerekenbaarheid misdrijf. — P ersoonlijk karakter van de straf. — Gevolg.
2 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — ALGEMEEN. —
Apotheker. — titularis. — T uchtrecht. — Toerekenbaarheid misdrijf. —
Persoonlijk karakter van de straf. — Gevolg.
3o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Natuurlijke personen. —
Apotheker- titularis. — T uchtrecht. — Toerekenbaarheid misdrijf. —
Persoonlijk karakter van de straf. — Gevolg.
4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Persoonlijk karakter van
de straf. — A potheker- titularis. — T uchtrecht. — Toerekenbaarheid
misdrijf. — Gevolg.
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1o, 2o, 3o en 4o Artikel 4, § 2ter, tweede lid, KB nr. 78 legt aan de apothekertitularis een tuchtrechtelijke verplichting op inzake de uitvoering en
het toezicht met betrekking tot de farmaceutische handelingen en het
toepassen van de wetgeving, waaronder de bepalingen inzake goede
farmaceutische praktijken in de apotheek ; de apotheker-titularis is
zodoende tuchtrechtelijk aansprakelijk wanneer in de apotheek onwettige farmaceutische handelingen worden gesteld, tenzij hij er naar het
oordeel van de rechter ten gronde in slaagt omstandigheden te bewijzen
waaruit blijkt dat hem geen schuld treft  (1). (Art. 4, § 2ter, eerste en
tweede lid, Wet Gezondheidszorgberoepen)

(B. t. Orde

der

Apothekers e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
Eiser werd door de Raad van beroep van de Orde der Apothekers
veroordeeld tot een tuchtrechtelijke schorsing van 20 dagen om als
apotheker-titularis de eer en de waardigheid van het beroep in opspraak
te hebben gebracht (door het laten afleveren van voorschriftplichtige
geneesmiddelen zonder voorschrift).
II. Bespreking van de middelen
.........................................................
2. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat de beslissing niet naar
recht verantwoord is door hem als apotheker-titularis tuchtrechtelijk
verantwoordelijk te stellen, zonder vast te stellen dat hij zelf een fout
of nalatigheid heeft begaan waardoor die inbreuk kon worden gepleegd.
2.1. Dit onderdeel heeft betrekking op het algemeen rechtsbeginsel
inzake het persoonlijk karakter van de straf en de wettelijke toerekening van misdrijven.
2.2. Dat algemeen rechtsbeginsel houdt in dat straffen alleen individueel kunnen worden opgelegd, en dit aan de personen waarvan rechtens is geoordeeld dat zij een bepaald misdrijf hebben gepleegd  (2).
Uit de evolutie van de rechtspraak van uw Hof blijkt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van wettelijke toerekening
aan een persoon naar aanleiding van andermans handelen enerzijds
wordt uitgelegd als zijnde een uitzondering op het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf  (3), maar anderzijds
niet wordt beoordeeld op handelingen of onthoudingen van een derde,
maar wel op grond van het eigen fautieve handelen van de persoon aan
wie het misdrijf wettelijk wordt toegerekend  (4). Waar het algemeen
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf de strafrechtelijke wettelijke toerekening van andermans handelen dus niet belet,
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Cass. 12 januari 1989, AR nr. 2959, AC 1988-89, nr. 279 ; Cass. 13 maart 2008, AR
D.07.0012.N, AC 2008, nr. 180 ; Cass. 9 april 2013, AR P.12.0783.N, AC 2013, nr. 223.
  (3) Cass. 14 april 1887, Pas. 1987, I, 174 ; Cass. 9 mei 1899, Pas. 1899, I, 239.
  (4) Cass. 7 april 1903, Pas. 1903, I, 155, met concl. eerste adv.-gen. G. janssens ; Cass.
15 maart 1965, Pas. 1965, I, 740 ; Cass. 16 oktober 1967, AC 1968, 236.
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komt het er in feite op neer dat waar de eigenlijke strafrechtelijke
toerekening van andermans handelen manifest in strijd is met voormeld algemeen rechtsbeginsel (nu dit sensu strictu belet dat aan een
persoon een straf wordt opgelegd voor het handelen van een andere) de
oneigenlijke wettelijke strafrechtelijke toerekening dat evenwel niet
is, precies omdat in dat geval niet andermans handelen wordt toegerekend, maar het eigen handelen of nalaten, zij het dat dit bewezen
wordt door andermans handelen. In wezen wordt er in dat geval aldus
een strafrechtelijk gesanctioneerde resultaatsverplichting  (1) opgelegd die voor gevolg heeft dat de persoon aan wie het handelen wordt
toegerekend de plicht heeft ervoor in te staan dat bepaalde feiten door
een derde niet worden gepleegd  (2). Doorgaans is dat het geval omdat
de persoon aan wie het misdrijf wordt toegerekend de persoonlijke
plicht heeft het misdrijf niet te plegen, maar voor de uitvoering van
die plicht een beroep doet op een derde. Aldus is er in dergelijk geval
strikt genomen geen vermoeden van fout, maar is er werkelijk een fout
in die zin dat deze erin bestaat niet gewaakt te hebben over het eerbiedigen van de wet  (3). Uiteraard kan in die omstandigheden een rechtvaardigingsgrond bewezen worden, zoniet zou immers een strafrechtelijke risico-aansprakelijkheid bestaan, wat onverzoenbaar is met het
beginsel dat strafrechtelijke verantwoordelijkheid op een fout berust.
2.3. Wanneer aldus in casu door art. 4, § 2, ter KB nr. 78 Wet uitoefening
gezondheidszorgberoepen  (4) een dergelijke (resultaats-) verplichting
aan de apotheker-titularis wordt opgelegd met betrekking tot de farmaceutische handelingen, het beheer van de apotheek (voor zover dit rechtstreeks invloed heeft op die handelingen) en het toepassen van de wetgeving (waaronder de bepalingen inzake goede farmaceutische praktijken
in de apotheek), staat het mij dan ook voor dat de apotheker-titularis
daardoor aansprakelijk is voor onwettige farmaceutische handelingen,
tenzij hij er in slaagt te bewijzen dat hem geen schuld treft.
2.4. Het onderdeel dat van een andere juridische stelling uitgaat faalt
m.i. naar recht.
.........................................................
III. Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing door de Raad van
Beroep van de Orde van Apothekers te Gent van 15 december 2011.
  (1) Parl. St. Kamer 2005/2006, nr. 51-2125, 11 en 17-18 ; Raad van State (Fr.), 29 oktober
2007, nr. 307736.
  (2) F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, I, l’auteur de l’infraction pénale,
Bruxelles, Larcier, 2012, 182, nr. 1810.
  (3) R. Legros, Imputabilité pénale et entreprise, RDP 1968-69, (365), 375-376 ; F. Kuty,
op. cit., nr. 1808 en 1811.
  (4) Zoals ingevoerd door Art. 2, 4° van de wet van 1 mei 2006 tot wijziging van het KB
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen,
BS 13 juli 2006.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 2 december 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
3. Artikel 4, § 2ter, eerste lid, KB nr. 78 bepaalt : “Iedere apotheek
wordt onder de verantwoordelijkheid van één of meer apothekers-titularissen geplaatst. (...)”.
Artikel 4, § 2, tweede lid, van voormeld koninklijk besluit bepaalt :
“Ieder apotheker-titularis is strafrechtelijk, burgerrechtelijk en
tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de farmaceutische handelingen, voor het beheer van de apotheek voor zover dit rechtstreeks
invloed heeft op de farmaceutische handelingen en voor het toepassen
van de wetgeving, waaronder de bepalingen inzake goede farmaceutische praktijken in de apotheek.”
4. Deze bepaling legt aan de apotheker-titularis een tuchtrechtelijke
verplichting op inzake de uitvoering en het toezicht met betrekking
tot de farmaceutische handelingen en het toepassen van de wetgeving,
waaronder de bepalingen inzake goede farmaceutische praktijken in
de apotheek.
De apotheker-titularis is zodoende tuchtrechtelijk aansprakelijk
wanneer in de apotheek onwettige farmaceutische handelingen worden
gesteld, tenzij hij er naar het oordeel van de rechter ten gronde in slaagt
omstandigheden te bewijzen waaruit blijkt dat hem geen schuld treft.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede middel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot kosten.
2 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
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heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets
en de heer De Bruyn.

N° 4
1o

— 3 januari 2014
(C.10.0293.F)

kamer

1o RADIO- EN TELEVISIEOMROEP. — Net voor radioverbinding. —
Rechten voor controle en toezicht. — Bevoegdheid van de federale Staat.
— Omvang. — A ndere vormen van telecommunicatie dan radio - omroep. —
Begrip.
2 o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 127. —
Bevoegdheid van het parlement van de Franse Gemeenschap. — Culturele
aangelegenheden. — R adio - en televisieomroep. — Net voor radioverbinding. — R echten voor controle en toezicht. — Bevoegdheid van de fede rale Staat. — Omvang. — A ndere vormen van telecommunicatie dan radio omroep. — Begrip.
3o GRONDWETTELIJK HOF. — R adio - en televisieomroep. — Net voor
radioverbinding. — R echten voor controle en toezicht. — Bevoegdheid van
de federale Staat. — Omvang. — A ndere vormen van telecommunicatie dan
radio - omroep. — Begrip.

1o, 2o en 3o De federale Staat is bevoegd om een recht voor controle en
toezicht op te leggen voor het gebruik van een telecommunicatienet dat
de punt-tot-puntverbinding verzekert tussen een studio waar radiouitzendingen worden gemaakt en een zendinstallatie, die tot doel heeft
die uitzendingen die uiteindelijk voor het publiek bestemd zijn, over te
brengen  (1). (Art. 127, § 1, 1o, Grondwet ; art. 4, 6 o, Wet 8 aug. 1980 ; artt.
1, 3o, eerste lid, 7o, 3, § 1, en 11, Wet 30 juli 1979)
t.

Belgisch I nstituut

(Contactsat n.v.
Postdiensten

voor

en telecommunicatie)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 januari 2010.
Bij arrest van 25 mei 2012 heeft het Hof de uitspraak aangehouden tot
het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de in het dictum van
dat arrest weergegeven prejudiciële vraag.
Het Grondwettelijk Hof heeft op die vraag geantwoord in zijn
arrest 95/2013 van 9 juli 2013.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
  (1) Art. 11, Wet 30 juli 1979, vervangen door Art. 338 van de programmawet van
22 december 1989 en gewijzigd door Art. 3, KB 15 maart 1994.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijk bepalingen
— artikel 59bis, § 2, 1o, van de Grondwet van 7 februari 1831, thans artikel 127,
§ 1, 1o, van de gecoördineerde Grondwet en, voor zover nodig, dat artikel 127, § 1, 1o,
zoals het was opgesteld zowel vóór als na de wijziging ervan op 25 februari 2005 ;
— artikelen 33, 35, 38, 141, 142, 149 en 159 van de Grondwet.
— artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen ;
— de artikelen 6, 1131, 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van een recht, volgens
hetwelk afstand van een recht beperkend moet worden uitgelegd, niet kan
worden vermoed en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere
uitlegging vatbaar zijn ;
— algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een beslissing, met name
een rechtsnorm, toe te passen die een hogere rechtsnorm schendt ;
— de artikelen 2, 3 en 21 tot 25 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979
betreffende de private radioverbindingen ;
— de artikelen 1, 7o, en 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioverbindingen, zoals die wet van toepassing was vóór de opheffing ervan, op 30 juni
2005, door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, behalve in zoverre
het de vordering ontvankelijk verklaart, “veroordeelt de [eiseres] om [aan de
verweerder] een bedrag van 266.666,32 euro in hoofdsom te betalen en veroordeelt haar tot betaling van de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet
op : — 76.262,40 euro vanaf 27 april 2004, — 181.982,54 euro vanaf 29 juli 2005, —
218.982,54 euro vanaf 29 juli 2005, — 218.552,64 euro vanaf 19 september 2006, —
266.666,32 euro vanaf 18 februari 2008, tot de dag van betaling”.
Het verwerpt aldus de conclusie waarin de eiseres aanvoerde dat haar net
van tweede categorie deel uitmaakte van het radioverbindingsnet van de
Contact-groep, in zoverre het enkel werd gebruikt voor de overbrenging van
radio-uitzendingen van de radioverbindingsstations van de Contact-groep
(Radio Contact, Contact 2 of C2, Ath RC, Radio Sympathiek, Stella, Bierges C2,
Contact 2 Vlaanderen), zodat de verweerder, die behoort tot de federale Staat,
in de bevoegdheden van de gemeenschappen, waaronder die van de radioverbinding, is getreden, en dat het daarbij weinig ertoe deed dat het betrokken net,
uit een technisch oogpunt, tussen vaste punten verzond, daar de verzonden
informatie uiteindelijk (na herverwerking) naar het publiek werd verzonden,
omdat het Grondwettelijk Hof in dat verband immers het “beginsel van technologische neutraliteit” had bevestigd.
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen :
1o “33. De aanvragen van de [eiseres], [aan de verweerder], voor het verkrijgen
van een vergunning voor het gebruik van straalverbindingen zijn, sinds 1999,
steeds ingediend op grond van een standaardformulier, waarop duidelijk
vermeld staat dat de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor de
tweede categorie a).
34 Volgens artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen gaat het om een rangschikking van radio-
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verbindingsstations en -netten, en met name van vaste netten aangelegd met
beroepsdoeleinden (veiligheidsdoeleinden of doeleinden van openbaar nut), met
uitzondering van die welke in de zesde categorie gerangschikt kunnen worden.
(…) 35 Bijgevolg heeft de [eiseres], die zich in al haar aanvragen (en conclusies) heeft omschreven als beheerder en dienstverlenend bedrijf op het gebied
van telecommunicatie en als technisch operator, zich van bij de aanvang
beschouwd als een operator die een aanvraag indient voor het gebruik van
straalverbindingen in het kader van een radioverbindingsnet in de zin van
artikel 1, 3 o en 6 o, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving.
Volgens die wetsbepalingen verstond men onder ‘radioverbinding : elke overbrenging, door middel van radio-elektrische golven, van inlichtingen van alle
aard, inzonderheid van klanken, (teksten, beelden, overeengekomen tekens,
numerieke of analoge uitdrukkingen, seinen voor afstandsbediening, seinen
bestemd voor de opsporing of voor de bepaling van de plaats of de beweging
van voorwerpen)’ en onder ‘net voor radioverbinding : het geheel samengesteld
uit verscheidene stations voor radioverbinding die met elkaar in verbinding
mogen treden binnen de grenzen van een vergunning die aan een enkele fysische of morele persoon werd afgeleverd’.
36. Er is nooit sprake geweest van een radio-omroepdienst in de zin van
artikel 1, 7o, van de voormelde wet van 30 juli 1979, dat wil zeggen een ‘dienst
voor radioverbinding die uitzendingen doet welke bestemd zijn om rechtstreeks door het publiek in het algemeen te worden ontvangen’. Een dergelijke
omschrijving zou ertoe hebben geleid dat het voormelde koninklijk besluit van
15 oktober 1979 geen toepassing zou vinden, aangezien het, zoals bepaald in
artikel 2, niet van toepassing is op radio-omroepstations en dat, bijgevolg, de
bij artikel 22 van datzelfde koninklijk besluit opgelegde rechten niet verschuldigd zouden zijn.
37. De [eiseres] heeft door haar eigen geschriften, met name de ingediende
aanvragen en formulieren, de omschrijving van radioverbindingsnetten en
-stations en haar rangschikking in de tweede categorie a) erkend. Zij heeft
bovendien gedurende verschillende opeenvolgende jaren zonder voorbehoud
debetnota’s betaald, waarbij ze verwees naar de verplichting om de rechten te
betalen ten gevolge van haar omschrijving en rangschikking.
Te dezen werden (vóór de dagvaarding) noch de omschrijving noch de rangschikking betwist ; de betwisting beperkte zich tot de vaststelling dat de
geëiste rechten ‘astronomisch hoog’ waren, dat ze ‘eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing’ werden opgelegd en aldus ‘de economische situatie’ van
de [eiseres] ‘in het gedrang brachten’.
38. De vermelding, in het standaardformulier, onder de rubriek ‘soort uitzending : radio’ verandert niets aan het feit dat de [eiseres] de rechten moet betalen
en erkend heeft dat zij die moest betalen, aangezien het begrip ‘radio’ een algemeen begrip is dat niet beperkt is tot de radio-omroep”.
2 o “39. Zoals [de verweerder] zeer duidelijk aangeeft, zonder dat de [eiseres]
hiertegen een steekhoudend en gegrond argument aanvoert, moet bovendien
erop gewezen worden dat de vaste stations straalverbindingen gebruiken met
een frequentie rond de 1.500 MHz en dus frequenties gebruiken die niet overeenstemmen met die welke aan de gemeenschappen zijn toegekend (d.w.z. de
frequenties tussen de 87.5 en 108 MHz). Die vaste stations vormen dus geen
technisch toebehoren dat nodig is voor de overbrenging van radioboodschappen.
40. Die gevolgtrekking wordt gestaafd door het feit dat de aanvraag [van de
eiseres] om straalverbindingen te gebruiken werd verantwoord door haar wens
om de studio/zendstations te moderniseren, wat aantoont dat het gebruik van
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de bewuste vaste stations voor radioverbindingsactiviteiten helemaal niet
onontbeerlijk was.
41. Uit al het voorgaande volgt ook dat de vraag naar de grondwettigheid
niet aan de orde is, aangezien niet wordt betwist — of op zijn minst niet kan
worden betwist — dat de federale Staat, daar het hier niet gaat om stations of
netten voor radio-omroep, de bevoegdheden van de gemeenschappen niet heeft
miskend en daarvan (in overleg met de gemeenschappen) geen kennis hoeft te
nemen.
Zoals [de verweerder] terecht aanvoert, is de federale wetgever immers enkel
bevoegd voor de algemene politie van de radio-elektrische golven om elk van
de elektrische golven in het geheel van die welke over het nationale grondgebied worden uitgezonden, mogelijk te maken en om wederzijdse storingen
te vermijden. Die opdracht omvat de bevoegdheid om de technische normen
betreffende de toewijzing van frequenties en het vermogen van de zendinstallaties uit te vaardigen, die gemeenschappelijk moeten blijven voor het geheel
van de radioberichtgeving, ongeacht de bestemming ervan, en de bevoegdheid
om de inachtneming van die normen te verzekeren.
Het begrip algemene politie van de radio-elektrische golven krijgt zijn volle
betekenis door de dringende technische noodzaak om, met name, één instelling
te belasten met het gecentraliseerde beheer van het spectrum van radio-elektrische golven, de toewijzing van frequenties die als een zeldzame grondstof
beschouwd worden, de inschatting van de desbetreffende behoeften ten aanzien
van het gebruik dat van die golven wordt gemaakt en ten aanzien van de
gebruikers alsook de noodzaak om controles te verrichten teneinde storingen
te voorkomen.
42. De wettelijke bepalingen die aan de basis van de debetnota’s [van de
verweerder] liggen, zijn te dezen van toepassing en mogen niet wegens ongrondwettigheid worden geweigerd.
Aangezien de in die debetnota’s geëiste rechten conform de toepasselijke
wettelijke bepalingen zijn, moet de vordering [van de verweerder] betreffende de betaling van zijn schuldvordering, tot beloop van een bedrag van
266.666,32 euro in hoofdsom, ontvankelijk en gegrond worden verklaard. De
gevorderde interest moet worden toegekend vanaf de opeenvolgende data van
ingebrekestelling, zoals hierna wordt verduidelijkt”.
Het arrest steunt aldus, enerzijds, op het feit dat de eiseres, vóór de inleiding van de vordering van de verweerder, de omschrijving van haar net niet
heeft betwist en dus zou hebben erkend dat het geen radio-omroepnet maar
een gewoon radioverbindingsnet was en, anderzijds, op de omstandigheid dat
de vaste stations die straalverbindingen gebruiken met een frequentie rond de
1.500 MHz en die dus frequenties gebruiken die niet overeenstemmen met de
“radio”-frequenties die aan de gemeenschappen zijn toegekend, geen technisch
toebehoren zijn dat nodig is voor de overbrenging van “radioboodschappen” en
noch radio-omroepstations noch radio-omroepnetten zijn.
Grieven
Eerste onderdeel
1. De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de
Grondwet en de wetten haar uitdrukkelijk toekennen (artikelen 33, inzonderheid tweede lid, en 35, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet). De
gemeenschappen en de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de
overige aangelegenheden onder de bij wet bepaalde voorwaarden (artikelen 33,
inzonderheid tweede lid, en 35, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet).

ARREST-2014-1.indb 13

12/11/14 10:59

14

ARRESTEN VAN CASSATIE

3.1.14 - N° 4

Artikel 38 van de Grondwet preciseert in dat opzicht dat “elke gemeenschap
de bevoegdheden heeft welke haar door de Grondwet of door de wetten aangenomen krachtens deze laatste worden toegekend”.
Uit het onderling verband tussen die grondwettelijke bepalingen en de artikelen 141 en 142, inzonderheid tweede lid, 1o, van de gecoördineerde Grondwet
volgt dat de federale overheid niet in de bevoegdheden van de gemeenschappen
mag treden.
2. De Franse en de Vlaamse Gemeenschap regelen bij decreet de “culturele
aangelegenheden” (artikel 127, § 1, 1o, van de gecoördineerde Grondwet, oud
artikel 59bis, § 2, 1o, van de Grondwet van 7 februari 1831).
Luidens artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, maken deel uit van de culturele aangelegenheden bedoeld
in artikel 59bis, § 2, 1o, van de Grondwet van 7 februari 1831 (artikel 127, § 1, 1o,
van de gecoördineerde Grondwet) en vallen bijgevolg onder de bevoegdheid van
de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, “de radio-omroep en de televisie, het
uitzenden van mededelingen van de Nationale Regering uitgezonderd”.
Hoewel uit het onderling verband tussen de artikelen 3 en 21 tot 25 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de radioverbindingen, die
artikel 11 van de thans opgeheven wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving uitvoeren, volgt dat de verweerder in beginsel rechten mag
vorderen van de exploitanten van netten voor radioverbinding, met name
voor het toezicht erop, volgt uit het onderling verband tussen de arresten van
het Grondwettelijk Hof — toen Arbitragehof — nr. 7/90 van 25 januari 1990 en
nr. 1/91 van 7 februari 1991, die verklaren dat artikel 11 van de wet van 30 juli
1979 betreffende de radioverbindingen, zoals het was opgesteld zowel vóór als
na de wijziging ervan door de wet van 22 december 1989, strijdig is met de in
de Grondwet vastgelegde regels wat betreft de private radio-omroepdiensten,
dat de Koning geen rechten mag opleggen voor het toezicht op de diensten
en netten voor radioverbinding. Diezelfde arresten preciseren wat dat betreft
dat, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de algemene politie van de
nationale overheid, de gemeenschappen ook bevoegd zijn, met naleving van
de nationale technische normen, voor de specifieke technische aspecten van
de radio-omroep en voor de toewijzing van frequenties (arrest nr. 7/90 van
25 januari 1990, punt 2.B.3, en arrest nr. 1/91 van 7 februari 1991, punt B.5). In
die zin bepaalt artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979, zoals
het bestreden arrest vermeldt (nr. 36), dat dit artikel niet van toepassing is op
de radio-omroepstations.
3. Daarenboven volgt uit de arresten van het Grondwettelijk Hof — toen Arbitragehof — nrs. 132/2004 van 14 juli 2004 (punten B.10.1 en B.10.2) en 128/2005 van
13 juli 2005 (punten B.7.1 tot B.7.5) dat de radio-omroep, waaronder televisie,
zich in de zin van artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen niet onderscheidt door de aard of de frequentie van
de gebruikte golven, maar door de verspreiding van informatie zonder vertrouwelijk karakter die, vanuit het oogpunt van degene die ze uitzendt, bestemd is
voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan, zelfs als de uitzending
ervan geschiedt op individueel verzoek en ongeacht de techniek die hiervoor
wordt aangewend, dus ook, zoals in dit geval, de “punt-tot-punt”-techniek.
Het arrest van 13 juli 2005 erkent bovendien dat radio-omroep ook bestaat in
“het overdragen van programma’s tussen ondernemingen met het oog op doorgifte daarvan aan het publiek” (punt B.7.4).
Het Grondwettelijk Hof kiest aldus voor een functionele omschrijving van
de radio-omroep, en niet voor een technische omschrijving, aangezien dat
Hof “radio-omroep” omschrijft op grond van de uitgezonden informatie (hun
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niet-vertrouwelijk karakter) en de eindbestemming ervan (het publiek of een
gedeelte ervan). Die functionele omschrijving wijkt af van de oorspronkelijke
draagwijdte van artikel 1, 7o, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, dat het begrip radio-omroepdienst omschreef als de “dienst voor
radioverbinding die uitzendingen doet welke bestemd zijn om rechtstreeks
door het publiek in het algemeen te worden ontvangen”.
4. Het bestreden arrest, dat overweegt dat het litigieuze net van de eiseres
niet als radio-omroep kon worden beschouwd, op grond dat het om vaste
stations ging die geen gebruik maakten van golven met frequenties die aan
de gemeenschappen waren toegekend, dat die stations geen technisch toebehoren vormen dat nodig is voor de overbrenging van radioboodschappen of voor
radioverbindingsactiviteiten, daar het enkel nodig was voor “het moderniseren
van de studio/zendstations” en ze (uit een technisch oogpunt) geen “stations of
netten voor radio-omroep” vormen, zodat “de vraag naar de grondwettigheid
niet aan de orde is”, aangezien “de federale Staat, daar het hier niet gaat om
stations of netten voor radio-omroep, de bevoegdheden van de gemeenschappen
niet heeft miskend en daarvan geen kennis hoeft te nemen”,
1o miskent het begrip “radio-omroep” in de zin van artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (schending van
dat artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen en, voor zover nodig, van artikel 59bis, § 2, 1o, van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 en van artikel 127, § 2, 1o, van de gecoördineerde Grondwet) ;
2 o kent aan de federale Staat bijgevolg onwettig de bevoegdheid toe om
rechten op te leggen die betrekking hebben op de controle en het toezicht op
de netten voor de radioverbinding van de studio/zendstations en kent dus aan
de verweerder het recht toe om dergelijke rechten te factureren krachtens
de artikelen 3, 21 tot 25, en inzonderheid 22, van het koninklijk besluit van
15 oktober 1979, op grond dat die netten, vanuit een technisch oogpunt, noch
radio-omroepstations noch radio-omroepnetten zijn, hoewel zij informatie
zonder vertrouwelijk karakter die uiteindelijk bestemd is voor het publiek,
overbrengen en aldus radio-omroepnetten zijn in de zin van artikel 4, 6 o, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (schending
van de artikelen 33, inzonderheid tweede lid, 35, eerste lid, 38, 127, § 1, 1o, 141, 142,
inzonderheid tweede lid, 1o, van de gecoördineerde Grondwet, 59bis, § 2, 1o, van
de Grondwet van 7 februari 1831 en 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen) ;
3 o kent aan de artikelen 3, 21 tot 25, en inzonderheid 22, van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1979 een draagwijdte toe die ze niet hebben, door ze toe te
passen op een radio-omroepnet in de zin van artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, waarop die artikelen niet
van toepassing zijn, zowel krachtens de grondwettelijke bepalingen, bedoeld
sub 2 o hierboven, als krachtens artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit
van 15 oktober 1979, dat uitgelegd moet worden overeenkomstig artikel 4, 6 o,
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(schending van de artikelen 2, 3 en 21 tot 25 van dat koninklijk besluit van
15 oktober 1979) ;
4o schendt, op zijn minst, artikel 159 van de Grondwet (dat de gewone rechters
verbiedt verordenende akten, en met name koninklijke besluiten, toe te passen
die strijdig zijn met de wet of met de Grondwet) door de artikelen 3, 21 tot 25, en
inzonderheid 22, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 toe te passen,
terwijl die artikelen de in het middel bedoelde grondwettelijke bepalingen
schenden (met uitzondering van de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde
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Grondwet) alsook artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, in zoverre die artikelen, in de zin van de laatstgenoemde wettelijke bepaling, toegepast hadden moeten worden op radioomroepnetten ;
5 o en schendt, in zoverre het, ter verantwoording van de draagwijdte die het
toekent aan de artikelen 2, 3, 21 tot 25, en inzonderheid 22, van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1979, toepassing maakt van de artikelen 1, 7o, en 11 van
de wet van 30 juli 1979, in een uitlegging die niet strookt met artikel 4, 6 o, van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, waardoor de federale Staat de bevoegdheden van de gemeenschappen miskent, de
voormelde artikelen 1, 7o, en 11 van de wet van 30 juli 1979, die uitgelegd moeten
worden overeenkomstig het voormelde artikel 4, 6 o, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, of miskent, op zijn minst, het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechter verbiedt een beslissing, met name een rechtsnorm, toe te passen die
een hogere rechtsnorm schendt ;
6 o stelt, nog meer subsidiair, het Hof niet in staat zijn toezicht uit te oefenen,
daar het in zijn redenen niet onderzoekt en niet aangeeft wat de aard is en wie
de uiteindelijke bestemmelingen zijn van de informatie die door de litigieuze
netten worden overgebracht, zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

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

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het Hof heeft bij arrest van 25 mei 2012 het Grondwettelijk Hof de
vraag gesteld of artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de
radiocommunicatie, als het aldus wordt uitgelegd dat het aan de Staat
de bevoegdheid toekent om rechten te eisen voor controle en toezicht
op een telecommunicatienet dat de punt-tot-puntverbinding verzekert
tussen een studio waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en een
zendstation dat die uitzendingen overbrengt welke bestemd zijn om
door het publiek te worden ontvangen, de artikelen 127, § 1, 1o, Grondwet
en 4, 6 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van
de instellingen schendt.
Het Grondwettelijk Hof heeft die vraag bij arrest nr. 95/2013 van 9 juli
2013 ontkennend beantwoord. Het Hof beslist dat de bevoegdheid van de
federale Staat om de andere vormen van telecommunicatie dan die van
de radio-omroep te regelen, “de bevoegdheid omvat om een recht inzake
controle en toezicht op te leggen voor het gebruik van een privénet
voor radioverbinding, dat geen dienst van radio-omroep is. Dat is het
geval voor een telecommunicatienet dat de punt-tot-puntverbinding
verzekert tussen een studio waar radio-uitzendingen worden gerealiseerd en een zendinstallatie, die tot doel heeft die uitzendingen die
uiteindelijk voor het publiek bestemd zijn, over te brengen”,
Het bestreden arrest beslist derhalve wettig dat het litigieuze net
geen radio-omroepdienst is en dat de verweerder derhalve bevoegd was
om de rechten te innen overeenkomstig de artikelen 11 van de wet van
30 juli 1979, 3 en 21 tot 25 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
3 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer
Van Ommeslaghe.

N° 5
1o

— 3 januari 2014
(C.12.0385.F)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. —
Reglementsbepalingen. — A rtikel 12. — A rtikel 12.1. — Spoorvoertuig. —
Verplichting van de bestuurder. — Draagwijdte. — Oorzakelijk verband.
2 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. —
Begrip. Beoordeling door de rechter. — Wegverkeer. — Wegverkeersre glement van 01-12-1975. — A rtikel 12. — A rtikel 12.1. — Spoorvoertuig. —
Verplichting van de bestuurder. — Draagwijdte. — Oorzakelijk verband.

1o en 2o De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing dat enkel de
fout van de trambestuurder is aangetoond en dat het ongeval zich zonder
die fout niet zou hebben voorgedaan, wanneer hij uit zijn vaststellingen
afleidt dat de trambestuurder, gelet op het beperkte zicht waarover hij
beschikte en het risico op een verkeersopstopping op dat tijdstip en op die
plaats alsook de specifieke remafstand van trams, had moeten anticiperen
op het feit dat er een voertuig uit een van de zijstraten kon opduiken en
dat het voertuig, a fortiori gezien de aanwezigheid van een zebrapad,
zou moeten remmen, en dat de trambestuurder aldus, door zijn onvoorzichtig rijgedrag, artikel 27 van het koninklijk besluit van 15 september
1976 heeft geschonden  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW ; art. 12.1 Wegverkeersreglement ; art. 27, § 2, eerste en tweede lid, KB 15 sept. 1976)

(MIVB t. D.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 10 februari 2012.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
  (1) Zie Cass. 14 maart 2012, AR P.11.1966.F, AC 2012, nr. 168.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 12.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg.
— artikel 27, § 2, van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende
reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro,
autobus en autocar.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verwerpt het verweer van de eiseres dat gegrond is
op de voorrang van de spoorvoertuigen, verklaart bijgevolg de aangestelde
van de eiseres aansprakelijk en veroordeelt haar om aan de verweerster het
bedrag van 1.179,96 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest vanaf 17 maart 2006, de moratoire interest en de kosten, om de volgende
redenen :
“Artikel 27 van het koninklijk besluit van 15 september 1976 bepaalt dat
‘de bestuurder zijn voertuig moet vertragen of stilhouden wanneer er gevaar
dreigt. De bestuurder van een spoorvoertuig moet vertragen en desnoods
stoppen wanneer het ingevolge een verkeersopstopping gevaarlijk is de snelheid te behouden of verder te rijden’.
De rechtbank stelt te dezen vast dat de tram op de weg en niet in eigen
bedding rijdt, zodat hij de ruimte met de andere weggebruikers moet delen.
De rechtbank wijst eveneens op de plaatsgesteldheid en op het feit dat de
tram, vlak bij de plaats van het ongeval, een bocht naar links neemt, waardoor
het zicht van de trambestuurder gedeeltelijk belemmerd wordt ; daarom dient
de trambestuurder bijzonder voorzichtig en waakzaam te zijn, temeer daar hij
op de weg rijdt en daarenboven tijdens het spitsuur (wat een drukker voetgangers- en autoverkeer impliceert), op een plaats waar verschillende lijnen van
openbaar vervoer elkaar kruisen.
De trambestuurder heeft, door op die manier te rijden en door zijn onvoorzichtig rijgedrag (geen verminderde snelheid ; geen gebruik van de claxon ; …),
het voormelde artikel 27 geschonden, waarvoor de [eiseres] aansprakelijk moet
worden gesteld.
De [eiseres] voert tevergeefs aan dat [de verweerster] zich voor de tram zou
hebben gewrongen en vervolgens plots heeft moeten remmen om een voetganger te laten oversteken.
Die versie wordt immers ontkend door de getuige D. Laatstgenoemde preciseert dat het ongeval in twee fasen is verlopen : eerst stopt het voertuig Lupo
voor een overstekende voetganger en daarna is de tram opgedoken en heeft
deze de Lupo aangereden.
Hoewel aannemelijk is dat het voertuig Lupo aan de rechterkant van de tram
is opgedoken (ingeval [de verweerster] uit de Brouwerijstraat zou zijn gekomen
en het kruispunt zou zijn overgestoken om haar weg in dezelfde richting te
vervolgen), ontkracht dat niet de redenering volgens welke [de verweerster]
vast en zeker op die manier mocht rijden en de trambestuurder, gelet op het
beperkte zicht waarover hij beschikte en het risico op een verkeersopstopping
op dat tijdstip en op die plaats alsook de specifieke remafstand van trams,
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moest anticiperen op de mogelijkheid dat uit een van de zijstraten een voertuig
kon opduiken en dat het voertuig, a fortiori gezien de aanwezigheid van een
zebrapad, zou moeten remmen”.
Grieven
Het bestreden vonnis beslist, kortom, dat, gelet op de plaatsgesteldheid (beperkt zicht, risico op een verkeersopstopping, aanwezigheid van een
zebrapad, enz.), niet de verweerster maar de trambestuurder moest anticiperen
op de mogelijkheid dat er een voertuig kon opduiken en zijn snelheid aan een
mogelijk obstakel moest aanpassen :
“[De verweerster] mocht vast en zeker op die manier rijden. De trambestuurder moest anticiperen op de mogelijkheid dat uit een van de zijstraten een
voertuig kon opduiken en dat het voertuig zou moeten remmen…”.
Een dergelijke gedachtegang houdt geen rekening met artikel 12.1 van het
wegverkeersreglement, volgens hetwelk “elke weggebruiker voorrang moet
verlenen aan de spoorvoertuigen ; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van
de sporen verwijderen”.
Die verplichting om voorrang te verlenen aan spoorvoertuigen is een algemene verplichting waarvan niet wordt afgeweken : ze is ingegeven door het feit
dat spoorvoertuigen, in tegenstelling tot andere voertuigen, moeilijk kunnen
vertragen en over een korte afstand tot stilstand kunnen komen.
Uit die verplichting kan worden afgeleid dat de verweerster, in tegenstelling
tot wat het bestreden vonnis beslist, gelet op de plaatsgesteldheid niet op die
wijze mocht rijden, zonder rekening te houden met het risico op een verkeersopstopping. Zij moest zelf anticiperen op de mogelijkheid dat er een tram kon
opduiken en dat een voetganger de rijbaan kon oversteken.
De verwijzing van het vonnis naar artikel 27, § 2, van het koninklijk besluit
van 15 september 1976, dat de trambestuurder verplicht te vertragen en zo nodig
bij een verkeersopstopping te stoppen, kan de beslissing die elke tekortkoming
van de verweerster uitsluit, niet verantwoorden.
Daaruit volgt dat de beslissing die, om de voormelde redenen, de aangestelde
van de eiseres voor het litigieuze ongeval aansprakelijk stelt, het voormelde
artikel 12.1 van het wegverkeersreglement schendt en bovendien artikel 27 van
het koninklijk besluit van 15 december 1976 onwettig toepast.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Artikel 12.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg bepaalt dat elke weggebruiker voorrang
moet verlenen aan de spoorvoertuigen en dat hij zich daartoe zo snel
mogelijk van de sporen moet verwijderen.
Krachtens artikel 27, § 2, eerste en tweede lid, van het koninklijk
besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van
personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, moet
de in dat besluit bedoelde bestuurder zijn voertuig vertragen of stilhouden wanneer er gevaar dreigt en moet de bestuurder van een spoorvoertuig vertragen en desnoods stoppen wanneer het ten gevolge van
een verkeersopstopping gevaarlijk is de snelheid te behouden of verder
te rijden.
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Het bestreden vonnis stelt vast dat “zich er op 17 maart 2006, rond
8.40 uur, een verkeersongeval heeft voorgedaan in de Brouwerijstraat
(ter hoogte van het Flageyplein), waarbij, enerzijds, het voertuig VW
Lupo van en bestuurd door [de verweerster] en, anderzijds, de tram
[…] van [de eiseres] was betrokken”, dat “de tram op de weg en niet
in eigen bedding rijdt, zodat hij de ruimte met de andere weggebruikers moet delen”, dat “de [eiseres] tevergeefs aanvoert dat [de verweerster] zich voor de tram zou hebben gewrongen en vervolgens plots heeft
moeten remmen om een voetganger te laten oversteken”, aangezien
“het ongeval in twee fasen is verlopen : eerst stopt het voertuig Lupo
voor een overstekende voetganger en daarna is de tram opgedoken en
heeft deze de Lupo aangereden”.
Het bestreden vonnis beslist, enerzijds, dat, gelet op “de plaatsgesteldheid en op het feit dat de tram, vlak bij de plaats van het ongeval,
een bocht naar links neemt, waardoor het zicht van de trambestuurder
gedeeltelijk belemmerd wordt”, “[…] de trambestuurder bijzonder voorzichtig en waakzaam [diende] te zijn, temeer daar hij op de weg [reed]
en daarenboven tijdens het spitsuur (wat een drukker voetgangers- en
autoverkeer impliceert), op een plaats waar verschillende lijnen van
openbaar vervoer elkaar kruisen”, en, anderzijds, dat “hoewel aannemelijk is dat het voertuig Lupo aan de rechterkant van de tram is opgedoken (ingeval [de verweerster] uit de Brouwerijstraat zou zijn gekomen
en het kruispunt zou zijn overgestoken om haar weg in dezelfde richting te vervolgen), dat niet de redenering ontkracht volgens welke [de
verweerster] vast en zeker op die manier mocht rijden”.
Het bestreden vonnis, dat uit die vermeldingen afleidt dat “de trambestuurder, gelet op het beperkte zicht waarover hij beschikte en het
risico op een verkeersopstopping op dat tijdstip en op die plaats alsook
de specifieke remafstand van trams, moest anticiperen op de mogelijkheid dat uit een van de zijstraten een voertuig kon opduiken en dat
het voertuig, a fortiori gezien de aanwezigheid van een zebrapad, zou
moeten remmen”, en dat “de trambestuurder, door op die manier te
rijden en door zijn onvoorzichtig rijgedrag (geen verminderde snelheid ;
geen gebruik van de claxon ; …), artikel 27 [van het koninklijk besluit
van 15 september 1976] heeft geschonden”, verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat “alleen de fout van de trambestuurder is aangetoond”
en dat “het ongeval zich zonder die fout niet zou hebben voorgedaan”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
3 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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3o

— 6 januari 2014
(C.10.0527.F)

kamer

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Rechtspleging bij hoog dringende omstandigheden. — Wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte,
bepaald bij artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteige ningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnel wegen. — Verplichting tot vaststelling van het onontbeerlijke karakter
van de onmiddellijke inbezitneming van de plaats.
2 o GEMEENSCHAP EN GEWEST. — Rechtspleging

bij

hoogdringende

omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

— Verplichting

tot vaststelling van het onontbeerlijke karakter van de onmiddellijke
inbezitneming van de plaats.

1o en 2o De artikelen 181 en 182, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, die de regering van het
Waals Gewest toestaan gebruik te maken van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, geregeld bij de wet van 26 juli 1962, stellen
haar niet vrij van de verplichting om, onder het toezicht van de rechter,
vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van het onteigende
pand ten algemenen nutte onontbeerlijk is. (Art. 5, Onteigeningswet ;
artt. 181 en 182, § 1, WWROSPE)

(R. e.a. t. Waals Gewest)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 2 februari 2010 van
het hof van beroep te Luik.
Bij beschikking van 9 december 2013 wordt de zaak door de eerste
voorzitter naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 16 van de Grondwet ;
— artikel 79, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals van kracht na de wijziging ervan bij de bijzondere
wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur ;
— de artikelen 1, en voor zoveel nodig, 7, tweede lid, en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening
ten algemenen nutte vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende
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de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de
autosnelwegen.
— de artikelen 181 en 182, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium (de titel zoals gewijzigd bij het decreet van
het Waalse Gewest van 18 juli 1991 maar vóór de wijziging ervan bij het decreet
van het Waalse Gewest van 19 april 2007 ; artikel 181 zoals van kracht na de
wijziging ervan bij het decreet van het Waalse Gewest van 27 november 1997
maar vóór de wijziging ervan bij het decreet van 1 april 2004 en de daaropvolgende decreten ; artikel 182, § 1, zoals van kracht na de wijziging ervan bij het
decreet van het Waalse Gewest van 27 november 1997 en zoals van kracht vóór
en na de wijziging ervan bij het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 2002
maar vóór de opheffing ervan bij het decreet van het Waalse Gewest van 1 april
2004 en de vervanging en wijzigingen ervan bij de daaropvolgende decreten) ;
— voor zoveel nodig, artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eisers, voor de rechtbank van eerste aanleg, een
vordering tot herziening van de beslissingen van de vrederechter van 20 maart,
22 april en 13 juni 2003 betreffende de onteigening van het terrein, genaamd
“Fonderie de fer” hebben ingesteld.
Het arrest, 1. bevestigt het beroepen vonnis en “zegt voor recht dat de
onteigeningsprocedure regelmatig is”, en, 2. verwerpt, bijgevolg, met gedeeltelijke bevestiging van het voornoemde vonnis en evocatie van de zaak voor
het overige, de vordering tot herziening van de eisers, veroordeelt hen, voor
zoveel nodig, hoofdelijk tot terugbetaling van 213,28 euro aan de verweerder en
veroordeelt hen ten slotte in de kosten en de rechtsplegingsvergoeding van de
beide aanleggen.
Die beslissing steunt met name op de volgende redenen : “de eisers voeren
ook aan dat ‘een feitelijke verantwoording ontbreekt om gebruik te maken
van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden’ en dat de verweerder
zich daarop niet mocht beroepen. Hier wordt vergeten dat artikel 181, tweede
lid, W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet Wallonië 18 juli 1991, stelt dat de onroerende goederen die gelegen zijn binnen de omvang van een te saneren afgedankte bedrijfsruimte ‘worden onteigend op de wijze bepaald bij de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake
de onteigening ten algemenen nutte’. De verweerder moet dus op die wijze
onteigenen aangezien hij daartoe wettelijk verplicht is. Tot besluit [..] zijn
de door de eisers aangevoerde middelen van onregelmatigheid en onwettigheid
ongegrond. Bijgevolg zijn de hoofdvorderingen van de eisers […] ongegrond”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 181 en 182, § 1, W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet
Wallonië 18 juli 1991, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, wordt,
wanneer de Regering, zoals te dezen, bepaalt dat de onteigening van een te
saneren afgedankte bedrijfsruimte van algemeen nut is, “onteigend op de wijze
bepaald bij de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij dringende
omstandigheden inzake de onteigening ten algemenen nutte”.
De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening
van de Onteigeningswet Autosnelwegen, waarnaar artikel 181, tweede lid,
W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet Wallonië 18 juli 1991 verwijst, kan enkel
worden toegepast wanneer de Koning of de betrokken executieve vaststelt dat
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de onmiddellijke inbezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is (artikel 1, Onteigeningswet 1962). Die voorwaarde
inzake het onontbeerlijk karakter van een onmiddellijke inbezitneming moet
zowel op het moment van het besluit van toestemming tot onteigening als op
het moment van de aanvang van de gerechtelijke procedure aanwezig zijn. Het
behoort toe aan de rechterlijke macht concreet na te gaan of aan die voorwaarde van hoogdringendheid is voldaan.
De artikelen 181, tweede lid, en 182, W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet
Wallonië 18 juli 1991, moeten in die zin worden uitgelegd dat ze niet afwijken
van de bepalingen van de Onteigeningswet 1962 en ze dus geenszins de onteigenende overheid van de verplichting ontslaan vast te stellen, onder het latere
toezicht van de rechter, dat de onmiddellijke inbezitneming van één of meer
onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is.
In het arrest nr. 131/2002 van 18 september 2002 heeft het Grondwettelijk Hof
beslist dat de voornoemde artikelen 181 en 182 de bevoegdheidverdelende regels
en inzonderheid de artikelen 16 van de Grondwet en 79, § 1, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 niet schenden in zoverre zij in die zin zouden worden geïnterpreteerd dat zij niet afwijken van de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en
zij de onteigenende overheid geenszins vrijstellen van de vaststelling, onder het
latere toezicht van de rechterlijke macht, dat de onmiddellijke inbezitneming
van één of meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is.
Het Grondwettelijk Hof heeft in hetzelfde arrest echter beslist dat de
genoemde artikelen 181 en 182 de bevoegdheidverdelende regels schenden in
zoverre zij in die zin zouden worden geïnterpreteerd dat zij een vermoeden van
hoogdringende omstandigheden invoeren, waardoor de onteigenende overheid
wordt vrijgesteld van de verplichting tot vaststelling dat de onmiddellijke
inbezitneming van het goed ten algemenen nutte onontbeerlijk is en de rechterlijke macht zou worden belet na te gaan of de onmiddellijke inbezitneming
onontbeerlijk is.
2. Te dezen, betoogden de eisers in hun syntheseconclusie in hoger beroep
voornamelijk dat geen enkel element het gebruik van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden verantwoordt, aangezien de onmiddellijke inbezitneming van het goed niet ten algemenen nutte onontbeerlijk is. Zo betoogden
zij dat “geen enkel element, in feite of in rechte, verantwoordt om gebruik te
maken van die rechtspleging die hoogdringende omstandigheden vooronderstelt. De site levert geen enkel gevaar op voor de bevolking en is niet verontreinigend […]. De onteigenende overheid heeft zich trouwens sinds 2003 nauwelijks
gemanifesteerd. De onteigenende overheid heeft voor die site geen dringend
project in petto […]. Naast het ontbreken van een feitelijke verantwoording om
gebruik te maken van die rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden,
bevestigt ook de houding van de onteigenende overheid dat daarop geen beroep
mocht worden gedaan. De onteigenende overheid heeft die procedure eind 1997
opgestart en de gerechtelijke procedure ving slechts in maart 2003 aan. De
jaren die daaroverheen gingen, zijn het beste bewijs dat er geen sprake was van
door het onteigeningsbesluit aangevoerde hoogdringende omstandigheden”.
3. Het arrest dat het middel van de conclusie van de eisers verwerpt betreffende het ontbreken van hoogdringende omstandigheden en dat beslist met de
in de aanhef van het middel weergegeven redenen dat de verweerder “aangezien hij daartoe wettelijk verplicht is”, schendt de artikelen 181 en 182 van
het W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet Wallonië 18 juli 1991, en de ter zake
dienende bepalingen van de Onteigeningswet 1962, waaruit blijkt dat de
verweerster wel degelijk diende vast te stellen, onder het latere toezicht van
de rechterlijke macht, dat de onmiddellijke inbezitneming van het o
 nteigende
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goed concreet onontbeerlijk is in de bijzondere gegeven omstandigheden
(schending van artikel 1 van de Onteigeningswet 1962 vervat in artikel 5 van
de Onteigeningswet Autosnelwegen en van de artikelen 181 en 182, § 1, van het
W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet Wallonië 18 juli 1991, zoals ze in de aanhef
van het middel worden vermeld, en, voor zoveel nodig, van de artikelen 7,
tweede lid, en 16 van de voornoemde Onteigeningswet 1962).

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

van het

Hof

Beoordeling
Krachtens de artikelen 181 en 182, § 1, W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet Wallonië 18 juli 1991, zoals van toepassing op het geschil, wordt,
wanneer de Regering besluit tot de onteigening ten algemenen nutte
van een site die gelegen is in een afgedankte bedrijfsruimte waarvan
de sanering van gewestelijk belang is, onteigend op de wijze bepaald
bij de Onteigeningswet 1962.
Artikel 1, van de genoemde wet van 26 juli 1962 bepaalt dat, wanneer
de Koning vaststelt dat de onmiddellijke inbezitneming van een of
meer onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeerlijk is, de
onteigening van die onroerende goederen geschiedt overeenkomstig de
navolgende regels.
De artikelen 181 en 182, § 1, W.W.R.O.S.P.E., Stedenbouwdecreet
Wallonië 18 juli 1991, die de Waalse Gewestregering toestaan gebruik
te maken van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden,
geregeld bij de Onteigeningswet 1962, stellen haar niet vrij van de
verplichting om, onder het toezicht van de rechter, vast te stellen dat
de onmiddellijke inbezitneming van het onteigende pand ten algemenen nutte onontbeerlijk is.
Het arrest dat, om het middel te verwerpen dat door de eisers is
afgeleid uit het niet-naleven van die voorwaarde, oordeelt dat de
verweerder, krachtens artikel 181, tweede lid, van hetzelfde wetboek,
“[…] op [de] wijze [van de rechtspleging bij de hoogdringende omstandigheden] [moet] onteigenen aangezien hij daartoe wettelijk verplicht
is”, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak voor het hof van beroep te Bergen.
6 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : mevr. Nudelholc.
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N° 7
3o

— 6 januari 2014
(S.12.0067.F)

kamer

1o INTERESTEN. — ALGEMEEN. — Wettelijke interestvoet in sociale
zaken. — Schulden van sociale bijdragen. — T erugbetaling door de instel ling die de niet -verschuldigde betaalde bedragen heeft geïnd.
2 o SOCIALE ZEKERHEID. — ALLERLEI. — Sociale zekerheidsbijdragen.
— Wettelijke interestvoet in sociale zaken. — Schulden van sociale
bijdragen. — T erugbetaling door de instelling die de niet -verschuldigde
betaalde bedragen heeft geïnd.

1o en 2o Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de sociale bepalingen, is de
wettelijke rentevoet in sociale zaken bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet
van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest, ongeacht de grond
van het recht op terugvordering, van toepassing op de terugbetaling,
door de instelling, van de geïnde bedragen die haar onverschuldigd als
sociale bijdragen zijn betaald. (Art. 2, § 3, wet 5 mei 1865 betreffende de
lening tegen intrest)

(R.S.Z. t. Colgate-Palmolive,
Amerikaans recht)

vennootschap naar

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te
Brussel van 4 mei 2011 en 28 september 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 2, § 1 en 3, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen
intrest, paragraaf 1 vervangen bij artikel 87 van de programmawet van
27 december 2006 en paragraaf 3 ingevoegd bij artikel 42 van de programmawet
van 8 juni 2008 ;
— de artikelen 41 en 42 van de programmawet van 8 juni 2008 ;
— de artikelen 5, 9 en 28, § 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders ;
— artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 4 mei 2011 zegt voor recht dat de wettelijke rentevoet
in sociale zaken moet worden toegepast op de sociale zekerheidsbijdragen op
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grond van de hierna vermelde redenen en het bestreden arrest van 28 september
2011 zegt bijgevolg dat de eiser een interestsaldo van 10.252,32 euro aan de
verweerster verschuldigd is :
“Op 1 januari 2007, werd artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 als volgt gewijzigd :
§ 1. Elk kalenderjaar wordt de wettelijke rentevoet zowel in burgerlijke als
in handelszaken vastgesteld als volgt : het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar tijdens de maand december van het voorafgaande jaar wordt
afgerond naar het hoger gelegen kwart percent ; de aldus bekomen rentevoet
wordt verhoogd met 2 percent.
De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst
Financiën maakt in de maand januari de wettelijke intrestvoet die tijdens het
lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad.
§ 2. De wettelijke rentevoet in fiscale zaken wordt bepaald op 7 percent, zelfs
indien de fiscale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen wordt
van afgeweken.
Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad worden gewijzigd.
De wet van 8 juni 2008 heeft evenwel meerdere wijzigingen in het aldus ingevoerde stelsel aangebracht :
a) Artikel 41 van die wet heeft in de eerste plaats gepreciseerd dat voor de
jaren 2007 en 2008 de wettelijke rentevoet voor de aan het Rijksinstituut voor
Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen bepaald bleef op 7 pct. zoals bepaald
in artikel 2, § 2, van de wet van 5 mei 1865. […]
De doelstelling van artikel 41 van de programmawet van 8 juni 2008 was […]
een einde te stellen aan de discordantie tussen de wijziging van de wet van
5 mei 1865 en het koninklijk besluit van 28 november 1969 door de wettelijke
rentevoet bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet 27 juni 1969 te interpreteren als zijnde de wettelijke rentevoet waarvan sprake in artikel 2, § 2, van
de wet van 5 mei 1865 (Memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, 52-1011/001,
p. 25-26).
Dat bijzonder stelsel, van kracht voor 2007 en 2008, betrof evenwel enkel de
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen en niet de
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bijdragen : artikel 41 beoogt
artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969, die enkel betrekking
heeft op ‘de werkgever die de bijdragen niet binnen de vastgestelde termijnen
stort’. […]
Artikel 42 van de programmawet van 8 juni 2008 heeft artikel 2 van de wet
van 5 mei 1865 trouwens aangevuld met een derde paragraaf die bepaalt dat
‘de wettelijke rentevoet in sociale zaken wordt bepaald op 7 pct., zelfs indien
de sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke
zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de sociale bepalingen, onder meer
in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt van afgeweken’
en dat ‘deze rentevoet bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad kan worden gewijzigd’.
Dat artikel 42 werd van kracht op 1 januari 2009.
Het reikt verder dan artikel 41 : het bedoelt alle sociale zaken en niet enkel
de schulden van sociale bijdragen (cf. de woorden ‘sociale bepalingen’ en ‘onder
meer’ vóór de referentie aan de wet van 27 juni 1969).
Hieruit moet worden afgeleid dat de nieuwe paragraaf 3 van de wet van 5 mei
1865 ook toepasselijk is op de terugbetaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
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Met toepassing van die beginselen zijn de volgende rentevoeten toepasselijk
voor de terugbetaling van sociale bijdragen :
— 7 pct. tot 31 december 2006
— 6 pct. in 2007 en 7 pct. in 2008, overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van
5 mei 1865,
— 7pct. vanaf 1 januari 2009, overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van
5 mei 1865”.
Grieven
Onder het opschrift “aanpassing van de wettelijke rentevoet op het gebied
van de sociale zekerheid” luiden de artikelen 41 en 42 van de programmawet van
8 juni 2008 als volgt :
“Artikel 41. De wettelijke rentevoet bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid, van
de wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is de wettelijke rentevoet
bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen
intrest.
Artikel 42. In artikel 2 van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen
intrest, vervangen bij de wet van 27 december 2006, wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidende :
‘§ 3. De wettelijke rentevoet in sociale zaken wordt bepaald op 7 pct., zelfs
indien de sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de sociale bepalingen, onder
meer in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt van afgeweken.
Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad worden gewijzigd’.”
Die bepalingen treden in werking vanaf 1 januari 2008 [lees : 2009].
Artikel 28, § 1, van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders bepaalt dat de werkgever die de bijdragen niet binnen
de door de Koning vastgestelde termijnen stort, aan het inningorganisme
van de sociale zekerheidsbijdragen een verwijlinterest van 7 pct. verschuldigd is, waarvan de voorwaarden van toepassing bij koninklijk besluit worden
va stgesteld.
Uit die bepaling en uit de parlementaire voorbereiding van artikel 42 van
programmawet van 8 juni 2008, blijkt dat die bepalingen tot doel hebben om
eiser, die een openbare instelling is die tot taak heeft de sociale bijdragen
innen (de artikelen 5 en 9 van de wet van 27 juni 1969), de juiste storting van
verschuldigde bijdragen binnen de vastgestelde termijnen te verzekeren.

de
de
te
de

De wettelijke rentevoet in sociale zaken (7 pct.) waarvan sprake in artikel 42
(artikel 2, § 3, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest) is
bijgevolg slechts van toepassing op de bijdragen die niet binnen de termijnen
aan de eiser werden gestort.
Voor de bijdragen die de eiser moet terugbetalen is de rentevoet toepasselijk bepaald bij artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865. Genoemd artikel 2, § 1,
bepaalt dat elk kalenderjaar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken wordt
vastgesteld als volgt : het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar.
Het is ondenkbaar dat men voor de door de eiser verschuldigde terugbetalingen een rentevoet moet toepassen die bedoeld is voor de regelmatige inning
van de sociale bijdragen.
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De bepaling van artikel 28, § 1, van de wet van 27 juni 1969 dat de werkgever
die de bijdragen niet binnen de vastgestelde termijnen stort, een verwijlinterest van 7 pct. verschuldigd is, wijkt af van de toepassing van de rentevoet in
burgerlijke zaken. Zoals het bestreden arrest van 4 mei 2011 erkent, “heeft het
‘bijzonder’ stelsel van de artikelen 41 en 42 van de programmawet van 8 juni
2008 «enkel betrekking op de werkgever die de bijdragen niet binnen de vastgestelde termijnen stort”.
Bovendien is de terugbetaling van onverschuldigd gestorte sociale bijdragen
geen betaling in sociale zaken maar veeleer een terugvordering van wat onverschuldigd is betaald zoals geregeld bij artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek.
Op de terugbetaling van de door de eiser onverschuldigd ontvangen sociale
bijdragen moet dus de rentevoet in burgerlijke zaken worden toegepast bepaald
bij artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865.
Daaruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest van 4 mei 2011 dat
voor de terugbetaling van socialezekerheidsbijdragen de wettelijke rentevoet
bedoeld bij artikel 2, § 3, van de wet van 5 mei 1865 moet worden toegepast en
de beslissing van het bestreden arrest van 28 september 2011 dat bijgevolg de
eiser veroordeelt om een intrestsaldo van 10.252,32 euro aan de verweerster te
betalen niet naar recht zijn verantwoord (schending van alle in de aanhef van
het middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid van artikel 2, § 3, van de
wet van 5 mei 1865, ingevoegd bij artikel 42 van de programmawet van 8 juni
2008).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Terwijl artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening
tegen intrest de wettelijke rentevoet in burgerlijke en handelszaken
bepaalt, bepaalt artikel 2, § 3, ingevoegd in die wet bij artikel 42 van
de programmawet van 8 juni 2008, in het eerste lid, dat de wettelijke
rentevoet in sociale zaken bepaald wordt op 7 pct., zelfs indien de
sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de sociale bepalingen,
onder meer in de RSZ-wet, wordt van afgeweken en, in het tweede lid,
dat die rentevoet bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad kan worden gewijzigd.
Artikel 28, § 1, RSZ-wet, gewijzigd bij artikel 43, 1o, van dezelfde
programmawet, wijkt, wat betreft de schulden van socialezekerheidsbijdragen, uitdrukkelijk af van genoemd artikel 2, § 3, door te bepalen
dat de werkgever die de bijdragen niet binnen de door de Koning
vastgestelde termijnen stort, aan het inningorganisme van de socialezekerheidsbijdragen een verwijlinterest van 7 pct. verschuldigd is,
waarvan de voorwaarden van toepassing bij koninklijk besluit worden
vastgesteld.
Bij gebrek aan een andere uitdrukkelijke afwijking in de sociale
bepalingen, is de wettelijke rentevoet in sociale zaken bedoeld in
artikel 2, § 3, van de wet van 5 mei 1865, ongeacht de grondslag van het
recht op terugvordering, van toepassing op de terugbetaling door het
inningorganisme van de onverschuldigd geïnde socialezekerheidsbijdragen.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer De
Bruyn en de heer Mahieu.

N° 8
2o

— 7 januari 2014
(P.12.1681.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — A demtest en ademanalyse. — Wettelijke vormvereisten. —
Vermelding. — Gevolg.
2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 60. — A demtest en ademanalyse. — Wettelijke vormvereisten.
— Vermelding. — Gevolg.

1o en 2o Het enkele feit dat het aanvankelijke proces-verbaal waarbij
een ademtest en ademanalyse als bedoeld in artikelen 59 en 60 Wegverkeerswet wordt weergegeven, geen melding maakt van één der wettelijke
vormvereisten, heeft niet voor gevolg dat dit proces-verbaal zijn wettelijke bewijswaarde verliest ; dit proces-verbaal behoudt zijn wettelijke
bewijswaarde met betrekking tot de andere vermeldingen die het wel
bevat en het bestaan van de niet-vermelde vormvereiste kan blijken uit
andere gegevens, zoals een navolgend proces-verbaal  (1).

(V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven van 20 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 26 november 2008, AR P.08.1293.F, AC 2008, nr. 672 met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden vonnis verklaart de strafvordering voor de telastlegging A vervallen door verjaring.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning
van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces : het
bestreden vonnis oordeelt enkel op grond van een anderhalf jaar na de
vaststellingen opgesteld aanvullend proces-verbaal dat het mondstuk
telkens en dus ook bij de tweede ademanalyse werd vervangen ; in het
strafdossier wordt nochtans geen melding gemaakt dat het mondstuk
ook bij de tweede ademanalyse werd vervangen, zodat dient te worden
vastgesteld dat het bewijs onregelmatig werd verkregen en dient te
worden geweerd ; de laattijdigheid van het opgestelde proces-verbaal is
van aard om te twijfelen aan de juistheid van de gedane vaststellingen
en tast zijn geloofwaardigheid aan ; de eiser is in de onmogelijkheid
het proces-verbaal te weerleggen, aangezien het zijn woord is tegen
dat van de verbalisant ; minstens hadden de appelrechters de verbalisant over deze feiten moeten horen ; door zich te steunen op het procesverbaal miskent het bestreden vonnis eisers recht van verdediging en
is zijn recht op een eerlijk proces aangetast.
3. Het enkele feit dat het aanvankelijke proces-verbaal waarbij een
ademtest en ademanalyse als bedoeld in artikelen 59 en 60 Wegverkeerswet wordt weergegeven, geen melding maakt van één der wettelijke vormvereisten, heeft niet voor gevolg dat dit proces-verbaal zijn
wettelijke bewijswaarde verliest. Dit proces-verbaal behoudt zijn
wettelijke bewijswaarde met betrekking tot de andere vermeldingen
die het wel bevat. Het bestaan van de niet-vermelde vormvereiste kan
blijken uit andere gegevens, zoals een navolgend proces-verbaal.
4. De omstandigheid dat dit navolgend proces-verbaal is opgesteld
een zekere tijd na het aanvankelijke proces-verbaal, houdt niet in dat
het noodzakelijk zijn geloofwaardigheid verliest. De rechter oordeelt
onaantastbaar over de bewijswaarde van dat stuk. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, waarvan de wapengelijkheid
deel uitmaakt, zijn gevrijwaard doordat dit stuk aan de tegenspraak
van de partijen is onderworpen, die daarover betwisting kunnen
voeren.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling in feite door de appelrechters van de bewijswaarde van het
navolgend proces-verbaal of verplicht het tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is.
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In zoverre is het middel 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.
7 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Laeveren (bij de balie te Mechelen).

N° 9
2o

— 7 januari 2014
(P.13.1716.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 41. — Verval van het recht tot sturen. — Uitstel van tenuitvoerlegging. — Draagwijdte.
2 o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — GEWOON UITSTEL. — Wegverkeerswet. — A rtikel 41. —
Verval van het recht tot sturen. — Uitstel van tenuitvoerlegging. —
Draagwijdte.
3o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvordering. — Beklaagde en verdachte. — Verval van het recht tot sturen.
— Onwettigheid van de beslissing tot uitstel. — Vernietiging. — Draag wijdte.

1o en 2o Uit artikel 41 Wegverkeerswet volgt dat de rechter voor elke straf
van het verval van het recht tot sturen die hij krachtens de Wegverkeerswet uitspreekt en waarvoor hij uitstel van tenuitvoerlegging
verleent, minstens acht dagen effectief dient op te leggen  (1).
3o De onwettigheid van de beslissing tot uitstel als maatregel die de tenuitvoerlegging van de bijkomende straf van het verval van het recht tot
sturen treft, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over die straf
en de strafmaat, gelet op het verband tussen de strafmaat en deze maatregel  (2).

(Procureur

des

Konings

te

Leuven t. P.)

  (1) Cass. 27 oktober 2004, AR P.04.0695.F, AC 2004, nr. 511.
  (2) Zie Cass. 29 september 2009, AR P.09.0467.N, AC 2009, nr. 533.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven van 26 september 2013.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 41 Wegverkeerswet :
het bestreden vonnis verleent uitstel van tenuitvoerlegging voor een
periode van drie jaar voor het aan de verweerder voor het feit B opgelegde verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig
gedurende een termijn van één maand ; nochtans verplicht artikel 41
Wegverkeerswet een effectief gedeelte van minimum acht dagen op
te leggen ; de omstandigheid dat de rechter voor het feit A een effectief verval heeft opgelegd, doet geen afbreuk aan die verplichting ;
artikel 41 Wegverkeerswet moet bij het opleggen van elke afzonderlijke straf worden gerespecteerd.
2. Artikel 41 Wegverkeerswet bepaalt : “In de gevallen waarin de
rechter in toepassing van deze wet een verval van het recht tot sturen
uitspreekt, moet hij, indien hij gebruik wenst te maken van artikel 8,
§ 1 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie een effectief gedeelte opleggen van minimum acht dagen.”
Uit die bepaling volgt dat de rechter voor elke straf van het verval van
het recht tot sturen die hij krachtens de wegverkeerswet uitspreekt
en waarvoor hij uitstel van tenuitvoerlegging verleent, minstens acht
dagen effectief dient op te leggen.
3. Het bestreden vonnis legt aan de eiser voor het feit B van geïntoxiceerd sturen, naast een geldboete en een vervangend rijverbod, op
grond van artikel 38, § 1, 1o, Wegverkeerswet tevens een verval op van
het recht tot het besturen van alle motorvoertuigen. Het verleent voor
dit verval van het recht tot sturen integraal uitstel van tenuitvoerlegging. Aldus schendt het de in het middel vermelde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
4. De onwettigheid van de beslissing tot uitstel als maatregel die
de tenuitvoerlegging van de bijkomende straf van het verval van het
recht tot sturen treft, brengt de vernietiging mee van de beslissingen
over die straf en de strafmaat, gelet op het verband tussen de strafmaat en deze maatregel.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser voor het feit B
veroordeelt tot een verval van het recht tot sturen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Brussel, rechtszitting houdend in hoger beroep.
7 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 10
2o

— 8 januari 2014
(P.13.0774.F)

kamer

1o LASTER EN EERROOF. — Vordering wegens laster. — Schorsing. —
Duur. — Strafrechtelijke vervolging wegens het tenlastegelegde feit.
— Beslissing tot seponering. — Gevolg.
2 o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — A angegeven feit is
vals. — Bewijs. — Strafrechtelijke vervolging wegens het tenlastege legde feit. — Beslissing tot seponering. — Draagwijdte.
3o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke
vals. — Bewijslast.

aangifte.

— A angegeven

feit is

4o LASTER EN EERROOF. — Lasterlijke aangifte. — A angegeven feit is
vals. — Bewijs. — A rtikel 447, tweede lid, Strafwetboek. — Toepassings gebied.

1o Indien wegens het ten laste gelegde feit een strafvervolging wordt ingesteld, wordt de vordering wegens laster geschorst tot de eindbeslissing van
de bevoegde overheid ; in geval van een beslissing tot seponering wordt
de vordering wegens laster hervat, onverminderd een schorsing van deze
vordering wanneer het onderzoek met betrekking tot het ten laste gelegde
feit een nieuwe gerechtelijke ontwikkeling kent  (1). (Art. 447, derde en
vijfde lid, Strafwetboek)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 10.
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2o Uit het vijfde lid van artikel 447 van het Strafwetboek, dat tot doel heeft
te vermijden dat de vordering wegens laster onbeperkt wordt opgeschort
door een sepotbeslissing, volgt niet dat de beslissing van de procureur des
Konings om te seponeren, ook al is ze ingegeven door de ontoereikendheid van de bezwaren, de valsheid aantoont van het aangegeven feit  (1).
(Art. 447, vijfde lid, Strafwetboek)
3o Het vermoeden van onschuld waarvan de persoon geniet die wegens
lasterlijke aangifte wordt vervolgd heeft als gevolg dat het aan de vervolgende partij staat om met name de valsheid te bewijzen van het aangegeven feit (2). (Art. 447, Strafwetboek)
4o Het tweede lid van artikel 447 van het Strafwetboek is niet algemeen
geldig, ongeacht de hoedanigheid van de belasterde persoon ; het heeft
betrekking op de tenlastelegging van een feit dat niet onder de uitoefening van de bediening valt maar tot het privéleven behoort van de
dragers of agenten van het gezag, van de personen met een openbare
hoedanigheid bekleed of die behoren tot een gesteld lichaam (3). (Art. 447,
tweede lid, Strafwetboek)

(R. t. S.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 24 december 2013
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 8 januari 2014 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het arrest de vordering van de burgerlijke partij
verwerpt, tot verwijzing van de verweerster wegens valsheid en
gebruik van valse stukken
De eiser voert geen middel aan.
B. In zoverre het arrest zegt dat er geen grond is om de verweerster
te vervolgen wegens lasterlijke aangifte, laster en eerroof
Middel
Eerste onderdeel
Artikel 447, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat indien het ten laste
  (1) tot (3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 10.
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gelegde feit het voorwerp is van een strafvervolging, de vordering
wegens laster wordt geschorst tot de eindbeslissing van de bevoegde
overheid.
Naar luid van het vijfde lid van dat artikel wordt, in geval van een
beslissing tot seponering, de vordering wegens laster hervat, onverminderd een schorsing van deze vordering wanneer het onderzoek
met betrekking tot het ten laste gelegde feit een nieuwe gerechtelijke
ontwikkeling kent.
Dat vijfde lid moet vermijden dat de vordering wegens laster onbeperkt wordt opgeschort door een sepotbeslissing, die geen eindbeslissing is in de zin van het derde lid.
Daaruit volgt evenwel niet dat de beslissing van de procureur des
Konings om de zaak te seponeren, ook al is ze ingegeven door de ontoereikendheid van de bezwaren, de valsheid van het aangegeven feit
aantoont.
Het vermoeden van onschuld dat de persoon geniet die wegens lasterlijke aangifte wordt vervolgd, heeft als logisch gevolg dat de vervolgende partij met name de valsheid van het aangegeven feit dient te
bewijzen.
Het arrest, dat beslist dat de eiser het lasterlijk karakter niet aantoont
van de aangifte waarvoor hij klacht indient, niettegenstaande de seponering die hij heeft genoten, miskent dat vermoeden dus niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het de bestanddelen van de laster niet
bewezen verklaart, hoewel de dader van de telastlegging opzettelijke
slagen de waarheidsgetrouwheid van die feiten niet heeft aangetoond
door een veroordelend vonnis over te leggen. Hij leidt daaruit een
schending af van artikel 447 Strafwetboek.
De aangevoerde regel uit het tweede lid van dat artikel heeft betrekking op de telastlegging van een feit dat niet onder de uitoefening van
de bediening valt maar tot het privéleven behoort van de dragers of
agenten van het gezag, van de personen met een openbare hoedanigheid
bekleed of die behoren tot een gesteld lichaam.
Het middel, dat uitgaat van de bewering dat het tweede lid algemeen
geldig is, ongeacht de hoedanigheid van de belasterde persoon, hoewel
het alleen slaat op de personen die in het eerste lid zijn opgesomd, faalt
naar recht.
Voor het overige dient, inzake laster, de aangever van de lasterlijke
aantijgingen de waarheidsgetrouwheid van het ten laste gelegde feit
te bewijzen.
Het arrest oordeelt dat de verweerster het bewijs heeft geleverd van
de slagen waarvan ze beweert het slachtoffer te zijn, door haar relaas
dat met foto’s en een medisch getuigschrift wordt gestaafd. Het arrest
voegt hieraan toe dat die aantijging alleen voortvloeit uit de bekommernis van de aangever om haar rechten te vrijwaren en niet uit het
oogmerk om te schaden.
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De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
8 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. De Baets.

N° 11
2o

— 8 januari 2014
(P.13.1380.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — A lgemeen. — H erope ning van het debat. — A rt. 774, tweede lid, Ger.W. — Toepassing in strafzaken.
2 o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — A lgemeen. — Vorde ring. — R echtsgrond. — R echtsmiddelen waarvan de toepassing is geboden
door de feiten. — A mbtshalve toepassing door de rechter. — Grens.

1o Artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de
rechter de heropening van het debat te bevelen alvorens een vordering af
te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden
opgeworpen ; die verplichting is niet van toepassing in strafzaken, ook
niet wanneer de strafrechter uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering  (1).
2o De feitenrechter moet weliswaar ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen
waarvan de toepassing geboden is door de feiten die de partijen in het
bijzonder tot staving van hun vordering hebben aangevoerd, maar hij
mag het voorwerp van de vordering niet wijzigen door een andere eis in
te willigen dan die welke bij hem aanhangig is gemaakt  (2). (Art. 1138, 2o,
Gerechtelijk Wetboek)

(Freyman b.v.b.a. t. N. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 20 juni 2013.
  (1) Cass. 19 januari 2000, AR P.99.0503.F, AC 2000, nr. 45.
  (2) Zie Cass. 16 februari 2007, AR C.06.0431.F, AC 2007, nr. 98, JT, 2008, p. 173 met
commentaar J.F. van Droogenbroeck.
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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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het middel voert de schending aan van artikel 774 Gerechtelijk
Wetboek en de miskenning van het “algemeen rechtsbeginsel van
omschrijving van de grondslag van de vordering”.
Het arrest wordt ten grieve geduid dat het de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres afwijst, op grond dat ze als schade het bedrag
vordert van de ongedekte cheques die ze als betaling voor haar schuldvordering heeft ontvangen. Het middel voert aan dat de schade niet
door het uitschrijven van de cheques maar door het onvermogen van de
schuldenaar is veroorzaakt.
Artikel 774, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek verplicht de rechter
de heropening van het debat te bevelen, alvorens een vordering af te
wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden
opgeworpen. Die verplichting is niet van toepassing in strafzaken,
ook niet wanneer de strafrechter uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Het door het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel bestaat
niet.
De feitenrechter moet weliswaar ambtshalve de rechtsmiddelen
opwerpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die de
partijen inzonderheid tot staving van hun vordering hebben aangevoerd. Hij mag het voorwerp van de vordering echter niet wijzigen
door een andere eis in te willigen dan die welke bij hem aanhangig is
gemaakt.
De eiseres heeft voor het hof van beroep een conclusie neergelegd
waarin ze de veroordeling vordert van haar tegenpartijen tot betaling van een bedrag van achttienduizend euro, te vermeerderen met
de interesten vanaf 1 mei 2003, datum van uitgifte van vier door de
eerste verweerster getekende cheques, tot beloop van het hogervermelde totaalbedrag.
De eiseres heeft aangevoerd dat die cheques haar waren overhandigd
ter betaling van niet-betwiste facturen die overeenkomen met de prijs
van de prestaties die ze als zelfstandig handelsvertegenwoordiger aan
de tweede verweerster heeft geleverd.
Tot staving van haar eis heeft de eiseres voorts aangevoerd dat een
ongedekte cheque uitschrijven als dusdanig reeds een schadeverwekkend feit is, dat haar medecontractante aangifte van faillissement
had moeten doen en dat de tweede verweerster, door haar winstgevende
activiteit voort te zetten zonder haar facturen te betalen, haar “over
de ganse lijn heeft opgelicht”.
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Uit die conclusie kan niet worden afgeleid dat de eiseres de schade
heeft bepaald als de schade voortvloeiend uit het onvermogen van haar
schuldenaar en evenmin dat dit onvermogen speciaal werd aangevoerd
om de vergoeding te verkrijgen van schade die niet met de onbetaalde
schuldvordering samenvalt.
De appelrechters, die de vordering van de eiseres afwijzen op grond
dat ze het bedrag van de cheques vordert terwijl de houder van een
ongedekte cheque die zich burgerlijke partij stelt voor de strafrechter,
slechts de vergoeding kan eisen van de schade die voortvloeit uit het
uitschrijven van de cheque, verantwoorden de afwijzing van die vordering naar recht, zonder het voorwerp ervan te wijzigen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
8 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dessy (bij de
balie te Hoei) en de heer Chomé (bij de balie te Brussel).

N° 12
2o

— 8 januari 2014
(P.13.1935.F)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Onderzoeksverrichtingen. — Geheim van privé - communicatie en – telecommunicatie. — Verbod op afluisteren. — Toepassing. — Opname door een
particulier die aan het gesprek deelneemt. — Opname buiten medeweten
van de gesprekspartner. — Geoorloofd karakter.
2 o TELEGRAAF EN TELEFOON. — Geheim van privé - communicatie en –
telecommunicatie. — Verbod op afluisteren. — Toepassing. — Opname door
een particulier die aan het gesprek deelneemt. — Opname buiten mede weten van de gesprekspartner. — Geoorloofd karakter.
3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Onderzoeksverrichtingen. — Afluistermaatregel. — Opname door een
particulier die aan het gesprek deelneemt. — Toepasselijke bepalingen.
4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — Geheim van privé - communicatie en – telecommunicatie. — Opname door een particulier die aan het
gesprek deelneemt. — Opname buiten medeweten van de gesprekspartner.
— A anwending als bewijs. — Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak. — R echt op eerbiediging van het privéleven.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Bewijs in strafzaken. — Geheim van privé communicatie en – telecommunicatie. — Opname door een particulier die
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van de

— A anwending
zaak.

39

— Opname buiten medeweten van de gespreks— Recht op een eerlijke behandeling

als bewijs.

6  RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 8. — Bewijs in strafzaken. — Geheim van privé - communicatie en
– telecommunicatie. — Opname door een particulier die aan het gesprek
deelneemt. — Opname buiten medeweten van de gesprekspartner. —
A anwending als bewijs. — Recht op eerbiediging van het privéleven.
o

7o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — A antasting van de
betrouwbaarheid van het bewijs. — Bewijs wordt geweerd. — Voorwaarde.

1o en 2o Het verbod om van een telecommunicatie kennis te nemen of om
een telecommunicatie op te nemen, is niet van toepassing op de persoon
die als deelnemer aan die communicatie, de inhoud ervan opneemt met of
zonder toestemming van zijn gesprekspartner  (1).
3o Wanneer het gesprek niet is opgenomen op verzoek van een politieambtenaar, kan het opnemen van een telecommunicatie, ook buiten medeweten
van de gesprekspartner, door een persoon die aan het gesprek deelneemt,
niet worden beschouwd als misbruik maken van de procedure die in de artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering is bepaald (2).
4o, 5o en 6 o Wanneer een persoon die deelneemt aan een privé-communicatie de inhoud ervan heeft opgenomen met of zonder toestemming van
zijn gesprekspartner, verbieden noch de artikelen 6 tot 8 van het EVRM,
noch artikel 314bis van het Strafwetboek, dat die persoon die opname
als bewijs aanwendt wanneer hij het bestaan verneemt van een misdaad
of wanbedrijf en zich van zijn plicht kwijt de procureur des Konings
daarvan te berichten (3).
7o De aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs is slechts een
grond tot afwijzing van het bewijs als ze te wijten is aan de onwettigheid
of onregelmatigheid van de handeling die de bewijsverkrijging mogelijk
heeft gemaakt.

(V. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 november
2013.
De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
drie identieke middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 januari 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 8 januari 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
  (1) tot (3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 12.
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van het hof

Beoordeling
De eerste twee middelen samen
Het verbod om van een telecommunicatie kennis te nemen of een
telecommunicatie op te nemen is niet van toepassing op de persoon die
als deelnemer aan die communicatie de inhoud ervan opneemt, met of
zonder toestemming van zijn gesprekspartner.
Wanneer de telecommunicatie niet is opgenomen op verzoek van een
politieambtenaar, kan een dergelijke opname niet beschouwd worden
als een oneigenlijk gebruik van de procedure die in de artikelen 90ter
tot 90decies Wetboek van Strafvordering is bepaald.
Noch de artikelen 6 tot 8 EVRM, noch artikel 314bis Strafwetboek,
verbieden de aanwending van die opname als bewijs, door de persoon
die, wanneer hij het bestaan verneemt van een misdaad of van een
wanbedrijf, zich van zijn plicht kwijt de procureur des Konings daarvan
te berichten.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Derde middel
De aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs is slechts een
grond tot afwijzing ervan als ze te wijten is aan de onwettigheid of
onregelmatigheid van de daad die de bewijsverkrijging mogelijk heeft
gemaakt.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die de door de eiser opgeworpen betwisting van nietigheid had afgewezen, diende geen uitspraak
te doen over de betrouwbaarheid van de opgenomen verklaringen,
aangezien de beoordeling daarvan niet valt onder het toezicht dat zij
krachtens artikel 235bis Wetboek van Strafvordering moet uitoefenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
8 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Dufrane (bij de balie te Bergen), mevr. Van Heurck (bij de balie te
Brussel) en de heer Popyn (bij de balie te Bergen).
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N° 13
1o

— 9 januari 2014
(C.12.0370.N)

kamer

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — Betekening
in internationale maritieme zaken. — Nietigheid. — Bereikt doel.

De ongedaanverklaring waarvan sprake in artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek is onderworpen aan de nietigheidsregeling van het Gerechtelijk Wetboek en kan gedekt worden overeenkomstig artikel 867 Gerechtelijk Wetboek wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de betekening het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt  (1). (Artt. 40, vierde lid, en 867
Gerechtelijk Wetboek)

(Amlin Corporate I nsurance n.v. vennootschap naar Nederlands
recht e.a. t. G olden Glow Steamship I nc. vennootschap naar
vreemd recht)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
I. Feiten

van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. De vennootschap naar vreemd recht Golden Glow Steamship Inc.,
verweerster, is eigenares van het zeeschip M.S. Golden Glow.
Blijkens een ordercognossement, met nummer POBUBAYATW 61005,
uitgegeven op 31 december 2006 (in het vonnis van de rechtbank van
koophandel, het arrest van het hof van beroep en in de voorziening
verkeerdelijk gedagtekend in 2008) te Bayuquan (China) door vervoerder
STX Panocean Co Ltd. diende aan boord van voormeld schip een lading
van 272 rollen staal te worden vervoerd van China naar Antwerpen.
Bij aankomst te Antwerpen werd vastgesteld dat talrijke rollen staal
belangrijke schade hadden opgelopen. De totale schade werd, na tegensprekelijke expertise, uitgevoerd tussen 23 februari 2007 en 28 augustus
2007, vastgesteld op een bedrag van € 253.112,24, zijnde materieel verlies
van € 243.138,35, bijkomende kosten van € 7.060,63 en bijkomende opslagkosten van € 2.913,26. De expertisekosten bedroegen 9.624.70 €.
2. De vennootschap naar Nederlands recht n.v. Amlin Corporate Insurance, eerste eiseres, als goederenverzekeraar, en de n.v. Arcelor Logistics, tweede eiseres, als derde-houder van het cognossement, gingen in
hun hoedanigheid van belanghebbende bij de lading over tot dagvaarding
van de scheepseigenaar voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen.
Die dagvaarding van de scheepseigenaar, zijnde verweerster, werd
betekend op 21 augustus 2008, eensdeels bij haar algemeen agent,
Trojan Maritime Inc. met zetel gevestigd in Griekenland te 5-7, Kanari
Street, 185, 37 Piraeus, en anderdeels aan de Procureur des Konings
bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij gebrek aan enig
gekende zetel in België of het buitenland.
  (1) Zie concl. OM.
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3. Bij vonnis van 20 januari 2010 verklaarde de rechtbank van koophandel te Antwerpen eensdeels wel over internationale rechtsmacht
te beschikken, maar besliste ze de vordering als onontvankelijk af te
wijzen bij gebrek aan geldige betekening van de dagvaarding.
4. Tegen dit vonnis stelden eisers hoger beroep in bij verzoekschrift
neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Antwerpen op 11 maart
2011.
Bij arrest van 12 september 2011 verklaarde het Hof van beroep zo het
hoofdberoep van eisers als het door verweerster ingesteld incidenteel
beroep ontvankelijk doch ongegrond. Het vonnis a quo werd dienvolgens bevestigd.
II. Enig

middel

5. Tegen dit arrest voeren eisers een enig middel aan.
Dit enig middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 39, 40,
861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel tot cassatie komt op tegen de beslissing waarbij het door
eisers ingestelde hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaard
wordt, het vonnis a quo wordt bevestigd, eisers in het rolrecht worden
verwezen en de respectievelijk gevorderde rechtsplegingsvergoedingen
worden gecompenseerd.
Het stelt dat het bestreden arrest onwettig beslist, dat de betekening
van de inleidende dagvaarding van 21 augustus 2008 aan de Procureur
des Konings ongedaan is conform artikel 40, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek en er geen sprake kan zijn van een dekking van een
nietigheid inzake de dagvaarding, omdat de voorgeschreven sanctie
een op zichzelf staand ongeldigheid uitmaakt, nu de betekening van
voormelde inleidende dagvaarding, — ook al was zij naar de vorm onregelmatig -, het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten
verweerster op te roepen om te verschijnen voor de eerste rechter en
haar de mogelijkheid te bieden aldaar haar verweer te voeren, met
als gevolg dat krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek de
aangeklaagde onregelmatigheid van de vorm van de betekening van de
inleidende dagvaarding niet tot nietigheid kan leiden (schending van
artikelen 39, 40, vierde lid , 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek),
vermits met de sanctie van artikel 40, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek een zelfde toestand geviseerd is als een nietigheid (schending
van artikelen 39, 40, vierde lid , 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek).
III. Bespreking
6. Het enig middel betreft de toepassing van artikel 867 van het
Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van het ongedaan zijn van een betekening aan het parket.
Luidens artikel 40, vierde lid, Ger. W., is de betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan indien de partij op wier
verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen
woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in voorkomend geval in het buitenland, kende.
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De betekening aan de procureur des Konings is een ultieme remedie  (1),
een fictieve wijze van betekening, die uitzonderlijk moet blijven en die
niet mag worden aanvaard wanneer blijkt dat de partij op wiens verzoek
zij is geschied niet een minimum aan opzoekingen en nazicht om de
woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van de geadresseerde te achterhalen heeft uitgevoerd, hetzij deze welke van een normaal
naarstige partij mogen worden verwacht  (2). Kortom, de betekening aan
de procureur des Konings zal ongedaan zijn wanneer de partij op wiens
verzoek zij werd verricht de woon- of verblijfplaats kende of diende te
kennen van degene aan wie betekend wordt  (3). Het bewijs van die kennis
moet worden geleverd door de partij die zich erop beroept  (4).
De procureur des Konings moet er alsdan voor zorgen dat het
afschrift binnen de kortst mogelijke tijd bij de geadresseerde toekomt
(artikel 38, § 2, derde lid Ger. W.). Deze wijze van betekening zal immers
ieder effect missen indien de kopie van het exploot niet ter kennis van
de geadresseerde komt  (5). De betekening heeft plaats op het ogenblik
van de afgifte van het afschrift aan de procureur des Konings  (6).
7. In de rechtspraak en in de doctrine  (7) is er na de inwerkingtreding
van het Gerechtelijk Wetboek een discussie gevoerd over de aard van
de sanctie voorzien in artikel 40, vierde lid, Ger. W., meer bepaald te
weten of deze sanctie onder de nietigheidsregeling van de artikelen 860
e.v. Ger. W. valt, en of deze sanctie in aanmerking komt voor gebeurlijke dekking.
In een arrest van 10 december 1971 oordeelde het Hof dat artikel 40,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek een verplichting op straffe van
nietigheid van de betekening oplegt  (8).
Uit een arrest van 9 maart 1982 zou mogen worden afgeleid dat het
Hof verder van oordeel was dat de regel vervat in artikel 40, tweede en
derde lid, Ger. W. geenszins de vorm van de betekening betreft, doch
wel voorschrijft aan welk adres dient te worden betekend  (9).
  (1) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, Fac. Dr. Liège, 1987, nr. 241 p. 202.
  (2) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 338.
  (3) Vgl. o.a. Cass. (2e k.) AR P.09.0972.F, 4 november 2009 (E.A.), NC 2011, afl. 1, 57,
Pas. 2009, afl. 11, 2511, RABG 2010, afl. 7, 425, noot F. Van Volsem, “Over de wijzen van
betekening in strafzaken in het algemeen en aan een in een buitenlandse gevangenis
opgesloten beklaagde in het bijzonder”, RABG 2010, afl. 7, 427-436, P&B 2011 (samenvatting), afl. 4, 127 ; Cass. (2e k.) AR P.09.0107.F, 29 april 2009 (Le procureur général près la
Cour d’appel de Bruxelles / Z.F.), AC 2009, afl. 4, 1139, Pas. 2009, afl. 5, 1053, Rev. dr. pén.
2010, afl. 1, 69, RW 2010-11 (samenvatting), afl. 25, 1053, noot B. De Smet, “De juiste wijze
van betekening van verstekvonnissen aan de beklaagde”, RW 2010-11, afl. 25, 1054-1057.
  (4) Cass. (1e k.) AR C.99.0052.F, 7 september 2000 (P. / D.B. B.V.), AC 2000, 1317, Bull.
2000, 1292.
  (5) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, Fac. Dr. Liège, 1987, nr. 241 p. 202-203.
  (6) J. Laenens, K. Broeckx, D. Scheers en P. Thiriar, Handboek gerechtelijk recht,
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, nr. 717 p. 349.
  (7) zie o.a. noot M. Regout-Masson onder Cass. 16 oktober 1980, en Cass. 18 september
1980, JT 1981, 193-194.
  (8) Cass. 10 december 1971, AC 1972, 361, noot E.K., B.R.H. 1972, 518, JT 1972, 340, Pas. 1972,
I, 356, noot E.K., RW 1971-72, 1742, noot W. Melis en W. Brone, RW 1971-72, 1143, noot.
  (9) Cass. AR F 929 F, 9 maart 1982 (Belgische Staat / Du Pont de Nemours International),
AC 1981-82, 848, Bull. 1982, 810, FJF 1983, 129, JT 1983, 65, Pas. 1982, I, 810, RW 1982-83, 2410.
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Hiermee leek het Hof het standpunt te hebben ingenomen dat de in
artikel 40, vierde lid, Ger. W. voorziene sanctie buiten het toepassingsveld van de nietigheidsexcepties voorzien in de artikelen 860 e.v. Ger.
W. valt. De in deze wetsbepalingen behandelde nietigheidsexcepties
betreffen immers enerzijds de sanctie van de verzuimen en onregelmatigheden met betrekking tot de vorm van de verrichte handeling of tot
de vermelding van een vormvoorschrift, en anderzijds de sancties die
op de naleving van termijnen toepasselijk zijn. De sanctionering van
betekeningen verricht aan een adres of volgens een door de wet voorziene wijze zou hieronder niet vallen  (1).
Krachtens artikel 862, eerste lid, 6 o, van het Gerechtelijk Wetboek
geldt de regel van artikel 861 niet voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende de vermelding dat de exploten en akten van tenuitvoerlegging betekend zijn aan de persoon of op een andere wijze die
de wet bepaalt. Die bepaling heeft aldus geen betrekking heeft op de
onregelmatigheid die hierin bestaat dat op een onjuist adres is betekend of dat de bestemmeling onjuist is vermeld  (2). De voormelde absolute nietigheid is enkel van toepassing wanneer uit de tekst van het
exploot niet kan worden opgemaakt op welke wijze de betekening is
gebeurd en of de betekening op een door de wet voorziene plaats heeft
plaatsgevonden  (3).
Het Hof heeft vervolgens in een arrest van 24 juni 1983 geoordeeld
dat “het arrest, nu het vaststelt dat verweerster ‘niet kan inroepen
dat zij de gekozen woonplaats van (eiseres) niet kende’, niet zonder
schending van de voormelde wetsbepaling heeft kunnen oordelen dat
de betekening niet ongedaan of niet nietig kan worden verklaard, op de
enkele grond dat eiseres niet heeft bewezen dat haar belangen waren
geschaad”  (4). Het Hof sloot hiermee de toepassing van artikel 861 Ger.
W. uit.
Dit oordeel werd nog verfijnd in een arrest van 9 januari 1997 waarin
werd gepreciseerd dat de betekening aan de gekozen woonplaats overeenkomstig artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet
een mogelijkheid, maar een verplichting betreft, en dat uit het gebruik
van de woorden “ongedaan is” (in het Frans “est non avenue”) blijkt dat
die verplichting de openbare orde raakt  (5).
8. Daar waar K. Broeckx, na voormeld arrest, het standpunt verdedigde dat de niet-naleving van artikel 40, vierde lid, Ger. W. vatbaar

  (1) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 340.
  (2) Cass. (3e k.) AR S.96.0191.N, 12 mei 1997 (Aegten N.V. / R.S.Z.), AC 1997, 541, Bull.
1997, 560, JTT 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, RW 1997-98 (verkort), 889.
  (3) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 340.
  (4) Cass. AR 3695, 24 juni 1983 (Etablissement Aimé Grumbach N.V. / Van Bauwel), AC
1982-83, 1328, Bull. 1983, 1212, Pas. 1983, I, 1212, RW 1983-84, 1920, noot.
  (5) Cass. (1e k.) AR C.96.0080.F, 9 januari 1997 (Albelice / Willems), AC 1997, 52, Bull.
1997, 54, Pas. 1997, I, 54, R. Cass. 1998, 39, noot K. Broeckx, “Het gevaar van woonstkeuze
in België door een buitenlandse procespartij”, (R. Cass. 1998, 36-39), RW 1997-98, 811, noot
J. Laenens, “Woonstkeuze als bananenschil”, (RW 1997-98, 812).
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was voor herstel bij toepassing van artikel 867 Ger. W.  (1), bleef
H. Boularbah vasthouden aan het standpunt dat de excepties van
nietigheid uitsluitend vormelijke onregelmatigheden sanctioneerden
en niet de onregelmatigheden die betrekking hebben op de wijze van
betekening  (2).
Zowel in een arrest van 7 juni 2001 als in een arrest van 19 april 2002
nam het Hof afstand van zijn eerdere rechtspraak en oordeelde het dat
de betekening op een plaats die niet voorzien is in artikel 40 Ger. W. een
vormelijke onregelmatigheid uitmaakt, die met een absolute nietigheid van openbare orde wordt gesanctioneerd, maar die kan worden
gedekt in toepassing van artikel 867 Ger. W.
In het arrest van 7 juni 2001 betrof het een betekening aan de procureur des Konings terwijl zij aan een referentieadres had dienen te
geschieden  (3), in het arrest van 19 april 2002 een betekening aan de
procureur des Konings terwijl zij aan de woonplaats van de geadresseerde diende te gebeuren  (4). In beide gevallen stelde het Hof dat “de
betekening van de voorziening aan de procureur des Konings, ook al
was zij naar de vorm onregelmatig, het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt, namelijk aan verweerster het afschrift bezorgen van
het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid bieden haar
verweermiddelen uiteen te zetten”.
De vormelijke regelmatigheid van een akte, die dient te worden betekend, betreft, inderdaad, zowel de vermeldingen die de te betekenen
akte dient te bevatten als de formaliteiten die de modaliteiten van
betekening (of van afgifte) van de akte beheersen. In beide gevallen
is de theorie van de nietigheden van toepassing. Dit wordt ook bevestigd door de formulering van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals gewijzigd door de wet van 3 augustus 1992  (5).
9. Drie types van onregelmatigheden kunnen worden onderscheiden
met betrekking tot de sanctionering van onregelmatigheden betreffende de modaliteiten van betekening van procedurehandelingen, te
weten :
  (1) K. Broeckx, “Het gevaar van woonstkeuze in België door een buitenlandse
procespartij”, (noot onder Cass. (1e k.) AR C.96.0080.F, 9 januari 1997 (Albelice / Willems)),
R. Cass. 1998, 36-39.
  (2) H. Boularbah, “L’introduction de l’instance et la notification”, in Le point sur les
procédures (2e partie), Formation permanente CUP, december 2000, vol. 43, p. 61 : “L’article
40, alinéa 4, du Code judiciaire ne sanctionne pas une irrégularité de forme mais le choix
erroné d’un mode de signification, lequel ne peut être réparé par l’application de la
théorie des nullités”.
  (3) Cass. (1e k.) AR C.99.0496.F, 7 juni 2001 (S. / R.S.Z.), AC 2001, afl. 6, 1114, JLMB 2001,
afl. 40, 1728, Pas. 2001, afl. 7-8, 1076.
  (4) Cass. (1e k.) AR C.01.0218.F, 19 april 2002 (Fortis AG / Q. en M.), AC 2002, afl. 4, 1053,
conclusies van advocaat-generaal Th. Werquin, JLMB 2003, afl. 23, 1000, noot V. D’Huart,
“Inconnu à cette adresse”, (JLMB 2003, afl. 23, 1005-1011), Pas. 2002, afl. 4, 942, conclusies
advocaat-generaal Th. Werquin, RABG 2003, afl. 10, 521, noot R. Verbeke, “Een referentieadres is een inschrijving in de bevolkingsregisters [voor de toepassing van Art. 36
Ger. W.]”, (RABG 2003, afl. 10, 527-528), RCJB 2003, afl. 2, 317, noot E. Leroy, “Repenser le
formalisme”, RCJB 2003, afl. 2, 325-372, RW 2003-04, afl. 17, 660, noot.
  (5) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 345.
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— onregelmatigheden die de vermeldingen bestemd om de modaliteiten van de betekening te beschrijven aantasten ;
— onregelmatigheden voortvloeiende uit de niet-naleving van de
hiërarchie tussen de verschillende wijzen van betekening of uit een
verkeerde keuze van een wijze van betekening ;
— onregelmatigheden die het gevolg zijn van de betekening van een
akte op een plaats of volgens een wijze die niet door de wet is voorzien  (1).
Wat de eerste soort onregelmatigheden betreft, valt de miskenning
van de bepalingen van artikel 43 Ger. W. niet onder de toepassing van
artikel 862, § 1, 6 o Ger. W. luidens welke de regel van artikel 861 Ger.
W. niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende
de vermelding dat de exploten en akte van tenuitvoerlegging betekend zijn aan de persoon of op de plaats die de wet bepaalt  (2). Deze
verzuimen/onregelmatigheden worden gesanctioneerd door een relatieve nietigheid en komen in aanmerking voor herstel bij toepassing
van artikel 867 Ger. W.  (3)
Een onregelmatigheid begaan bij de keuze van de wijze van betekening, zoals voorzien in de hiërarchie opgesomd in de artikelen 33 e.v.
Ger. W., valt evenmin onder de toepassing van artikel 862, § 1, 6 o, Ger.
W.  (4). Het gebruik van een onjuiste door de wet voorziene wijze van
betekening leidt, inderdaad, meestal ook tot het inlassen van onjuiste
vermeldingen in het exploot. Dergelijke onregelmatigheden vermeldingen met betrekking tot de plaats van betekening of in voorkomend
geval de persoon aan wie afschrift van het exploot ter hand is gesteld
worden, overeenkomstig de artikelen 43 en 861 van het Gerechtelijk
Wetboek, gesanctioneerd met een relatieve nietigheid.
De hiërarchie van de mogelijke wijzen van betekening betreft in
geen geval een regel van rechterlijke organisatie, nu de miskenning
ervan niet van aard is de goede werking van het gerechtelijk apparaat
of van zijn organen te verstoren. Anders zou het zijn indien dit een
aantasting van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van
de rechten van verdediging tot gevolg zou hebben  (5).
  (1) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 346.
  (2) Cass. (3e k.) AR S.96.0191.N, 12 mei 1997 (Aegten N.V. / R.S.Z.), AC 1997, 541, Bull.
1997, 560, JTT 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, RW 1997-98 (verkort), 889 ; Cass. AR P.94.1400.F,
29 maart 1995 (Saint / A.S.L.K.), AC 1995, 359, Bull. 1995, 371, P.&B. 1995, 186, noot A. De
Nauw, “De sanctie van vormfouten in de betekening in het strafprocesrecht”, P.&B. 1995,
187-189, Pas. 1995, I, 371, RW 1996-97, 915, noot L. Van Overbeke, “Onregelmatigheid van de
dagvaarding in strafzaken”, RW 1996-97, 916-917 ; Cass. AR 6242, 29 september 1989 (Fagard
/ Vandevenne, Gieraerts), AC 1989-90, 139, conclusies procureur-generaal E. Krings, Bull.
1990, 125, Pas. 1990, I, 125.
  (3) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 346-347.
  (4) G. Block, “L’exception de nullité en droit judiciaire (articles 860 à 867 du Code
judiciaire)”, in Les nullités en droit belge - Sanctions du vice et conséquences, éd. J.B. Liège,
1991, nr. 32, p. 539.
  (5) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 349.
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Artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt echter
een uitzondering uit op de regel volgens dewelke de miskenning van
de hiërarchie van de wijzen van betekening een relatieve nietigheid
van de procedurehandeling meebrengt. De hierin opgelegde verplichting raakt de openbare orde  (1) en vereist aldus niet het bewijs van
een belangenschade. Zij maakt een sui generis absolute nietigheid
uit in zoverre zij niet is voorzien in artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. Deze nietigheid is vreemd aan de onregelmatigheden,
die zouden bestaan in de betekening op een onjuist adres  (2) of in de
onjuiste vermelding van de geadresseerde  (3). Zij is enkel toepasselijk
wanneer uit de tekst van het exploot niet blijkt op welke wijze de betekening heeft plaatsgevonden en of de betekening werd verricht op een
door de wet voorziene plaats  (4). In het geval voorzien in artikel 40,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de wijze van betekening
wel degelijk worden bepaald, maar is deze wijze niet de juiste.
Al is deze nietigheid niet voorzien in artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en ongeacht de formulering van artikel 862, § 2, acht
het Hof in zijn arresten van 19 april 2002  (5) en 7 juni 2001  (6) dat de
absolute nietigheid voorzien in artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan worden gedekt bij toepassing van artikel 867 van het
Gerechtelijk Wetboek, nu zij een vormelijke onregelmatigheid van de
te betekenen akte sanctioneert.
Deze rechtspraak wordt door de rechtsleer goedgekeurd  (7).
Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek heeft immers een algemene draagwijdte  (8) en maakt, in tegenstelling tot artikel 862, § 2,
dat uitsluitend naar de gevallen voorzien in § 1 verwijst, geen onder  (1) Cass. (1e k.) AR C.96.0080.F, 9 januari 1997 (Albelice / Willems), AC 1997, 52, Bull.
1997, 54, Pas. 1997, I, 54, R. Cass. 1998, 39, noot K. Broeckx, “Het gevaar van woonstkeuze
in België door een buitenlandse procespartij”, (R. Cass. 1998, 36-39), RW 1997-98, 811, noot
J. Laenens, “Woonstkeuze als bananenschil”, (RW 1997-98, 812).
  (2) Cass. AR 6242, 29 september 1989 (Fagard / Vandevenne, Gieraerts), AC 1989-90, 139,
conclusies procureur-generaal E. Krings, Bull. 1990, 125, Pas. 1990, I, 125.
  (3) Cass. (3e k.) AR S.96.0191.N, 12 mei 1997 (Aegten N.V. / R.S.Z.), AC 1997, 541, Bull.
1997, 560, JTT 1997, 451, Pas. 1997, I, 560, RW 1997-98 (verkort), 889 ; Cass. AR P.94.1400.F,
29 maart 1995 (Saint / A.S.L.K.), AC 1995, 359, Bull. 1995, 371, P.&B. 1995, 186, noot A. De
Nauw, “De sanctie van vormfouten in de betekening in het strafprocesrecht”, P.&B. 1995,
187-189, Pas. 1995, I, 371, RW 1996-97, 915, noot L. Van Overbeke, “Onregelmatigheid van
de dagvaarding in strafzaken”, RW 1996-97, 916-917.
  (4) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 350.
  (5) Cass. (1e k.) AR C.01.0218.F, 19 april 2002 (Fortis AG / Q. en M.), AC 2002, afl. 4,
1053, conclusies van advocaat-generaal Th. Werquin, JLMB 2003, afl. 23, 1000, noot V.
D’Huart, “Inconnu à cette adresse”, (JLMB 2003, afl. 23, 1005-1011), Pas. 2002, afl. 4, 942,
conclusies advocaat-generaal Th. Werquin, RABG 2003, afl. 10, 521, noot R. Verbeke,
“Een referentieadres is een inschrijving in de bevolkingsregisters [voor de toepassing
van Art. 36 Ger. W.]”, (RABG 2003, afl. 10, 527-528), RCJB 2003, afl. 2, 317, noot E. Leroy,
“Repenser le formalisme”, RCJB 2003, afl. 2, 325-372, RW 2003-04, afl. 17, 660, noot.
  (6) Cass. (1e k.) AR C.99.0496.F, 7 juni 2001 (S. / R.S.Z.), AC 2001, afl. 6, 1114, JLMB 2001,
afl. 40, 1728, Pas. 2001, afl. 7-8, 1076.
  (7) E. Leroy, “Repenser le formalisme”, (noot onder Cass. 19 april 2002), RCJB 2003,
afl. 2, (325-372), p. 351.
  (8) A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, Fac. Dr. Liège, 1987, nr. 163 p. 143.
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scheid tussen de verschillende gevallen van nietigheid. Nu artikel 40,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek in een specifieke absolute
nietigheid voorziet, waarbij een vormelijke onregelmatigheid wordt
gesanctioneerd, kan deze nietigheid ongetwijfeld worden hersteld bij
toepassing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
10. Op dit punt van onze conclusie kan er misschien nuttig aan
herinnerd worden dat de inleidende dagvaarding van verweerster in
casu zowel aan haar algemeen agent, Trojan Maritime Inc. met zetel
gevestigd in Griekenland te 5-7, Kanari Street, 185, 37 Piraeus, als
aan de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen, bij gebrek aan enig gekende zetel in België of het buitenland, werd betekend.
Het bestreden arrest stelt vast dat Trojan Maritime niet beschikte
over een bijzonder mandaat om de betekening van de dagvaarding in
ontvangst te nemen en besloot dan ook dat de betekening niet rechtsgeldig is geschied op grond van artikel 39 Ger. W.
Terecht wordt dit oordeel in de voorziening in cassatie niet bekritiseerd, gezien het hier gaat om de derde soort onregelmatigheden, m.n.
deze die het gevolg zijn van de betekening van een akte op een plaats
of volgens een wijze die niet door de wet is voorzien. In dat opzicht
kan worden verwezen naar het arrest van uw Hof van 20 december
1996, waarin wordt gesteld dat de gedinginleidende dagvaarding die
betekend werd noch aan persoon, noch aan de woonplaats, noch aan
een gekozen woonplaats, maar aan de lasthebber, bij wie geen woonplaats werd gekozen, niet regelmatig aanhangig wordt gemaakt voor
de rechter en buiten de werkingssfeer van de excepties van nietigheid
valt  (1).
Door evenwel te beslissen dat de betekening van de inleidende
dagvaarding van 21 augustus 2008 aan de procureur des Konings ongedaan is conform artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
en er geen sprake kan zijn van een dekking van een nietigheid inzake
de dagvaarding, omdat de voorgeschreven sanctie een op zichzelf
staand ongeldigheid uitmaakt, nu de betekening van voormelde inleidende dagvaarding — ook al was zij naar de vorm onregelmatig —, het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, te weten verweerster op
te roepen om te verschijnen voor de eerste rechter en haar de mogelijkheid te bieden aldaar haar verweer te voeren, met als gevolg dat
krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek de aangeklaagde
onregelmatigheid van de vorm van de betekening van de inleidende
dagvaarding niet tot nietigheid kan leiden, schendt het bestreden
arrest de bepalingen van de artikelen 39, 40, lid 4, 861 en 867 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Ten overvloede meen ik er op te moeten wijzen dat uit de tekst van
artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het niet volstaat
dat de gedaagde partij zou verschijnen en zijn rechten zou doen gelden.
  (1) Cass. (1e k.) AR C.94.0443.N, 20 december 1996 (Precam N.V. / Ms Cam Bubinga), AC
1996, 1241, Bull. 1996, 1312, Pas. 1996, I, 1312, RW 1996-97, 1403, not K. Broeckx, “Betekening
in maritieme zaken : extra waakzaamheid geboden”, (RW 1996-97, 1404-1406).
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Er moet m.i. ook uit de stukken van het rechtsplegingsdossier kunnen
worden vastgesteld dat deze verschijning c.q. de vrijwaring van de
rechten van verdediging van de gedaagde partij het gevolg is van
de vernietigbare handeling, d.i. de betekening aan de procureur des
Konings. Dit impliceert dat uit de gedingsstukken moet blijken dat de
procureur des Konings erin geslaagd is een afschrift van het exploot
aan de geadresseerde te doen afgeven. Het kan immers, zoals in casu
wanneer de akte ook bij een beweerde mandataris wordt betekend, niet
worden uitgesloten dat de verschijning in werkelijkheid te danken is
aan een mededeling van de mandataris aan zijn principaal, al strekte
het mandaat zich niet uit tot het in ontvangst nemen van procedurestukken.
Het middel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 12 september 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 september
2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Artikel 40, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de betekening ten aanzien van hen die in België, noch in het buitenland, een
gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woonplaats hebben,
gedaan wordt aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de
rechter die van de vordering kennis moet nemen of heeft genomen,
zitting houdt.
Ingevolge het vierde lid van die bepaling, is de betekening aan de
procureur des Konings ongedaan, indien de partij op wier verzoek zij
is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats
van de betekende in België, of in voorkomend geval in het buitenland,
kende.
Luidens artikel 867 Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling niet tot nietigheid
leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde
vorm werkelijk in acht is genomen.
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2. De ongedaanverklaring waarvan sprake in artikel 40, vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek is onderworpen aan de nietigheidsregeling van
het Gerechtelijk Wetboek en kan gedekt worden overeenkomstig
artikel 867 Gerechtelijk Wetboek wanneer uit de gedingstukken blijkt
dat de betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.
3. De appelrechters beslissen dat de eerste rechter terecht oordeelde
dat de betekening van de dagvaarding aan de Procureur des Konings
ongedaan is ingevolge artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek.
Ze konden hierbij evenwel niet zonder schending van de in het middel
aangehaalde bepalingen beslissen dat deze ongedaanverklaring van
de betekening van de dagvaarding geen verband houdt met de nietigheidsregeling van het Gerechtelijk Wetboek en niet kan gedekt worden
bij toepassing van artikel 867 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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.
9 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 14
1o

— 10 januari 2014
(C.13.0123.F)

kamer

OVEREENKOMST. — ALGEMENE BEGRIPPEN. — Verschillende bepalingen. — Nietigheid van een bepaling. — Geen onsplitsbaarheid. — Gevolg.

Wanneer een overeenkomst verschillende bepalingen bevat die, volgens
de bedoeling van de partijen, geen onsplitsbaar geheel vormen, heeft de
nietigheid van een van de bepalingen niet automatisch de nietigheid van
de gehele overeenkomst tot gevolg  (1). (Art. 1172 BW)

(Jossart e.a.,

curatoren faillissement
t.

Belfin n.v.,

Forges

de

Clabecq n.v.

in vereffening e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 oktober 2012.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 14.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft op 13 december 2013 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing van het Hof
.........................................................
Derde onderdeel
Krachtens artikel 1172 Burgerlijk Wetboek is iedere voorwaarde die
bestaat in iets dat onmogelijk is of met de goede zeden strijdig is of
door de wet verboden, nietig en maakt zulks de overeenkomst die ervan
afhangt, nietig.
Daaruit volgt dat, wanneer een overeenkomst verschillende bepalingen bevat die, volgens de bedoeling van de partijen, geen onsplitsbaar geheel vormen, de nietigheid van een van de bepalingen niet automatisch de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg heeft.
Het arrest stelt vast dat de aan Forges de Clabecq nv toegekende
kredieten tot doel hadden programma’s voor de aanschaf van materiaal
te financieren en dat “die kredieten beheerst worden door de algemene
en bijzondere voorwaarden van een bestek, waarvan artikel 2 bepaalt
dat de SNCI het krediet kan opzeggen en de onmiddellijke terugbetaling ervan kan eisen indien de onderneming haar staatswaarborg
verliest. De hypothecaire waarborgen en de staatswaarborg zijn opgenomen in een rubriek ‘Waarborg’, die niet samenvalt met de rubriek
‘Doel’”.
Het arrest overweegt wat volgt :
— “de staatswaarborg is slechts een van de toebehoren van de hoofdkredietovereenkomst, die ook belangrijke hypotheken bevat. De
staatswaarborg vult die zakelijke zekerheden slechts aan. Bovendien volgt uit de tekst zelf van de leningen die zijn gesloten tussen
de SNCI en Forges de Clabecq dat het hoofddoel van die leningen niet
erin bestond de staatswaarborg na te streven of te verkrijgen maar
de aankoop van materiaal te financieren, zoals vermeld staat in de
rubriek ‘Doel’ van die overeenkomsten. De curatoren, die de oorzaak
die zij aanvoeren moeten aantonen, bewijzen in elk geval het tegendeel
niet” ;
— “het verkrijgen van de staatswaarborg is dus enkel een voorwaarde voor het toekennen van het krediet en mag niet worden
verward met de hoofdreden waarom de partijen de overeenkomsten
hebben gesloten” ;
— “uit artikel 2 van het bestek van de SNCI volgt dat het eventuele
verlies van de staatswaarborg enkel de mogelijkheid biedt om de lening
op te zeggen, maar geen uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde is die
voor beide partijen bindend is. Die waarborg kan bijgevolg niet worden
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aangemerkt als een essentiële en doorslaggevende voorwaarde voor het
verlenen van het krediet, aangezien het voortbestaan van die lening
niet in gevaar wordt gebracht door het verlies van de staatswaarborg
die, overigens, slechts aanvullend is” ;
— “er kan niet worden betoogd dat de staatswaarborg de doorslaggevende reden was waarom die overeenkomsten zijn gesloten. Om
dezelfde redenen kan de eis van de SNCI om de staatswaarborg in juli
1996 te behouden, niet worden beschouwd als de doorslaggevende reden
voor de herschikking van de vervaldagen van de betalingen” ;
— “uit geen enkel aan het hof [van beroep] voorgelegd stuk volgt dat
de partijen (Forges de Clabecq, SNCI en Belgische Staat) de gemeenschappelijke wil hebben geuit dat de hoofdovereenkomst en de twee
zekerheden één onsplitsbaar geheel zouden vormen en dat alle bestanddelen van dat ‘geheel’ onderling afhankelijk zouden zijn, met als gevolg
dat een gebrek in een van die bestanddelen noodzakelijkerwijs alle
andere bestanddelen zou aantasten” ;
— “integendeel, uit artikel 2 van het bestek van de SNCI volgt dat
het voortbestaan van de lening en van de hypothecaire waarborg niet
door het verlies van de staatswaarborg in gevaar is gebracht”.
Het arrest, dat op grond van een feitelijke beoordeling besluit dat
de hoofdovereenkomst en de twee zekerheden geen onsplitsbaar geheel
vormden, omkleedt zijn beslissing volgens welke de onwettigheid van
de staatswaarborg niet leidt tot de nietigheid van de litigieuze leningen
en de zakelijke zekerheden die deze leningen waarborgen, regelmatig
met redenen en verantwoordt ze naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
10 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Grégoire, de
heer Foriers, de heer Van Ommeslaghe en de heer De Bruyn.

N° 15
1o

— 10 januari 2014
(C.13.0339.F)

kamer

ARBITRAGE. — Uitspraak buiten termijn. — Vernietiging. — Overeenkomst tot arbitrage. — T enietgaan. — Uitspraken binnen de termijn. —
Gevolg.

Het tenietgaan van de overeenkomst tot arbitrage t.g.v. de vernietiging van
de uitspraak die na het verstrijken van de door de partijen vastgestelde
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termijn is gedaan, leidt op zich niet tot de nietigheid van de uitspraken
die vóór het verstrijken van die termijn regelmatig zijn gedaan  (1).
(Art. 1698.4 Gerechtelijk Wetboek)

(Jiceco n.v. t. C.,

in aanwezigheid van

G.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 29 januari 2013.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 13 december 2013 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1323, 1341, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek ;
— de artikelen 807, 1138, inzonderheid 2 o, 1698, tweede, derde en vierde paragraaf, 1704, § 2, inzonderheid a, c en d, en 1704, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging ;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk
de partijen het voorwerp, de oorzaak en de grenzen van het geschil vrij bepalen ;
— artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest
“Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond ;
Vernietigt het vonnis [van de eerste rechter], behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart, de vordering tot tussenkomst van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] ontvankelijk verklaart en de
tegen de vrijwillig tussengekomen partij ingestelde vordering tot veroordeling ontvankelijk maar zonder voorwerp verklaart en de rechtsplegingsvergoeding vaststelt ;
Doet voor het overige opnieuw uitspraak :
— vernietigt de arbitrale uitspraak van [de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij] tussen [de verweerster] en de [eiseres] dd. 7 juli 2010
en vernietigt, als gevolg daarvan, de arbitrale uitspraken van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] van 4 december 2006 en 15 juni
2009 ;
Veroordeelt de [eiseres] in de kosten van beide aanleggen”.
Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen :
“5.2. De termijn waarbinnen de uitspraak van 7 juli 2010 moest worden gedaan

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 15.
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5.2.1. Wanneer de arbiters in de overeenkomst tot arbitrage met name zijn
aangewezen en de uitspraak niet binnen de termijn is gedaan, eindigt de overeenkomst tot arbitrage van rechtswege, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen (artikel 1698.4 van het Gerechtelijk Wetboek).
Wanneer de arbiters niet met name zijn aangewezen in de overeenkomst tot
arbitrage, eindigt de opdracht van de arbiters indien de arbitrale uitspraak
niet binnen de gestelde termijn is gedaan, tenzij die termijn bij onderling goedvinden van partijen mocht zijn verlengd (artikel 1698.3 van het Gerechtelijk
Wetboek).
5.2.2. Tenzij de termijn wordt geschorst bij onderling goedvinden van de
partijen of krachtens een wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 1696.6 van
het Gerechtelijk Wetboek), dient de arbiter de termijnen van de arbitrage in
acht te nemen.
De arbiter ontleent zijn bevoegdheid in beginsel aan de overeenkomst van
de partijen. Indien die overeenkomst rechtstreeks, of met verwijzing naar een
arbitragereglement, een termijn bepaalt waarbinnen de arbiters uitspraak
moeten doen, moeten zij die termijn in acht nemen.
Zodra de termijn verstreken is, zijn de arbiters niet meer bevoegd om over
het geschil uitspraak te doen.
Artikel 1698.4 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de
uitspraak niet binnen de termijn is gedaan, de overeenkomst tot arbitrage van
rechtswege eindigt.
Indien de arbiter niet met name is aangewezen in de overeenkomst tot arbitrage en de termijn van de arbitrage daarenboven is verstreken, terwijl nog
geen uitspraak is gedaan, wordt niet de overeenkomst tot arbitrage maar enkel
de opdracht van de arbiter stopgezet. Een nieuwe arbitrageprocedure kan dus
worden ingeleid.
De arbiter kan de duur van de arbitrage niet op eigen initiatief verlengen. Die
oplossing is ingegeven door de vrees dat de arbiters zelf over de termijn van
hun eigen opdracht zouden beslissen en de partijen aldus van hun wil afhankelijk zouden worden.
De eerste burgerlijke kamer van het Franse Hof van Cassatie heeft in een
arrest van 15 juni 1994 beslist wat volgt : ‘le principe selon lequel le délai fixé
par les parties, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage,
et dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission, ne peut être prorogé
par les arbitres eux-mêmes, traduit une exigence de l’ordre public aussi bien
interne qu’international en ce qu’il est inhérent au caractère contractuel de
l’arbitrage’.
De wettelijke of overeengekomen termijn waarbinnen de arbiters hun
opdracht moeten vervullen, kan slechts worden verlengd bij onderling goedvinden van de partijen of door de rechter, indien die laatstgenoemde mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is bepaald : zo kan het voorkomen dat de gerechtelijke overheden de termijn op verzoek van een van de partijen moeten verlengen,
indien ze de termijn hebben moeten bepalen in het kader van artikel 1698.2,
van het Gerechtelijk Wetboek en een dergelijke verlenging door onvoorziene
omstandigheden vereist wordt.
5.2.3. [De verweerster] beroept zich hier op artikel 1698.4 van het Gerechtelijk
Wetboek en de [eiseres] voert haar verweer op grond van datzelfde artikel. De
[eiseres] vordert dus niet de toepassing van artikel 1698.3 van het Gerechtelijk
Wetboek. Het hof [van beroep] mag geen middelen aanvoeren die niet door de
partijen worden aangevoerd.
Het hof [van beroep] zal zijn onderzoek bijgevolg beperken tot de vraag of de
termijn al dan niet is overschreden en behoudt zich in voorkomend geval het
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recht voor om de sanctie van artikel 1698.4 van het Gerechtelijk Wetboek op te
leggen, zonder de zaak te moeten onderzoeken uit het oogpunt van artikel 1698.3
van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien die discussie niet door de [eiseres] is
opgeworpen.
5.2.4. Uit de stukken waarop het hof [van beroep] vermag acht te slaan, volgt
dat de pleidooien zijn gehouden op 11 februari 2010, dat de laatste conclusies
ruim vóór die datum zijn neergelegd en dat, na 11 februari 2010, de arbiter noch
mondeling noch schriftelijk nog werd gecontacteerd en hijzelf de partijen
evenmin heeft gecontacteerd.
De [eiseres] bevestigt in haar conclusie dat ‘de arbiter tijdens de laatste pleidooien in februari 2010 heeft aangekondigd dat, gelet op de lange termijn die
reeds was verstreken en de verschillende taken die hij nog moest uitvoeren, een
arbitrale uitspraak niet vóór einde juni mocht worden verwacht’.
Uit het feit dat de arbiter geen enkel contact meer met de partijen heeft
gehad, dat hij daarenboven op 11 februari 2010 had aangekondigd dat hij andere
taken te verrichten had en dat zijn uitspraak niet vóór einde juni mocht
worden verwacht, volgt dat de zaak — in feite — op 11 februari 2010 in beraad
is genomen.
Het hof [van beroep] wijst erop dat de arbiter, met het oog op zijn uitspraak
van 15 juni 2009, in een proces-verbaal van 24 maart 2009, d.w.z. slechts enkele
dagen nadat hij de conclusies van de partijen had ontvangen (namelijk op
20 maart 2009), heeft vastgelegd dat de zaak in beraad was genomen.
De arbiter heeft in maart 2009 dus wel degelijk geoordeeld dat logischerwijs
ervan moest worden uitgegaan dat, zodra de arbiter kennisgenomen heeft van
de conclusies van de partijen en van hun dossiers en de pleidooien en verklaringen van de partijen en hun raadslieden heeft gehoord, de zaak in beraad
moet worden genomen.
Inzake arbitrage is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven dat er een
proces-verbaal moet worden opgemaakt waarin wordt vastgesteld dat de zaak
in beraad is genomen.
De datum waarop de zaak in beraad is genomen, kan in een arbitrageprocedure dus door alle bewijsmiddelen worden aangetoond.
De arbiter kan een dergelijk proces-verbaal echter niet op een willekeurig,
door hem gekozen moment opmaken, zonder gegronde reden of enig verband
met het verloop van de arbitrageprocedure […].
Hierover anders beslissen zou de zin van artikel 1698.4 van het Gerechtelijk
Wetboek uithollen.
Het hof [van beroep] hoort geen uitspraak te doen over de aard van het
proces-verbaal van 5 juli 2010, maar het blijft een feit dat het voormelde procesverbaal niet de termijn van drie maanden waarbinnen uitspraak moest worden
gedaan, kan doen ingaan.
De arbiter heeft op de terechtzitting van 11 februari 2010 de datum voor het
in beraad nemen van de zaak blijkbaar niet geschorst, aangezien de [eiseres]
aanvoert dat de arbiter, op die datum, mondeling heeft aangekondigd dat
zijn uitspraak niet vóór eind juni mocht worden verwacht. Indien de arbiter
de partijen in de gelegenheid had willen stellen nota’s, memories, conclusies,
stukken, na 11 februari 2010 in te dienen, dan had hij dat beslist in een procesverbaal aangegeven door de partijen strikte termijnen op te leggen.
Hier volgt uit het geheel van de feitelijke gegevens (namelijk : de geheel
andere houding van de arbiter bij het in beraad nemen van de zaak vóór de
uitspraak van 15 juni 2009 ; de verklaring dat er geen uitspraak vóór eind juni
mocht worden verwacht ; het proces-verbaal van 5 juli 2010 van de arbiter, dat
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geen verband houdt met het verloop van de arbitrageprocedure) dat de arbiter
de zaak in feite en in werkelijkheid op 11 februari 2010 in beraad heeft genomen
en dat hij pas op 7 juli 2010, d.w.z. meer dan drie maanden na de datum waarop
de zaak in beraad is genomen, uitspraak heeft gedaan.
5.2.5. [De verweerster] vordert de vernietiging van de uitspraak van 7 juli
2010 wegens overschrijding van de termijn van drie maanden, te rekenen
van de datum waarop d e zaak in beraad is genomen, op grond van de artikelen 1704.2, c (geen geldige overeenkomst tot arbitrage), d (het scheidsgerecht heeft zijn rechtsmacht of zijn bevoegdheden overschreden), en a (de
openbare orde is miskend). Het hof [van beroep] vernietigt de uitspraak
van 7 juli 2010 op grond van artikel 1704.2, c, d, en a, van het Gerechtelijk
Wetboek.
5.2.6. Voor zover [de verweerster en de eiseres] erkennen dat, in casu, de
brief van 7 augustus 2006 — waarmee de partijen hun geschil aan arbitrage
onderwerpen door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]
met name als arbiter aan te wijzen — in werkelijkheid ‘de overeenkomst tot
arbitrage’ vormt, bestaat de sanctie van de vernietiging erin dat de overeenkomst tot arbitrage van rechtswege eindigt (artikel 1698.4 van het Gerechtelijk
Wetboek).
5.2.7. Voor zover de overeenkomst eindigt, moet, als gevolg daarvan, de
vernietiging van de uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni 2009 worden
uitgesproken.
Bij gebrek aan een geldige overeenkomst tot arbitrage kan er geenszins
rechtsgeldig uitspraak worden gedaan. Geen enkele uitspraak kan dus uitwerking krijgen.
5.2.8. Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere grieven, daar ze geen
ruimere vernietiging tot gevolg kunnen hebben […].
6. Beslissing
Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond. De tussenvordering van de
[eiseres] is niet gegrond.
Er bestaat grond tot vernietiging van de arbitrale uitspraak van 7 juli 2010 op
basis van artikel 1704.2, c, d, en a, van het Gerechtelijk Wetboek en tot vernietiging, als gevolg daarvan (met toepassing van artikel 1698.4 van het Gerechtelijk Wetboek), van de arbitrale uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni 2009.
De [eiseres] is de partij die in het ongelijk wordt gesteld en die in de kosten
van de twee instanties wordt veroordeeld”.
Grieven
Het arrest vernietigt, om de in het middel weergegeven redenen, de arbitrale
uitspraak van 7 juli 2010 op grond van artikel 1704.2, a, c, en d, van het Gerechtelijk Wetboek en vernietigt, als gevolg daarvan, de arbitrale uitspraken van
4 december 2006 en 15 juni 2009 en veroordeelt de eiseres in de kosten van de
twee instanties.
Het arrest grondt die beslissingen hierop dat de uitspraak van 7 juli 2010
méér dan drie maanden na het in beraad nemen van de zaak zou zijn gedaan en
dat de zaak, in werkelijkheid, op 11 februari 2010 in beraad was genomen.
Vierde onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de overeenkomst tot arbitrage van rechtswege was
geëindigd omdat de arbitrale uitspraak van 7 juli 2010 buiten de termijn was
gedaan, leidt daaruit het volgende af :
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“Voor zover de overeenkomst eindigt, moet, als gevolg daarvan, de vernietiging van de uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni 2009 worden uitgesproken.
Bij gebrek aan een geldige overeenkomst tot arbitrage kan er geenszins
rechtsgeldig uitspraak worden gedaan. Geen enkele uitspraak kan dus uitwerking krijgen”.
Die beslissing is onwettig.
Het arrest stelt niet vast dat de overeenkomst tot arbitrage niet rechtsgeldig
was, maar stelt enkel vast dat die overeenkomst drie maanden na het in beraad
nemen van de zaak op 11 februari 2010 was geëindigd.
Een dergelijke vaststelling kan de vernietiging, “als gevolg daarvan”, van de
arbitrale uitspraken van vóór die van 7 juli 2010 niet verantwoorden.
Immers, hoewel de vernietiging van een beslissing leidt tot de vernietiging van
de latere beslissingen, leidt zij niet tot de vernietiging van de eerdere proceshandelingen, hier de arbitrale uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni 2009 en
de ter uitvoering van de eerste uitspraak verrichte deskundigenopdracht.
Hoewel de overeenkomst tot arbitrage van rechtswege eindigt wanneer de
uitspraak, met name die van 7 juli 2010, in voorkomend geval — quod non —
buiten de gestelde termijn zou zijn gedaan, eindigt zij enkel voor het toekomende, zodat ze op het tijdstip van de uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni
2009 nog steeds van kracht was.
Hieruit volgt dat het arrest, dat impliciet maar zeker overweegt dat de overeenkomst tot arbitrage met terugwerkende kracht was geëindigd en beslist dat
de uitspraken van 4 december 2006 en 15 juni 2009 niet rechtsgeldig konden zijn
omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot arbitrage was, artikel 1698.4 van
het Gerechtelijk Wetboek aldus gevolgen toekent die het niet heeft en bijgevolg
het voormelde artikel 1698.4 schendt, alsook, als gevolg daarvan, artikel 1704.2
en 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Vierde onderdeel
Artikel 1698.4 Gerechtelijk Wetboek, zoals het op het geschil van
toepassing is, bepaalt dat, wanneer de arbiters in de overeenkomst tot
arbitrage met name zijn aangewezen en de uitspraak niet binnen de
door de partijen vastgestelde termijn is gedaan, de overeenkomst tot
arbitrage van rechtswege eindigt, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Het tenietgaan van de overeenkomst tot arbitrage, dat voortvloeit
uit de vernietiging van de uitspraak die na het verstrijken van de
door de partijen vastgestelde termijn is gedaan, leidt op zich niet tot
de nietigheid van de uitspraken die regelmatig zijn gedaan vóór het
verstrijken van die termijn.
Het arrest stelt vast dat de overeenkomst tot arbitrage bepaalt dat
“de arbiter binnen drie maanden na het in beraad nemen van de zaak
uitspraak zal doen” en dat de zaak, na de eerste twee uitspraken, werd
gepleit op de rechtszitting van 11 februari 2010.
Het arrest overweegt dat de zaak op die datum in beraad is genomen
en dat de uitspraak van 7 juli 2010 bijgevolg na het verstrijken van de
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in de overeenkomst tot arbitrage vastgestelde termijn is gedaan en
vernietigt die uitspraak.
Het stelt ook vast dat de arbiter, in zijn uitspraak van 4 december
2006, een deskundigenmaatregel heeft bevolen en dat hij, in zijn
uitspraak van 15 juni 2009, de heropening van het debat heeft bevolen.
Het arrest overweegt dat, aangezien de arbiter door de partijen met
name is aangewezen in de overeenkomst tot arbitrage, de “sanctie van
de vernietiging [van de uitspraak van 7 juli 2010] erin bestaat dat de
overeenkomst tot arbitrage van rechtswege eindigt”.
Het arrest, dat overweegt dat, “voor zover de overeenkomst eindigt,
als gevolg daarvan de vernietiging van de uitspraken van 4 december
2006 en 15 juni 2009 moet worden uitgesproken”, verantwoordt zijn
beslissing om die twee uitspraken te vernietigen niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
De vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiseres heeft belang er bij dat dit arrest bindend wordt verklaard
ten aanzien van de daartoe voor het Hof in de zaak opgeroepen partij.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de arbitrale uitspraken
van 4 december 2006 en 15 juni 2009 vernietigt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van F. G.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten, houdt de andere
helft aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
10 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Grégoire.

N° 16
1o

— 10 januari 2014
(F.12.0081.F)

kamer

1o SUCCESSIERECHTEN. — Onbetaalde rechten. — Verwijlinterest. —
Vrijstelling. — Gewestelijke directeur van de belasting over de toege voegde waarde, registratie en domeinen. — Discretionaire bevoegdheid. —
A rtikel 569, eerste lid, 32 o, van het Gerechtelijk Wetboek. — Weerslag.
2 o SUCCESSIERECHTEN. — Onbetaalde rechten. — Verwijlinterest. —
Vrijstelling. — Gewestelijke directeur van de belasting over de toege voegde waarde, registratie en domeinen. — Beoordelingsbevoegdheid. —
Wettelijk begrip bijzonder geval. — Gevolg.
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3o SUCCESSIERECHTEN. — Onbetaalde rechten. — Verwijlinterest.
— Vrijstelling. — Gewestelijke directeur van de belasting over de
toegevoegde waarde, registratie en domeinen. — Bevoegdheid. — A ard.
— Toezicht door de rechter. — Omvang. — Vaststelling. — A rtikel 569,
eerste lid, 32 o, van het Gerechtelijk Wetboek. — Weerslag.

1o Artikel 569, eerste lid, 32o, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk
de rechtbank van eerste aanleg kennisneemt van geschillen betreffende
de toepassing van een belastingwet, houdt geen verband met de grief
inzake het al dan niet discretionair karakter van de bevoegdheid van de
gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, inzake vrijstelling van de verwijlinteresten betreffende niet-betaalde successierechten  (1). (Art. 141bis Wetboek Successierechten ; art. 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek)
2o Luidens artikel 141bis van het Wetboek van Successierechten mag, in
bijzondere gevallen, de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, onder door
hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor alle in artikel 81
bedoelde interesten of voor een deel ervan ; de gewestelijk directeur die
beslist over een dergelijk verzoek tot vrijstelling, moet het wettelijk begrip
bijzonder geval eerbiedigen, maar beschikt, binnen die grenzen, over een
discretionaire beoordelingsbevoegdheid (2). (Art. 141bis Wetboek Successierechten ; art. 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek)
3o De in artikel 569, eerste lid, 32o, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde
volstrekte bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen betreffende de
toepassing van artikel 141bis van het Wetboek van Successierechten, is
niet van om de aard te bepalen van de bevoegdheid die de gewestelijke
directeur aan die laatstgenoemde bepaling ontleent noch, bijgevolg, om
de omvang van het toezicht door de rechter op de uitoefening van die
bevoegdheid vast te stellen (3). (Art. 141bis Wetboek Successierechten ;
art. 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek)

(T. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 11 mei 2011.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 13 december 2013 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert volgend middel aan.

  (1) tot (3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 16.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 144 en 145 van de Grondwet ;
— artikel 141bis van het Wetboek van successierechten ;
— de artikelen 569, eerste lid, inzonderheid 32 o, 1385decies en 1385undecies van
het Gerechtelijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het vonnis van de eerste rechter in zijn geheel, behalve in
zoverre de eerste rechter de vordering wat betreft de geldboete niet-gegrond
heeft verklaard, zegt voor recht dat de eiseres de nog niet betaalde rechten,
interest en geldboeten op de nalatenschap van wijlen J.T. verschuldigd is en
veroordeelt de eiseres tot de kosten van de beide aanleggen, op grond dat de
interest “bij wet is bepaald (artikelen 81 en 82 van het Wetboek van successierechten) en van rechtswege opeisbaar is” en dat “artikel 141bis van het
wetboek bepaalt wat volgt : ‘In bijzondere gevallen mag de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en
domeinen, onder door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor
alle in artikel 81 bedoelde interesten of voor een deel ervan’”.
Het arrest beslist vervolgens dat “(artikel 141bis van het Wetboek van successierechten) de gewestelijke directeur een discretionaire en onaantastbare
beoordelingsbevoegdheid toekent om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de interest te verlenen, maar doet geen enkel subjectief recht op vrijstelling van de betaling van de interest ontstaan ;
de administratie die op grond van haar discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, over een beoordelingsvrijheid beschikt die haar de mogelijkheid
biedt zelf te oordelen over de wijze waarop ze haar bevoegdheid uitoefent en
de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde
grenzen (Cass. 4 maart 2004, C.03.0346.N-C.03.0448.N, juridat.be) ;
de rechterlijke macht een toetsing van volle rechtsmacht uitoefent op de
beslissing van de gewestelijke directeur ; op voorwaarde dat het recht van
verdediging geëerbiedigd wordt en de grenzen van het geding, zoals ze door de
partijen zijn bepaald, niet overschreden worden, alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, onder de controle van de rechterlijke
macht valt, behoudens wanneer een bijzondere bepaling, te dezen het voormelde
artikel 141bis, uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire bevoegdheid
toekent omtrent een te nemen beslissing, in welk geval de rechter de directeur
zijn beoordelingsvrijheid niet mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden
(Cass., 24 januari 2000, AC, nr. 61 ; Cass., 2 februari 1998, AC, 1998, nr. 57 ; Cass.,
10 juni 1996, AC, nr. 227, met conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq
in Pas., 1996) ;
de rechterlijke macht dus niet bevoegd is om de interest kwijt te schelden,
in zoverre de belastingplichtige geen werkelijk subjectieve recht op die kwijtschelding van de interest heeft, maar enkel kan nagaan of de gevorderde interest wettig verschuldigd is, wat te dezen het geval is ;
in tegenstelling tot geldboeten die een strafrechtelijk karakter vertonen,
wat krachtens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang
met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, impliceert dat de rechter een toezicht van
volle rechtsmacht moet kunnen uitoefenen op de administratieve beslissing die de kwijtschelding of vermindering van een fiscale geldboete weigert
(GwH, nr. 79/2008, 15 mei 2008), de betaling van een interest geen strafrechte-
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lijke sanctie is maar de tegenprestatie voor de laattijdige betaling van de
b elasting ;
de oorspronkelijke vordering dus niet gegrond is”.
Grieven
Geschillen over burgerlijke rechten behoren luidens artikel 144 van de
Grondwet uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de
rechterlijke orde. Volgens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over
politieke rechten tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Geschillen over een belastingwet, ongeacht of ze burgerlijke dan wel politieke rechten betreffen, behoren volgens de artikelen 569, eerste lid, inzonderheid 32 o, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek uitsluitend
tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. De desbetreffende
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg is een bevoegdheid van volle
rechtsmacht.
Volgens artikel 141bis van het Wetboek van successierechten mag de gewestelijke directeur van de registratie, in bijzondere gevallen en onder door
hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor alle in artikel 81 van
hetzelfde wetboek bedoelde verwijlinteresten of voor een deel ervan. Zijn
beslissing kan worden betwist voor de rechtbank van eerste aanleg, die kennisneemt van alle geschillen over de toepassing van de belastingwet en die in het
kader van die geschillen met volle rechtsmacht uitspraak doet, zoals bepaald
in de artikelen 569, eerste lid, 32 o, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.
Eerste onderdeel
De gewestelijke directeur van de registratie die beslist over een verzoek tot
vrijstelling van de verwijlinterest dat is ingesteld op grond van 141bis van het
Wetboek van successierechten, oefent hierbij geen discretionaire bevoegdheid
uit, in zoverre hij zich bij het nemen van zijn beslissing moet beperken tot de
in die bepaling bedoelde bijzondere gevallen. Het begrip bijzonder geval, in de
zin van artikel 141bis van het Wetboek van successierechten, is immers een
wettelijk begrip, ook al worden die bijzondere gevallen niet opgesomd in de
wet. De rechtbank van eerste aanleg en, vervolgens, het hof van beroep oefenen
derhalve een controle van volle rechtsmacht uit op de beslissing van de directeur van de registratie en op zijn toepassing van het begrip bijzonder geval,
wanneer de belastingplichtige de beslissing van de directeur van de registratie
in rechte betwist.
Het arrest dat het vonnis van de eerste rechter wijzigt en de oorspronkelijke
vordering van de eiseres niet-gegrond verklaart, op grond dat, in substantie,
artikel 141bis van het Wetboek van successierechten de directeur van de registratie de discretionaire en onaantastbare bevoegdheid toekent om voor de
verwijlinterest al dan niet vrijstelling te verlenen en de rechterlijke macht
niet bevoegd is om de verwijlinterest kwijt te schelden, wanneer de directeur
van de registratie het desbetreffende verzoek van de belastingplichtige heeft
verworpen, maar dat de rechterlijke macht enkel kan nagaan of de gevorderde
interest wettig verschuldigd is, wat te dezen het geval is, schendt bijgevolg
artikel 141bis van het Wetboek van successierechten, in de mate dat de directeur van de registratie, in tegenstelling tot wat het arrest beslist, in die aangelegenheid niet over een discretionaire bevoegdheid beschikt maar gebonden is
door het begrip ‘bijzondere gevallen’, bedoeld in artikel 141bis van het Wetboek
van successierechten, en schendt de artikelen 569, eerste lid, 32 o, 1385decies en
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1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, in de mate dat de rechtbank van
eerste aanleg, die kennisneemt van het beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur van de registratie, een bevoegdheid van volle
rechtsmacht uitoefent, wat impliceert dat de rechtbank haar eigen beoordeling van het bijzondere geval en van de voorwaarden voor de vrijstelling van
de verwijlinterest in de plaats kan stellen van die van de directeur van de
registratie.
Tweede onderdeel
Zelfs als artikel 141bis van het Wetboek van successierechten in die zin moet
worden uitgelegd dat het de gewestelijke directeur van de registratie een
discretionaire bevoegdheid verleent wanneer hij beslist over een aanvraag tot
kwijtschelding van de verwijlinterest, zoals het arrest beslist, is een dergelijke
— zelfs discretionaire — bevoegdheid daarom nog geen arbitraire bevoegdheid.
De directeur van de registratie moet zijn beslissing in dat opzicht immers met
redenen omkleden, aangezien die beslissing een administratieve handeling
met een individuele draagwijdte is. Zelfs in de onderstelling dat hij ter zake
een discretionaire bevoegdheid uitoefent, moet hij ook nagaan of hij te maken
heeft met een bijzonder geval in de zin van de voormelde bepaling. Het begrip
bijzonder geval vormt bovendien een wettelijk begrip en het Hof is bevoegd om
toezicht te houden op de toepassing daarvan door de feitenrechter.
Wanneer de gewestelijke directeur van de registratie het verzoekschrift
dat de belastingplichtige heeft ingediend op grond van artikel 141bis van het
Wetboek van successierechten geheel of gedeeltelijk verwerpt en die belastingplichtige die administratieve beslissing wil betwisten, ontstaat er tussen
de belastingplichtige en de administratie een geschil over een belastingwet
in de zin van artikel 569, eerste lid, 32 o, van het Gerechtelijk Wetboek. Krachtens de voormelde bepaling is enkel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd
om daarvan kennis te nemen. In die context oefent de rechtbank van eerste
aanleg een bevoegdheid van volle rechtsmacht uit op de beslissing van de
directeur, net als die welke ze uitoefent in alle geschillen over de toepassing
van een belastingwet die haar worden voorgelegd : de rechtbank van eerste
aanleg kan, mits ze het recht van verdediging eerbiedigt en binnen de door
de partijen bepaalde grenzen van het geding blijft, in dit geval haar eigen
beoordeling van het begrip bijzonder geval in de zin van artikel 141bis van
het Wetboek van successierechten en van de voorwaarden voor de vrijstelling van de verwijlinterest in de plaats stellen van die van de gewestelijke
directeur, daar al wat onder de beoordelingsbevoegheid van de gewestelijke
directeur valt ook onder de beoordelingsbevoegdheid van de gewone rechter
valt. Kortom, de wetgever, die de rechtbank van eerste aanleg de bevoegdheid
van volle rechtsmacht heeft verleend om zonder enige uitzondering of beperking te oordelen over de geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet, heeft die rechtbank in staat willen stellen op de kwijtschelding van
de verwijlinterest een toezicht van volle rechtsmacht uit te oefenen dat even
uitgebreid is als het toezicht indien de beslissing van de directeur van de registratie niet de uitdrukking van een discretionaire bevoegdheid zou zijn. In
beide gevallen is immers de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om kennis te
nemen van het beroep van de belastingplichtige, zijn het dezelfde bepalingen
die van toepassing zijn en is het derhalve niet denkbaar dat de rechtbank van
eerste aanleg, die uitspraak doet in een geschil waarin ze haar volle rechtsmacht uitoefent, in één geval over ruimere bevoegdheden zou beschikken dan
in het andere, aangezien dezelfde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, te
weten de artikelen 569, eerste lid, 32 o, 1385decies en 1385undecies, van toepassing zijn op beide gevallen.
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Hieruit volgt dat het arrest dat het vonnis van de eerste rechter wijzigt en de
oorspronkelijke vordering van de eiseres niet-gegrond verklaart, op grond dat,
in substantie, artikel 141bis van het Wetboek van successierechten de directeur
van de registratie een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid verleent met betrekking tot de vrijstelling van de verwijlinterest en de
rechterlijke macht niet bevoegd is om die interest kwijt te schelden, in de mate
dat de belastingplichtige geen werkelijk subjectief recht heeft op de kwijtschelding van die interest, maar dat de rechterlijke macht enkel kan nagaan
of de gevorderde interest wettig verschuldigd is, wat te dezen het geval is, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt, aangezien al wat onder de beoordelingsbevoegdheid — zelfs de discretionaire bevoegdheid — van de directeur van
de registratie valt, noodzakelijkerwijs ook onder de beoordelingsbevoegdheid
valt van de rechtbank van eerste aanleg en, vervolgens, van het hof van beroep,
dat uitspraak doet in geschillen waarin het zijn volle rechtsmacht uitoefent
(schending van de artikelen 569, eerste lid, 32 o, 1385decies en 1385undecies van
het Gerechtelijk Wetboek), wat betekent dat de rechtbank haar eigen beoordeling van het begrip bijzonder geval en van de voorwaarden voor de vrijstelling
in de plaats moet kunnen stellen van die van de directeur van de registratie
(schending van artikel 141bis van het Wetboek van successierechten), zonder dat
de rechterlijke macht aldus in de bevoegdheden van de belastingadministratie
treedt (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de
rechtbank van eerste aanleg kennisneemt van geschillen betreffende de
toepassing van een belastingwet, houdt geen verband met de in dat onderdeel aangevoerde grief inzake het al dan niet discretionaire karakter
van de bevoegdheid van de gewestelijke directeur van de belasting over
de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, inzake vrijstelling van
de verwijlinteresten betreffende niet-betaalde successierechten.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Voor het overige bepaalt artikel 141bis Wetboek van Successierechten
dat, in bijzondere gevallen, de bevoegde gewestelijke directeur van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, onder
door hem bepaalde voorwaarden vrijstelling mag verlenen voor alle in
artikel 81 bedoelde interesten of voor een deel ervan.
De gewestelijke directeur die beslist over een dergelijk verzoek tot
vrijstelling, moet het wettelijk begrip bijzonder geval eerbiedigen,
maar beschikt, binnen die grenzen, over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid.
Het onderdeel dat, in zoverre het ontvankelijk is, uitgaat van het
tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De in artikel 569, eerste lid, 32o, Gerechtelijk Wetboek, bepaalde
volstrekte bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen betreffende
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de toepassing van artikel 141bis Wetboek van Successierechten, is niet
relevant om de aard te bepalen van de bevoegdheid die de gewestelijke
directeur aan die laatstgenoemde bepaling ontleent noch, bijgevolg,
om de omvang van het toezicht door de rechter op de uitoefening van
die bevoegdheid vast te stellen.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
10 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 17
1o

— 10 januari 2014
(F.13.0049.F)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — P rocedure. — Schuldvordering. — Opname in het passief. —
Uitwerking. — Grens.
2 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — P rocedure. — Schuldvordering. — Opname in het passief. —
Gewone schuldeiser. — Verkrijging van een recht van voorrang. — Voorwaarden.

1o De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief
van een failliete boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk
verklaard en aanvaard is  (1).
2o De schuldeiser die de opname van zijn schuldvordering in het gewone
passief van het faillissement heeft verkregen, kan naderhand een recht
van voorrang doen opnemen door een verklaring op de griffie neer te
leggen, voor zover die neerlegging plaatsvindt vóór die van het laatste
aanvullend proces-verbaal van verificatie, bepaald in artikel 68, tweede
lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (2).
t.

(Belgische Staat, minister van Financiën
Cavenaille e.a., curator faillissement Sevima b.v.b.a.,
in aanwezigheid van BNP Paris Fortis n.v.)
A rrest (vertaling).

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 22 november 2012.
  (1) en (2) Cass. 30 oktober 2008, AR C.07.0402.F, AC 2008, nr. 597.
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Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 68 en 72, derde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997.
Aangevochten beslissingen
De vennootschap Sevima heeft van het faillissement aangifte gedaan en
de rechtbank van koophandel te Luik heeft het faillissement bij vonnis van
10 april 2006 uitgesproken en de verweerders als curatoren aangewezen.
Datzelfde vonnis heeft de datum voor de neerlegging, op de griffie, van het
eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen vastgesteld op
24 mei 2006.
[De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] heeft op 24 april
2006 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Luik een aangifte van
schuldvordering neergelegd voor een bedrag van 9.611,08 euro, die betrekking
had op een kaskrediet (voor een bedrag van 6.626,74 euro) en een krediet op
afbetaling (voor een bedrag van 2.984,34 euro). [Ze heeft] bovendien haar tweede
schuldvordering, tot beloop van een provisioneel bedrag van 1,00 euro, aangehouden.
Op 8 mei 2006 legt de belastingontvanger van Luik 5 een aangifte van schuldvordering neer die enkel betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, voor een
bedrag van 9.795,73 euro.
Op 23 mei 2006 aanvaardt de curatele de opname van de vordering van [de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] in het gewoon passief,
voor een bedrag van 9.609,08 euro, terwijl de vordering tot beloop van het provisionele bedrag van 1,00 euro wordt aangehouden.
Op 2 juni 2006 legt de ontvanger van Luik 5 een eerste aanvullende aangifte
neer, die enkel betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing, voor een bedrag van
2.538,52 euro.
Op 22 februari 2007 legt de ontvanger van Luik 5 een tweede aanvullende
aangifte neer, die deze keer betrekking heeft op een verkeersbelasting, voor
een bedrag van 277,61 euro.
Op 25 april 2007 legt [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij] een aangifte van schuldvordering neer ter aanvulling van de aangifte
van 24 april 2006, op grond dat ze “in het voormelde faillissement over de
volgende persoonlijkezekerheidstelling beschikt : verpanding, door de gefailleerde, van al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op de bank of op
derden, overeenkomstig artikel 8 van de algemene voorwaarden van kredietopening (…)”.
De curatele heeft bij brief van 3 september 2008 een eerste ontwerp van rekening en verantwoording doorgestuurd, in het kader waarvan de ontvanger van
Luik 5 een bedrag van 11.193,41 euro diende te ontvangen.
In een nieuwe brief van 17 september 2008 deelt de curatele mee dat de
ontvanger van Luik 5 een bedrag van 5.622,10 euro moet ontvangen, op grond dat
de vordering van [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]
bij voorrang moet worden betaald, aangezien die schuldeiser in het bezit is van
“een pand op facturen”.
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Het hof van beroep verklaart het verweermiddel dat de eiser (meer bepaald
de ontvanger van Luik 5) op de terechtzitting van 28 oktober 2008 heeft aangevoerd, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter dat op 10 maart
2010 is gewezen door de rechtbank van koophandel te Luik, niet-gegrond.
Het hof van beroep wijst op de beginselen die van toepassing zijn op de
aangiften van schuldvorderingen in faillissementen en aan de evolutie, in de
wetgeving en de rechtspraak, in de volgende bewoordingen :
“Onder gelding van de Faillissementswet, zoals ze van toepassing was vóór
de wet van 6 december 2005, wordt aangenomen dat ‘de gevolgen van de opname
van een schuldvordering in het passief van een failliete boedel, beperkt zijn
tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en aanvaard is. Op voorwaarde
dat de schuldeiser binnen de bij artikel 72, derde lid, Faillissementswet van
8 augustus 1997 bepaalde termijn optreedt, kan hij, als zijn schuldvordering
in het chirografaire passief is opgenomen, naderhand via een vonnis zijn recht
van voorrang doen erkennen’ (Cass., 30 oktober 2008, JT, 2008, p. 680).
Zo verhinderde de opname van een gewone schuldvordering niet dat de
schuldeiser, zoals hier, zich naderhand beriep op het voordeel van een zekerheid, voor zover hij binnen de destijds geldende termijn van drie jaar optrad en
de opname ervan bij vonnis verkreeg. De aldus gestelde voorwaarden houden
verband met de regeling die op dat ogenblik van toepassing was op de aangifte
van schuldvorderingen.
Immers :
— artikel 11 van de Faillissementswet bepaalde dat de rechtbank van koophandel, bij vonnis van faillietverklaring, ‘(…) beveelt dat de schuldeisers van
de gefailleerde ter griffie aangifte van hun vordering zullen doen binnen een
termijn van ten hoogste dertig dagen, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring (...)’ ;
— artikel 62 herinnerde daarenboven eraan dat ‘(…) de schuldeisers gehouden
zijn aangifte van hun schuldvorderingen, samen met hun titels, ter griffie van
de rechtbank van koophandel neer te leggen uiterlijk op de door het vonnis van
faillietverklaring bepaalde dag’ ;
— artikel 72 van de wet regelde het geval waarin de schuldeisers in gebreke
bleven ‘hun schuldvorderingen aan te geven of te bevestigen binnen de termijn
bij het vonnis van faillietverklaring bepaald’ door hen een sanctie op te leggen (ze
komen niet in aanmerking voor de verdelingen), maar hen niettemin in de gelegenheid te stellen opname te vorderen’ ‘tot de vergadering bedoeld in artikel 79
(…) (artikel 72, tweede lid, van de wet), met dien verstande dat ‘het recht opname
te vorderen verjaart na verloop van drie jaar te rekenen van het faillietverklarend vonnis’ (artikel 72, derde lid, van de wet). Hierop waren twee uitzonderingen
voorzien : ‘de schuldvordering die vastgesteld wordt in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens de vereffening’ en ‘de schuldvordering [die] tijdens de vereffening [is] vastgesteld door een andere rechtbank
dan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken’.
Tijdens de termijn die was vastgesteld in het faillietverklarend vonnis en die
uiterlijk dertig dagen bedroeg, kon de schuldeiser de aangifte van zijn schuldvordering met andere woorden zonder meer neerleggen ter griffie, terwijl hij,
na het verstrijken van die termijn, in rechte moest optreden, door dagvaarding of vrijwillige tussenkomst, en de opname bij vonnis moest trachten te
verkrijgen, met dien verstande dat het recht daartoe verjaarde na verloop van
drie jaar te rekenen van het faillietverklarend vonnis”.
Dan vraagt het hof van beroep zich af :
“Is die regeling op de helling komen te staan als gevolg van de wijziging van
de procedure tot aangifte en verificatie van de schuldvorderingen door de wet
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van 6 december 2005, daar de vennootschap Sevima op 10 april 2006 failliet is
verklaard en het huidige geschil dan ook moet worden onderzocht op grond van
de laatstgenoemde wet ?”
en beslist vervolgens :
“Die vraag moet bevestigend worden beantwoord. Immers :
De artikelen 11 en 62 van de wet zijn in dat opzicht weliswaar niet gewijzigd
– de schuldeisers moeten van hun schuldvordering nog steeds aangifte doen
binnen de in het faillietverklarend vonnis vastgestelde termijn — maar ‘la
nouvelle loi a cependant, au travers du mécanisme des procès-verbaux de vérification successifs, introduit la faculté pour les créanciers de déclarer leurs
créances, sans autre formalité, au-delà de la date fixée dans le jugement de
faillite (...) le nouvel article 68 de la loi sur les faillites dispose en son alinéa
2 que les procès-verbaux de vérification complémentaires reprennent, notamment, les créances qui ont été déposées au greffe depuis le précédent procèsverbal de vérification. Eu égard au fait que les procès-verbaux de vérification
complémentaires doivent être déposés dans les seize mois suivant la date du
dépôt du premier procès-verbal de vérification, cet alinéa implique que les
créanciers sont autorisés à déclarer leurs créances jusqu’au dépôt du dernier
procès-verbal de vérification complémentaire, c’est-à-dire bien après la date
fixée par le jugement de faillite’ (J. Siaens, « Développements en matière de
faillite après la loi du 4 septembre 2002 », Annales de Droit de Louvain, 2006,
p. 277-278). De aangifte van schuldvordering door gewone neerlegging ter griffie
wordt dus verlengd tot na de strikte termijn die in het faillietverklarend
vonnis is vastgesteld.
Daarenboven moet worden opgemerkt dat ‘la loi du 6 décembre 2005 n’a pas
modifié le principe selon lequel les créanciers retardataires doivent citer les
curateurs en admission de leur créance s’ils veulent prétendre à un quelconque
dividende’ mais alors qu’auparavant le délai pour introduire une action en
admission était de trois ans, ‘la nouvelle loi a fortement réduit le délai de prescription de l’action en admission en prévoyant que celle-ci doit désormais être
intentée avant la convocation à l’assemblée clôturant la liquidation et au plus
tard dans un délai d’un an à dater du jugement déclaratif de faillite’ (J. Siaens,
op. cit., p. 278-279).
Door de termijn van drie tot één jaar in te korten maar — vooral — door die
termijn nog steeds te doen ingaan vanaf het faillietverklarend vonnis, heeft de
wetgever een incoherentie doen ontstaan, ‘en autorisant, d’une part, la déclaration de créance par simple dépôt au greffe endéans un délai de l’ordre de
dix-sept mois (nouvel article 68) et en limitant, d’autre part, le droit de citer
le curateur en admission de sa créance à douze mois’ (J. Siaens, op. cit., p. 279).
De mogelijkheid om een vordering tot opname in te stellen binnen de termijn
van een jaar is ‘(...) dénuée d’effets pratiques’ (Th. Bosly et M. A lhadeff, « Les
nouvelles règles applicables à la procédure de vérification de créance en cas
de faillite », JT, 2005, p. 334 ; zie ook F. T’K int, ‘La faillite’, Répertoire notarial,
dl. XII, livre 12, p. 331). Zoals J. Siaens terecht opmerkt, ‘ce n’est que dans
l’hypothèse relativement théorique où (i) la créance non encore déclarée était
contestée devant un autre tribunal que celui de la faillite (dans quel cas l’action
en admission se prescrit comme auparavant par six mois à dater du jugement
définitif passé en force de chose jugée) et (ii) cet autre tribunal rend son jugement définitif passé en force de chose jugée plus de onze mois après le jugement
de faillite que le texte légal actuel trouve à s’appliquer puisque ce n’est que
dans cette hypothèse que l’action en admission ne sera pas prescrite avant le
délai endéans lequel il est permis de déposer sa déclaration de créance sans
autres formalités’ (p. 279)”.
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Het hof van beroep komt uiteindelijk tot het volgende besluit :
“Aangezien [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij]
hier op regelmatige wijze een aanvullende aangifte van schuldvordering had
neergelegd overeenkomstig de vereenvoudigde procedure (artikel 68, tweede
lid, van de wet), was zij geen in gebreke gebleven schuldeiser in de zin van
artikel 72, eerste lid, van de wet, en hoefde zij haar schuldvordering dus niet
via gerechtelijke weg te doen opnemen onder de voorwaarden van artikel 72,
derde lid, van de wet”.
Grieven
Het faillissement van de vennootschap Sevima werd uitgesproken op 10 april
2006. [De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] heeft een
eerste aangifte van schuldvordering neergelegd op 24 april 2006. Uit het eerste
proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, afgesloten en neergelegd op 24 mei 2006, blijkt dat de schuldvordering van [de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij] is aanvaard als gewone schuldvordering, voor
een bedrag van 9.608,08 euro. In het proces-verbaal wordt bovendien een schuldvordering van 1,00 euro aangehouden.
Na het verstrijken van de aanvaardingstermijn van een jaar, bepaald in
artikel 72 van de wet van 8 augustus 1997, heeft [de tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij] een aangifte van schuldvordering neergelegd die
de voormelde aangifte van 24 april 2006 aanvulde, op grond dat zij “ in het voormelde faillissement over de volgende persoonlijkezekerheidstelling beschikt :
verpanding, door de gefailleerde, van al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op de bank of op derden, overeenkomstig artikel 8 van de algemene
voorwaarden van kredietopening (…)”.
De curatele heeft het tegenstelbaar karakter van het beding van verpanding
van de schuldvorderingen aangenomen en heeft het proces-verbaal van rekening en verantwoording gewijzigd.
De eiser heeft daartegen een verweermiddel aangevoerd en de derde kamer
van de rechtbank van koophandel heeft in haar vonnis van 10 maart 2010 geoordeeld dat “wanneer de curator slechts het bedrag van de voorgelegde schuldvordering heeft gecontroleerd, wat hier het geval is, de schuldeiser, die naderhand bedenkt dat hij een recht van voorrang kan genieten, zijn aangifte kan
‘wijzigen’” en heeft het verweermiddel ongegrond verklaard en geweerd.
Het Hof heeft in zijn arrest van 30 oktober 2008 (C.07.0402.F) voor recht gezegd
dat :
“De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief van een
failliete boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en
aanvaard is.
Op voorwaarde dat de schuldeiser binnen de bij artikel 72, derde lid, van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalde termijn optreedt, kan hij, als
zijn schuldvordering in het chirografaire passief is opgenomen, naderhand via
een vonnis zijn recht van voorrang doen erkennen”.
Artikel 13, 3 o, van de wet van 6 december 2005 tot wijziging van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 heeft artikel 72, derde lid, van de Faillissementswet gewijzigd, zodat het voormelde lid bepaalt wat volgt : “Het recht
opname te vorderen verjaart na verloop van één jaar te rekenen van het faillietverklarend vonnis, behalve voor de schuldvordering die vastgesteld wordt
in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens
de vereffening”.
Het hof van beroep miskent de in het middel bedoelde bepalingen, wanneer
het het vonnis van de eerste rechter bevestigt, op grond dat “[de tot bindend-
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verklaring van het arrest opgeroepen partij] te dezen op regelmatige wijze een
aanvullende aangifte van schuldvordering had neergelegd overeenkomstig de
vereenvoudigde procedure (artikel 68, tweede lid, van de wet)”.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief
van een failliete boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en aanvaard is.
De schuldeiser die de opname van zijn schuldvordering in het gewone
passief van het faillissement heeft verkregen, kan naderhand een recht
van voorrang doen opnemen door een verklaring op de griffie neer te
leggen, voor zover die neerlegging plaatsvindt vóór die van het laatste
aanvullend proces-verbaal van verificatie, bepaald in artikel 68,
tweede lid, Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Vordering tot bindendverklaring van het arrest
De verwerping van het cassatieberoep maakt de vordering tot
bindendverklaring van het arrest doelloos.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de
heer Verbist.

N° 18
3o

— 13 januari 2014
(C.11.0596.N)

kamer

1o GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — Verblijf in Ziekenhuis. — Verzorging patiënt. — Kosten. — A anrekening aan patiënt. — Overeenkomst.
2 o GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — Financiering gezondheidszorg –
Toegankelijkheid gezondheidszorg. — Openbare orde. — Gevolg.
3o OPENBARE ORDE. — Geneeskunde. — Financiering
Toegankelijkheid gezondheidszorg. — Gevolg.

gezondheidszorg –

1o Uit de hier nog toepasselijke artikelen 94, eerste lid, 95 en 96bis van
de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen volgt dat alle kosten die
verband houden met het verstrekken van zorgen aan patiënten in het
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ziekenhuis en die niet worden opgesomd in artikel 95 Ziekenhuiswet,
begrepen zijn in het budget van financiële middelen en dat daarvoor
geen financiële vergoeding van de patiënt kan worden gevorderd  (1)  (2).
2o en 3o De hier toepasselijke artikelen 95 en 96bis van de wet van 7 augustus
1987 op de ziekenhuizen die verband houden met de organisatie, inzonderheid de financiering en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg,
raken de openbare orde ; van deze bepalingen kan niet worden afgeweken
door een overeenkomst die een ziekenhuis sluit met een patiënt  (3).

(G. t. H eilig H artziekenhuis Roeselaere-Menen v.z.w.)
Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden
1. Voor

de beoordeling van het middel relevante feitelijke elementen

en procedurele voorgaanden

a. In het kader van een medische ingreep die eiser tot cassatie diende
te ondergaan in het ziekenhuis van verweerster in cassatie, ondertekende hij op 10 februari 2006 een document waarin hij opteerde voor de
toepassing van de techniek van robotchirurgie, er kennis van nam dat
deze techniek (op dat ogenblik nog) niet was opgenomen in de geneeskundige nomenclatuur, en er akkoord mee ging om de kosten zelf ten
laste te nemen.
De ingreep werd uitgevoerd op 26 maart 2006 en afgerekend met een
verpleegnota van 31 maart 2006, die evenwel door eiser tot cassatie
werd betwist ten belope van het bedrag dat hem als eigen kosten voor
de ingreep werd aangerekend.
b. Nadat de vordering van verweerster in cassatie tot betaling van
(aanvankelijk onder andere) het niet-betaalde saldo van de verpleegnota door de Vrederechter van Roeselare toelaatbaar en gegrond werd
verklaard, bevestigde de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk dit
vonnis op 24 juni 2010.
De rechtbank was van oordeel dat, hoewel een aantal bepalingen van
de het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1987  (4) houdende coördinatie
van de wet op de ziekenhuizen (hierna genoemd de Ziekenhuiswet 1987)
van openbare orde zijn, tussen de patiënt en het ziekenhuis een overeenkomst kan worden gesloten die afwijkt van artikel 94 van de Ziekenhuiswet, in de versie van toepassing op het ogenblik van de ingreep.
2. H et

middel tot cassatie

2.1. Eerste onderdeel
Vermits de artikelen 94, 95 en 96bis, minstens de artikelen 95 en 96bis,
van de Ziekenhuiswet de openbare orde raken, kan geen overeenkomst
worden gesloten die afwijkt van deze bepalingen. Door te aanvaarden
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Thans de artikelen 100, 102 en 104 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinstellingen van 10 juli 2008.
  (3) Zie concl. OM.
  (4) BS 7 oktober 1987, err. BS 11 november 1987 en BS 26 juni 1996.
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dat dergelijke overeenkomst wel kan worden gesloten, schendt het
bestreden vonnis voornoemde artikelen en de artikelen 6, 1128, 1131,
1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
2.2. Tweede onderdeel
Vermits de artikelen 94, 95 en 96bis, minstens de artikelen 95 en 96bis,
van de Ziekenhuiswet van dwingend recht zijn, kan, vóór het ogenblik waarop de bescherming die door deze bepalingen wordt gegeven
een einde neemt, geen overeenkomst worden gesloten die afwijkt van
deze bepalingen. Door te aanvaarden dat dergelijke overeenkomst wel
kan worden gesloten, schendt het bestreden vonnis voornoemde artikelen en de artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bespreking
a. Artikel 94 van de Ziekenhuiswet 1987, zoals van toepassing op
het geschil tussen partijen, bepaalt dat onverminderd artikel 90, het
budget van financiële middelen op forfaitaire wijze de kosten dekt die
verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en
de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met
inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie, zoals omschreven door
de Koning.
Artikel 95 van de Ziekenhuiswet bepaalt welke kosten niet begrepen
zijn in het budget van financiële middelen van het ziekenhuis.
Met betrekking tot deze bepaling heeft Uw Hof reeds geoordeeld dat
de kosten die niet begrepen zijn in het budget van financiële middelen
van het ziekenhuis, op limitatieve wijze worden opgesomd.  (1)
Artikel 96bis van de Ziekenhuiswet tenslotte bepaalt dat voor de
tussenkomsten, diensten en verstrekkingen van zorgen waarvan de
kosten in toepassing van de voorgaande bepalingen op forfaitaire wijze
door het budget van financiële middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding ten aanzien van de patiënt kan worden gevorderd.
b. Aan de orde is vooreerst de vraag naar de aard van deze bepalingen, meer bepaald of deze bepalingen minstens van dwingend recht
zijn (uitgangspunt van het tweede onderdeel van het middel), dan wel
de openbare orde raken (uitgangspunt van het eerste onderdeel van het
middel).
Uw Hof is van oordeel dat een wet van openbare orde is wanneer hij
de essentiële belangen van de staat of van de gemeenschap raakt, of in
het privaatrecht, de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij berust.  (2)
Regels van dwingend recht worden in het verbintenissenrecht gedefinieerd aan de hand van het doel dat zij nastreven, te weten de bescherming van de private belangen van bepaalde categorieën van zwakkere
rechtsgenoten.  (3)
  (1) Cass. 24 januari 2005, AC 2005, 203, 48.
  (2) Cass. 9 december 1978, Pas. 1948, I, 699 ; Cass. 6 december 1956, Pas. 1957, I 361 ; Cass.
10 november 1978, AC 1978-79, 299 ; Cass. 10 maart 1994, AC 1994, 236.
  (3) S. Stijns, Verbintenissenrecht boek 1, Die Keure, Brugge 2005, 38, nr. 49.
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Dwingende wetsbepalingen onderscheiden zich bijgevolg van bepalingen van openbare orde doordat zij enkel de bescherming beogen
van private belangen en niet van het algemeen belang, zij het dat een
bescherming wordt verleend aan contractpartijen die de wetgever als
zwakkere partij beschouwt.  (1)
De samenlezing van de artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet
1987 laten toe te concluderen dat de bedoeling van de wetgever erin
bestaat de belangen van de patiënt te beschermen bij het sluiten van
overeenkomsten met de ziekenhuizen met het oog op het verstrekken
van medische zorgen, zodat deze bepalingen onmiskenbaar van dwingend recht zijn.
Niets laat echter toe uit de betrokken bepalingen af te leiden dat
zij niet enkel private belangen beschermen, doch ook het algemeen
belang, zodat het te ver zou gaan aan deze bepalingen het karakter van
een bepaling van openbare orde te verlenen.
c. Van een bepaling van dwingend recht kan bij het sluiten van de
overeenkomst niet worden afgeweken ten nadele van de door de dwingende wetsbepaling beschermde partij, en deze bescherming houdt pas
op wanneer de bescherming zijn bestaansreden verliest.  (2)
Bijgevolg dient nagegaan te worden tot wanneer de beschermde
partij dient te genieten van de door de wetgever gewilde bescherming,
in functie van het door de wetgever nagestreefde doel en de toepassingsvoorwaarden van deze of gene bescherming ; slechts vanaf dat
ogenblik kan de beschermde partij afstand doen van het voordeel van
de dwingende wetsbepaling.  (3)
In deze lijkt het duidelijk dat het ogenblik waarop de bescherming
van de patiënt zijn bestaansreden verliest, het ogenblik is waarop hij
na het verstrekken van de zorgen het ziekenhuis verlaat.
d. In de aan Uw Hof voorgelegde betwisting blijkt uit de niet betwiste
vaststellingen van de feitenrechter dat de verklaring van eiser tot
cassatie waarin hij opteerde voor de toepassing van de techniek van
robotchirurgie, er kennis van nam dat deze techniek (op dat ogenblik
nog) niet was opgenomen in de geneeskundige nomenclatuur, en er
akkoord mee ging dat hij de kosten zelf ten laste zou nemen, dateerde
van 10 februari 2006, dit is voor de hospitalisatie en de daarbij uitgevoerde ingreep in het ziekenhuis van verweerster in cassatie.
In die omstandigheden en op dat ogenblik kon hij niet geldig afstand
doen van de rechten die hem werden toegekend door de artikelen 94, 95 en
96bis van de Ziekenhuiswet 1987, zoals van toepassing op deze betwisting.
Het was dan ook ten onrechte dat het bestreden vonnis oordeelde dat
tussen eiser tot cassatie en verweerster in cassatie op 10 februari 2006
geldig een overeenkomst kon worden gesloten die afwijkt van de artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet 1987, in de versie van toepassing op het ogenblik van de betwisting.
  (1) P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. 1er, Brussel, Bruylant, 2010, 340, nr. 219
in fine.
  (2) Cass. 16 november 1990, Pas. 1991, I 292 ; Cass. 7 december 1992, RW 1992-93, 1375.
  (3) P. Van Ommeslaghe, o.c., 344, nr. 221.
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Het middel is bijgevolg in zijn tweede onderdeel gegrond.
Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 24 juni 2010.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 oktober
2013 verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 21 oktober 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
— de artikelen 94, 95 en 96bis van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, in de versie van toepassing vóór de coördinatie ervan bij een koninklijk besluit van 10 juli 2008 ;
— de artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek ;
— voor zoveel als nodig, de artikelen 1128, 1131 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg het
hoger beroep van de eiser slechts gegrond in de mate dat geen rekening werd
gehouden met het op 10 april 2008 betaalde bedrag van 45 euro en hervormt zij
het bestreden vonnis enkel op dat punt. Voor het overige verklaart de rechtbank van eerste aanleg het hoger beroep ongegrond en veroordeelt zij de eiser
tot betaling van vier vijfde van de kosten van de procedure in graad van beroep.
De rechtbank van eerste aanleg neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende :
“5. Beoordeling

.........................................................
B. Aanrekening van 1.200 euro
Voorafgaandelijk verduidelijkt de rechtbank [dat] de Ziekenhuiswet van
07.08.1987 gecoördineerd [werd] bij KB van 10.07.2008 waardoor (ondermeer) een
nieuwe nummering werd verleend aan de geldende artikelen.
De rechtbank gebruikt de oude nummering (en derhalve als meest relevante
artikelen de artikelen 94 en 95) gezien deze nummering verder aangehouden
blijft in de besluiten van partijen die gedeeltelijk voor de coördinatie werden
opgesteld).
a. Budget van de financiële middelen van een ziekenhuis.
Als eerste argument haalt [de eiser] aan dat het gebruik van de robot Da
Vinci voor het uitvoeren van de radicale prostatectomie binnen het budget
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van financiële middelen zit en derhalve op grond van artikel 94 van de Ziekenhuiswet niet kan aangerekend worden aan de patiënt.
Art. 94. […]
De Koning heeft bij KB van 25.04.2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen deze kosten
omschreven.
De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van robotchirurgie begrepen is
in het budget van financiële middelen zoals heel uitgebreid uiteengezet in het
bewuste KB (artikel 7 en volgende) met name onder :
Art. 9. Onderdeel A1 heeft betrekking op de investeringslasten. De bestanddelen waarvan de kost door Onderdeel A1 van het budget worden gedekt, zijn :
1o de afschrijvingen van de lasten van opbouw, verbouwing, uitrusting en
apparatuur ;
De rechtbank volgt derhalve de stelling van de vrederechter op dit punt.
De Da Vinci — robot kan immers niet anders dan gecatalogeerd worden onder
apparatuur, apparatuur die volgens artikel 9 van het KB van 25.04.2002 in de
ligdagprijs begrepen is.
De rechtbank volgt de stelling van [de verweerster] niet dat voor diezelfde
radicale prostatectomie twee maal een honorarium zou mogen aangerekend
worden :
enerzijds één aan de patiënt aangerekend onder 261800 voor een bedrag gekoppeld aan dit nomenclatuurnummer met name 797,71 euro (met ereloonsupplement van 100 pct. gelet op artikel 90 Ziekenhuiswet en het verblijf van de
patiënt op een individuele kamer) en anderzijds onder honorarium voor nietvergoedbare prestaties voor het gebruik van de robot zelf.
Uit de beschrijving van deze techniek blijkt duidelijk dat de geneesheerspecialist slecht(s) één operatie uitvoert : ofwel de klassieke prostatectomie
ofwel de operatie met de robot.
Dit blijkt trouwens ook uit de beschrijving op de website van het Sint-Jansziekenhuis van Brugge als volgt :

.........................................................
Uit deze beschrijving blijkt duidelijk dat deze techniek de klassieke operatie
vervangt : De chirurg voert dezelfde operatie uit via de robot.
De operatie met robot duurt weliswaar langer (volgens de literatuur ongeveer
1 uur langer en derhalve effectief vaak het dubbele van de klassieke operatie)
en vergt uiteraard een voorafgaandelijke doorgedreven gespecialiseerde opleiding.
In de periode waarin de bewuste operatie bij [de eiser] werd uitgevoerd, was
er (nog) geen terugbetaling voorzien voor deze techniek. De techniek van de
robotchirurgie was (nog) niet opgenomen in de nomenclatuur zodat er geen
tegemoetkoming was in het kader van de geneeskundige nomenclatuur.
Het bedrag van 1.200 euro is enkel een vergoeding voor het gebruik van een
(duur) apparaat dat in de ligdagprijs begrepen dient te zijn conform artikel 94.
b. Informed consent ondertekend door [de eiser].
Waarop heeft de ‘informed consent’ van [de eiser] betrekking ?
[De eiser] heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de techniek van
de operatie die zou uitgevoerd worden met name de ‘innoverende techniek van
de robotchirurgie waarvan de voordelen U door Uw behandelende geneesheer
werden uitgelegd.’.
Daarnaast werd hij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat ‘deze
techniek (nog) niet in de geneeskundige nomenclatuur of verpleegdagprijs is
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opgenomen en dat voor de ermee gepaard gaande kosten derhalve geen terugbetaling is voorzien door het ziekenfonds’.
Daaraan werd nogmaals uitdrukkelijk toegevoegd :
‘U gaat er derhalve uitdrukkelijk mee akkoord om deze kosten zelf ten Uwen
laste te nemen.’
Tenslotte wordt gemeld, waarmee [de eiser] zich eveneens uitdrukkelijk heeft
akkoord verklaard, dat de ingreep ook op de klassieke methode kan worden
uitgevoerd en dat daarvoor wel een terugbetaling is voorzien via de ziekteverzekering.
‘Desalniettemin kies ik uitdrukkelijk voor de innovatieve techniek.’.
Daaronder kan uiteraard enkel verstaan worden ‘en niet voor de klassieke
ingreep’.
[De eiser] heeft uit twee mogelijke alternatieven de uitvoering van de ingreep
gekozen met de kwestieuze robot ‘Da Vinci’.
Dit is precies wat bedoeld wordt in de wet van 22.08.2002 betreffende de
rechten van de patiënt. De patiënt dient schriftelijke toestemming te geven
voor bepaalde handelingen, voor de keuze van een bepaald [alternatief] indien
verschillende alternatieven voor handen zijn, voor bedragen die ten laste zijn
van de patiënt zelf.
Het ‘informed consent’-formulier daterend van 10.02.2006 dient inderdaad aan
een kritisch onderzoek onderworpen te worden zoals de eerste rechter terecht
deed.
De rechtbank is evenzeer terughoudend op dit gebied en is van oordeel dat elk
formulier dient geëvalueerd te worden op zijn geldigheid in de geest van de wet
op de bescherming van de rechten van de patiënt.
In casu dient, samen met de eerste rechter geconcludeerd te worden dat deze
‘informed consent’ tijdig werd gegeven door de patiënt, met vermelding van het
feit dat hij steeds op de gemaakte keuze kan terugkomen tot op het ogenblik
van de operatie zelf, met een duidelijke vermelding van de alternatieven met
de kostprijs en een expliciete vermelding van de kostprijs van de techniek van
operatie van zijn keuze.
Bovendien werd nooit ontkend door [de eiser] dat de verschillende mogelijkheden voor de prostatectomie grondig en voorafgaandelijk met hem besproken
werden waarna pas het informed consent formulier ondertekend werd.
Het informed consent werd ondertekend op 10.02.2006. De operatie werd uitgevoerd op 26.03.2006 of ruim zes weken na het ondertekenen van de informed
consent en van de betaling van het bedrag van 1.200 euro, dat bestempeld werd
als ‘voorschot’.
Vraag is of [de eiser] zich kon akkoord verklaren met een van de Ziekenhuiswet afwijkende bepaling in die zin dat een ‘kost’ die normaal gezien in het
budget van de financiële middelen zit en derhalve conform artikel 94 Ziekenhuiswet niet aan de patiënt kan aangerekend worden.
Zijn de bepalingen met betrekking tot het budget van financiële middelen
m.a.w. van openbare orde ?
De ingreep dateert van na de opheffing van artikel 89 (met ingang van
01.07.2002 bij artikel 83 van de wet van 14.01.2002) dat voorzag dat ‘de prijs per
verpleegdag die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend de prijs is die overeenkomstig de bepalingen van deze gecoördineerde wet
wordt vastgesteld door de Minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.’
De ingeroepen cassatierechtspraak (Cass. 01.10.2007) betreft een ziekenhuisopname van 2000 en dus voor de opheffing van dit artikel.
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Ook de in graad van hoger beroep ingeroepen rechtspraak (cassatiearrest
van 15.09.2008) is rechtspraak die gaat over een ingreep van voor de wetswijziging, wat trouwens uitdrukkelijk vermeld wordt in het arrest.
De rechtbank is van oordeel dat een aantal bepalingen van de Ziekenhuiswet
ongetwijfeld van openbare orde zijn.
Dit is onder meer het geval voor de artikelen uit de Ziekenhuiswet die verband
houden met de erkenning van de ziekenhuizen, gezien deze vanzelfsprekend de
volksgezondheid zelf betreffen.
De rechtbank is, samen met de eerste rechter van oordeel dat tussen patiënt/
ziekenhuis wel degelijk een afwijkende overeenkomst mag afgesloten worden.
De eerste rechter heeft terecht gewezen op het feit dat in het vroegere
artikel 89 van de Ziekenhuiswet letterlijk en expliciet stond ‘niettegenstaande elk strijdig beding’ terwijl dit artikel bij wet van 14.01.2002 werd
opgeheven.
Conclusie
Het hoger beroep van [de eiser], gericht op de hervorming van het bestreden
vonnis met betrekking tot de afwijzing van [de] door [de eiser] gevorderde
terugbetaling van het betaalde voorschot van 1.200 euro wordt afgewezen en
het bestreden vonnis wordt op dit punt bevestigd.
De rechtbank verklaart het hoger beroep enkel gegrond op het punt waar ten
onrechte een bedrag van 45 euro werd toegekend, waar dit bedrag in de loop
van de procedure in eerste aanleg reeds betaald werd en waaromtrent geen
discussie bestaat.”
Grieven
1. Luidens artikel 94 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, hieronder afgekort als Ziekenhuiswet, in de versie van toepassing vóór de coördinatie ervan bij een koninklijk besluit van 10 juli 2008, dekt, onverminderd
artikel 90, het budget van financiële middelen op forfaitaire wijze de kosten
die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de
verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van
de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. Het komt
de Koning toe de hiervoor bedoelde kosten te omschrijven.
Krachtens artikel 95 van de Ziekenhuiswet zijn niet begrepen in het budget
van financiële middelen :
1o de prijs van de farmaceutische specialiteiten en van de generische geneesmiddelen,
2 o het honorarium van de geneesheren en van de paramedische practici in
verband met hiernavolgende geneeskundige verstrekkingen :
— de gewone zorgen en technische verstrekkingen op het gebied van de diagnose en de behandeling door de geneesheren die de algemene geneeskunde beoefenen en de geneesheren-specialisten, alsmede de tandheelkundige zorgen ter
bewaring of herstelling ;
— de zorgen verstrekt door de kinesisten ;
— de verlossingen door gediplomeerde vroedvrouwen ;
— het verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen,
orthopedische toestellen en andere prothesen ;
— alle andere zorgen en verstrekkingen die voor de revalidatie en de herscholing zijn vereist, voor zover de uitvoering ervan niet gebonden is aan de specifieke werkzaamheden van de dienst waarin de zieke is opgenomen ;
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3 o de vergoeding voor de verstrekkingen door apothekers of licentiaten in
de scheikundige wetenschappen die gemachtigd zijn analyses van klinische
biologie te verrichten ;
4o de kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal en het materiaal voor
viscerosynthese, wanneer deze hetzij het voorwerp zijn van een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij voorkomen op een door
de minister van Sociale Zaken vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot
opname in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform artikel 35, § 2, van de Ziektewet.
Artikel 95 van de Ziekenhuiswet somt aldus op limitatieve wijze de kosten op
die niet in het budget van het ziekenhuis zijn begrepen en die dus niet gedekt
zijn door het in artikel 94 bedoelde forfait.
Krachtens artikel 96bis van de Ziekenhuiswet kan voor de tussenkomsten,
diensten en verstrekkingen van zorgen waarvan de kosten op forfaitaire wijze
door het budget van financiële middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding van de patiënt worden gevorderd.
Uit de voorgaande bepalingen volgt onder meer dat alle kosten die verband
houden met de verstrekking van zorgen aan patiënten in het ziekenhuis en die
niet worden opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet, begrepen zijn in het
budget van financiële middelen en dat daarvoor geen financiële vergoeding van
de patiënt kan worden gevorderd.
2. Krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde
en de goede zeden betreffen. Krachtens het eerste lid van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek strekken alleen de overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, de partijen tot wet. Uit de artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek
volgt dat de partijen in hun overeenkomst alle bedingen mogen opnemen, voor
zover zij niet strijdig zijn met een wettelijke bepaling van openbare orde of van
dwingend recht, noch met de goede zeden.
Volgens de artikelen 1131 en 1133 van datzelfde wetboek kunnen verbintenissen geen gevolg hebben wanneer hun oorzaak door de wet is verboden of
strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde. Overigens kunnen krachtens artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek alleen zaken die in de handel zijn,
het voorwerp van een overeenkomst uitmaken.
3. Na te hebben overwogen dat het bedrag van 1.200 euro enkel een vergoeding
is voor het gebruik van een duur apparaat dat met toepassing van artikel 94
van de Ziekenhuiswet in de ligdagprijs dient begrepen te zijn, stelt de rechtbank van eerste aanleg vast dat de eiser een ‘informed consent’-formulier
ondertekende, waarin hij :
— zich akkoord verklaarde met de techniek van de operatie die zou worden
uitgevoerd, met name met de innoverende techniek van de robotchirurgie ;
— uitdrukkelijk op de hoogte werd gebracht van het feit dat die techniek nog
niet was opgenomen in de geneeskundige nomenclatuur of verpleegdagprijs en
voor de ermee gepaard gaande kosten derhalve in geen terugbetaling is voorzien door het ziekenfonds ;
— zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde die kosten zelf ten zijne laste te
nemen.
De rechtbank van eerste aanleg stelt voorts vast dat de eiser zijn ‘informed
consent’ tijdig heeft gegeven, met de vermelding dat hij steeds op de gemaakte
keuze kon terugkomen tot op het ogenblik van de operatie zelf, met een duidelijke vermelding van de alternatieven met de kostprijs en een expliciete vermelding van de kostprijs van de techniek van operatie van zijn keuze. Ook stelt
de rechtbank vast dat de eiser nooit heeft ontkend dat de verschillende moge-
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lijkheden grondig en voorafgaandelijk met hem werden besproken waarna het
‘informed consent’-formulier pas werd ondertekend.
1. Eerste onderdeel
Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of
van de gemeenschap raakt of als hij, in het privaatrecht, de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.
De artikelen 94, 95 en 96bis, minstens de artikelen 95 en 96bis, van de Ziekenhuiswet, raken de openbare orde.
De rechtbank van eerste aanleg overweegt dat de ingreep dateert van ná de
opheffing van artikel 89 van de Ziekenhuiswet, dat bepaalde dat “de prijs per
verpleegdag die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend, de prijs is die overeenkomstig de bepalingen van deze gecoördineerde wet
wordt vastgesteld door de Minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft”, en dat in het vroegere artikel 89 van de Ziekenhuiswet letterlijk en
expliciet stond “niettegenstaande elk strijdig beding”, maar dat dit artikel bij
een wet van 14 januari 2002 werd opgeheven.
De rechtbank van eerste aanleg erkent vervolgens dat een aantal bepalingen
van de Ziekenhuiswet ongetwijfeld van openbare orde zijn, maar beslist dat
tussen de patiënt en een ziekenhuis wel degelijk een afwijkende overeenkomst
mag worden gesloten.
Door aldus te oordelen dat tussen de patiënt en een ziekenhuis een van
de artikelen van de Ziekenhuiswet betreffende het budget van financiële
middelen afwijkende overeenkomst mag worden gesloten en meer bepaald dat
de verweerder zich akkoord kon verklaren met een beding dat afwijkt van de
regel dat een kost die in het budget van de financiële middelen zit en derhalve
conform artikel 94 van de Ziekenhuiswet niet aan de patiënt kan aangerekend
worden, miskent de rechtbank van eerste aanleg de artikelen 94, 95 en 96bis van
die wet, die de openbare orde raken (schending van de artikelen 94, 95 en 96bis
van de Ziekenhuiswet, en 6, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
Conclusie
De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg dat het hoger beroep van de
eiser gericht op de hervorming van het vonnis van de vrederechter in zoverre
zijn vordering tot terugbetaling van het door hem betaalde voorschot van
1.200 euro werd afgewezen, ongegrond is, is niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet, en 6, 1128, 1131, 1133
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel — in ondergeschikte orde
De artikelen 94, 95 en 96bis, minstens de artikelen 95 en 96bis, van de Ziekenhuiswet, zijn van dwingend recht.
Een dwingende wetsbepaling verhindert dat van een recht dat uit die bepaling voortvloeit, vooraf rechtsgeldig wordt afgeweken. Pas wanneer die bepaling opgehouden heeft dwingend te zijn ten behoeve van de begunstigde en
aldus aanvullend recht uitmaakt, kan ervan worden afgeweken, zo volgt uit de
artikelen 6 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit wat voorafgaat volgt dat een patiënt niet vóór het ophouden van de
bescherming die dwingende bepalingen verzekeren, afstand kan doen van de
daaruit voortvloeiende rechten, noch daarvan rechtsgeldig kan afwijken.
De beschermende werking van de artikelen 94, 95 en 96bis, minstens van de
artikelen 95 en 96bis, van de Ziekenhuiswet, houdt maar op eens de medische
ingreep heeft plaatsgevonden en de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten.

ARREST-2014-1.indb 78

12/11/14 10:59

N° 18 - 13.1.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

79

Vóór het tijdstip waarop de patiënt, na te zijn behandeld, het ziekenhuis
heeft verlaten, kan hij niet rechtsgeldig afzien van de door de artikelen 94, 95
en 96bis van de Ziekenhuiswet geboden bescherming. Derhalve kan een patiënt
niet voorafgaandelijk aan een opname in een ziekenhuis zich bij overeenkomst
ertoe verbinden meer te betalen dan wat hij op grond van de vigerende regelgeving verschuldigd is.
De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat het “informed consent”-formulier, waarin de eiser zich verbond tot betaling van een bedrag van 1.200 euro,
door de eiser werd ondertekend op 10 februari 2006 en de operatie werd uitgevoerd
op 26 maart 2006, of ruim zes weken na het ondertekenen van het “informed
consent”-formulier.
Door de overeenkomst die de eiser en de verweerster op 10 februari 2006
sloten, m.n. het “informed consent”-formulier, voor de partijen als bindend
te beschouwen niettegenstaande uit de feitelijke vaststellingen blijkt dat de
ondertekening ervan gebeurde, en bijgevolg de overeenkomst werd gesloten
vóór de medische behandeling van de eiser in het ziekenhuis van de verweerster
plaatshad, miskent de rechtbank van eerste aanleg de dwingende aard van de
artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet en schendt zij de artikelen 6 en
1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Conclusie
De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg dat het hoger beroep van de
eiser gericht op de hervorming van het vonnis van de vrederechter in zoverre
zijn vordering tot terugbetaling van het door hem betaalde voorschot van
1.200 euro werd afgewezen, ongegrond is, is niet naar recht verantwoord (schending van artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet, en 6 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens het hier nog toepasselijke artikel 94, eerste lid, van de
wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, hierna : Ziekenhuiswet, dekt,
onverminderd de toepassing van artikel 90, het budget van financiële
middelen op forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf
in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de
patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. De Koning omschrijft
krachtens artikel 94, tweede lid, de in het eerste lid bedoelde kosten.
Het hier nog toepasselijke artikel 95 Ziekenhuiswet somt op limitatieve wijze de kosten op die niet in het budget van het ziekenhuis zijn
begrepen.
Krachtens het hier nog toepasselijke artikel 96bis Ziekenhuiswet
kan voor de tussenkomsten, diensten en verstrekkingen van zorgen
waarvan de kosten op forfaitaire wijze door het budget van financiële
middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding van de patiënt
worden gevorderd.
Uit deze bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met
het verstrekken van zorgen aan patiënten in het ziekenhuis en die
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niet worden opgesomd in artikel 95 Ziekenhuiswet, begrepen zijn in
het budget van financiële middelen en dat daarvoor geen financiële
vergoeding van de patiënt kan worden gevorderd.
2. De artikelen 95 en 96bis Ziekenhuiswet die verband houden met de
organisatie, inzonderheid de financiering en de toegankelijkheid van
de gezondheidszorg, raken de openbare orde.
Van deze bepalingen kan niet worden afgeweken door een overeenkomst die een ziekenhuis sluit met een patiënt.
3. Het bestreden vonnis oordeelt vooreerst dat het door de eiser
teruggevorderde bedrag van 1.200 euro enkel een vergoeding is voor
het gebruik van een duur apparaat dat in toepassing van artikel 94
Ziekenhuiswet begrepen dient te zijn in “de ligdagprijs”.
Het stelt vervolgens vast dat de eiser een “informed consent”-formulier ondertekende waarin hij verklaarde :
— ermee akkoord te gaan dat de operatie zou worden uitgevoerd met
de innoverende techniek van robotchirurgie ;
— ervan uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht dat die techniek
nog niet was opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen en de kosten ervan derhalve niet door het ziekenfonds
worden terugbetaald ;
— akkoord te gaan die kosten zelf ten laste te nemen.
Het stelt verder vast dat het “informed consent”-formulier door de
eiser werd ondertekend op 10 februari 2006 en de operatie werd uitgevoerd op 26 maart 2006, dit is ruim zes weken na het ondertekenen van
het “informed consent”-formulier, na de betaling van het als voorschot
bestempelde bedrag van 1.200 euro.
Het bestreden vonnis dat vervolgens oordeelt dat de overeenkomst
die de partijen op 10 februari 2006 afsloten geldig is en de eiser bindt,
verantwoordt aldus zijn beslissing waarbij de door de eiser gevorderde
terugbetaling van het betaalde voorschot van 1200 euro wordt afgewezen, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brugge,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
13 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer van Eechoutte en de heer Mahieu.
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N° 19
3o

— 13 januari 2014
(C.12.0088.N)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Recht van verdediging. — Wet
private en bijzondere veiligheid. — A dministratieve sanctie. — Burgerlijke aansprakelijkheid. — Hoorplicht. — Draagwijdte. — Gevolg.
2 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beginselen van behoorlijk
bestuur. — Wet private en bijzondere veiligheid. — A dministratieve
sanctie. — Burgerlijke aansprakelijkheid. — Hoorplicht. — Draag wijdte. — Gevolg.

1o en 2o Noch de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat de
persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is krachtens artikel 19, § 5,
vierde lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, reeds in de administratieve fase die gevoerd wordt
lastens de overtreder, verweer moet kunnen voeren ; het volstaat dat
tegen de administratieve beslissing om een administratieve geldboete op
te leggen een verhaal openstaat bij een rechterlijke instantie met volle
rechtsmacht, in casu het jurisdictioneel verhaal dat is uitgewerkt ten
aanzien van de burgerlijk aansprakelijke partij.

(Beglische Staat, minister van Binnenlandse Zaken
t. Scorpions Security b.v.b.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 5 september 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 oktober
2013 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 19, § 5, eerste en tweede lid, van de wet van 10 april
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, hierna : Bewakingswet, beslist de bevoegde ambtenaar, bedoeld in § 2, eerste lid, tot
het opleggen van een administratieve geldboete na diegene die de wet
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schendt in de gelegenheid te hebben gesteld zijn verweermiddelen voor
te dragen. De beslissing bepaalt het bedrag van de geldboete en wordt
met redenen omkleed.
Krachtens het derde lid van voormeld artikel wordt de beslissing bij
een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht aan diegene die de
wet schendt, alsmede van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor het betalen van de administratieve geldboete.
Het vierde lid van voormeld artikel bepaalt : “De in artikel 1 bedoelde
natuurlijke personen of rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de administratieve geldboete die aan hun
bestuurders, leden van het leidinggevend en uitvoerend personeel,
aangestelden of lasthebbers wordt opgelegd”.
Het zesde lid van voormeld artikel bepaalt dat “degene aan wie een
administratieve geldboete werd opgelegd of de burgerrechterlijke
aansprakelijke persoon” binnen de door de Koning bepaalde termijn
voor de betaling van de geldboete bij verzoekschrift voor de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel de toepassing van de administratieve geldboete kan betwisten. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
2. Noch de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat de
persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is krachtens artikel 19, § 5,
vierde lid, Bewakingswet, reeds in de administratieve fase die gevoerd
wordt lastens de overtreder, verweer moet kunnen voeren.
Het volstaat dat tegen de administratieve beslissing om een administratieve geldboete op te leggen een verhaal openstaat bij een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht, in casu het jurisdictioneel
verhaal dat is uitgewerkt ten aanzien van de burgerlijk aansprakelijke partij.
3. De rechter die oordeelt dat het recht van verdediging van de eiseres
en de beginselen van behoorlijk bestuur zijn miskend omdat in het
kader van de administratieve fase van de procedure haar niet de gelegenheid werd gegeven verweer te voeren, verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
13 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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3o

— 13 januari 2014
(C.12.0576.N)

kamer

1o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Jeugd rechtbank. — Voetbalwet. — A dministratieve sanctie. — Verzachtende
omstandigheden. — Mogelijkheid.
2 o SPORT. — Voetbalwedstrijd. — Veiligheid. — I nbreuk. — A dministratieve sanctie. — Verzachtende omstandigheden. — Mogelijkheid.
3o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Jeugd rechtbank. — Voetbalwet. — A dministratieve sanctie. — P rocedure.
4o JEUGDBESCHERMING. — Voetbalwet. — A dministratieve
P rocedure.

sanctie.

—

1o en 2o Zo uit artikel 37bis van de wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden volgt dat indien er verzachtende omstandigheden zijn, de administratieve stadionverboden bepaald in artikel 24,
§ 2, kunnen worden verminderd tot beneden hun minimum, zonder dat zij
ooit lager kunnen zijn dan drie maanden, dan laat evenwel geen enkele
wettelijke bepaling toe aan de bij artikel 26, § 1, eerste lid, bedoelde aangewezen ambtenaar, en bijgevolg evenmin aan de jeugdrechtbank die oordeelt
over het verhaal dat tegen diens beslissing is ingesteld, om de duur van
het in voormeld artikel 24quater bepaalde administratief stadionverbod te
verminderen tot beneden het minimum van drie maanden  (1).
3o en 4o Uit de samenhang tussen de artikel 62 Jeugdbeschermingswet en
31 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden volgt dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van
toepassing zijn op het verhaal dat door een minderjarige bij de jeugdrechtbank wordt ingesteld tegen een beslissing tot het opleggen van een
administratieve sanctie als bedoeld in artikel 24quater van de wet van
21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2).

(Belgische Staat

minister van

Binnenlandse Zaken t. B. e.a.)

Conclusies van de advocaat-generaal Vanderlinden
1. Eiser tot cassatie komt op tegen een vonnis in laatste aanleg
gewezen door de jeugdrechtbank te Brugge dd. 26 januari 2012. Door
eiser worden er twee middelen aangevoerd.
2. Wat betreft de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
De voorziening in cassatie heeft tot gevolg dat het rechtsgeschil voor
een nieuwe rechtsinstantie wordt gebracht zodat voor de vatting van
deze instantie rekening dient gehouden te worden met iedere wijziging
van hoedanigheid die plaats heeft gehad voor de neerlegging van de
voorziening.  (2)
  (1) en (2) Zie concl. OM.
  (2) P. Gérard, H. Boularbah en J.-F. van Drooghenbroeck, Pourvoi en cassation en
matière civile, Brussel, Bruylant, 2012, p. 67.
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Eerste verweerder is geboren op 23 oktober 1994. Betrokkene werd
zodoende meerderjarig op 23 oktober 2012. De voorziening werd neergelegd ter griffie van het Hof van Cassatie op 28 november 2012, op welk
ogenblik de eerste verweerder de meerderjarigheid bereikt had. De
voorziening die gericht is tegen tweede en derde verweerders in hun
hoedanigheid van ouders en wettige vertegenwoordigers van eerste
verweerder, is dan ook niet ontvankelijk. Tweede en derde verweerder
beschikken op het ogenblik van de neerlegging niet meer over de desbetreffende hoedanigheid en vertegenwoordigen hun in tussentijd meerderjarige zoon, eerste verweerder, niet meer in rechte.
3. Wat betreft het eerste middel.
In het eerste middel bestaat de grief van eiser tot cassatie erin dat
de jeugdrechter door het herleiden van de opgelegde sanctie, onder
het wettelijk voorziene minimum van drie maanden, de bepalingen
van de artikelen 20, 23ter, 24quater en 31 van de wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden schond als ook de
bepalingen van de artikelen 36, 6 o en 38bis Jeugdbeschermingswet.
Het eerste middel is gegrond.
De jeugdrechter oordeelde dat de inbreuken op artikel 23ter van de
wet van 1998 bewezen zijn. Evenwel herleidde de rechter, op grond van
de persoonlijkheid, de medische toestand, zijn spijtbetuiging en zijn
minderjarigheid de in de administratieve beslissing opgelegde sanctie
van drie maanden administratief stadionverbod tot één maand.
De aldus genomen beslissing is strijdig met de bepalingen van de
wet van 1998. Ingevolge artikel 24quater van de wet van 1998 wordt een
inbreuk op artikel 23ter van de wet van 1998 gesanctioneerd met een
administratief stadionverbod van 3 maanden tot vijf jaar. Artikel 37bis
van de wet van 1998 voorziet inderdaad in de mogelijkheid om het
administratief stadionverbod bepaald in artikel 24, § 2 te herleiden bij
aanwezigheid van verzachtende omstandigheden. Deze bepaling stipuleert uitdrukkelijk dat het verbod niet kan herleid worden tot onder de
drie maanden. Uw Hof heeft dit nog recent onder de aandacht gebracht,
namelijk in een arrest van 16 september 2013  (1). Geen enkele wettelijke bepaling machtigt noch de bevoegde ambtenaar, noch de rechter
die geroepen is om te oordelen over de genomen administratieve beslissing, om het administratief stadionverbod, bepaald in artikel 24quater,
te herleiden onder de drie maanden.
De rechter die hier anders over oordeelt, schendt het artikel 24quater
van de wet van 1998.
4. Wat betreft het tweede middel.
In het tweede middel bestaat de grief van eiser tot cassatie erin dat
de jeugdrechter de bepalingen van artikel 31, § 1 en § 2 van de wet van
21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden heeft
geschonden alsook de bepalingen van de artikelen 1017 en 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikel 62 van de Jeugdbeschermingswet.
  (1) AR C.13.0013.F. Standpunt, dat tevens gehuldigd werd in uw arrest van 14 oktober
2011, AR C.11.0074.F.
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De jeugdrechter oordeelde, dat bij toepassing van artikel 62 Jeugdbeschermingswet, de procedure in correctionele zaken diende te worden
toegepast. Dienvolgens kon de sanctionerende overheid niet beschouwd
worden als een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis van het
Wetboek van Strafvordering en kon zij geen aanspraak maken op een
rechtsplegingsvergoeding.
Het standpunt van de jeugdrechter kan niet onderschreven worden.
Artikel 62 Jeugdbeschermingswet stelt inderdaad dat voor de in titel
II, hoofdstuk III, evenals voor de in artikel 63ter, eerste lid, a) en c)
bedoelde procedures, de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in
correctionele zaken gelden. Doch voormeld artikel voorziet uitdrukkelijk dat hiervan kan worden afgeweken. Dit is in casu het geval.
Eén en ander blijkt uit bepalingen van de wet van 1998, inzonderheid
artikel 31. Deze bepaling luidt als volgt :
“§ 1. De overtreder die de beslissing van de in artikel 26, § 1, eerste
lid, bedoelde ambtenaar betwist, tekent op straffe van verval binnen
een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing,
bij wege van verzoekschrift, beroep aan bij de politierechtbank.
Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep
open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij
de politierechtbank en de buitengewone rechtsmiddelen.
§ 2. Indien de beslissing genomen wordt ten opzichte van een minderjarige die veertien jaar was op het ogenblik van de feiten, wordt het
beroep bij de jeugdrechtbank ingediend.
§ 3. …”
De paragraaf 2 van artikel 31 werd, naast andere procedure elementen
ten aanzien van minderjarigen, ingevoerd door de wet van 10 maart
2003  (1). Hierdoor werd tegemoet gekomen aan het arrest van het
Grondwettelijk Hof 155/2002 van 6 november 2002  (2).
De structuur van het desbetreffende artikel 31 geeft aan dat § 2 verder
bouwt op de basis die voorhanden is in § 1. Er wordt enkel gespecifieerd
dat ratione personae de jeugdrechter bevoegd is voor de beslissingen
die genomen zijn ten aanzien van een minderjarige die 14 jaar is op
het ogenblik van de feiten. De wetgever had niet het opzet om van de
overige bepalingen van de wet van 1998 af te wijken voor wat betreft
de minderjarigen. Voor de desbetreffende procedure gelden daarom de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Het beroep dat door een minderjarige wordt ingesteld tegen een
administratieve sanctie voorzien in artikel 24quater wet van 1998
wordt daarom behandeld in overeenstemming met de regels van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het vonnis dat bepaalt dat in desbetreffend geval de regels van de
correctionele zaken van toepassing zijn en dat daardoor aan verweerder
  (1) BS 31 maart 2003.
  (2) Amendementen, Parl. St., Senaat, zittijd 2001-02, nr. 2-1218/3.

ARREST-2014-1.indb 85

12/11/14 10:59

86

ARRESTEN VAN CASSATIE

13.1.14 - N° 20

geen rechtsplegingsvergoeding kan worden opgelegd verantwoordt
niet naar recht deze beslissing.
Het middel is gegrond.
5. Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de jeugdrechtbank te Brugge van 26 januari 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 22 november
2013 verwezen naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 22 november 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 dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De tweede en derde verweerders waren geen partij bij de bestreden
beslissing en hebben thans geen hoedanigheid meer om hun meerderjarig geworden zoon, de eerste verweerder, in rechte te vertegenwoordigen.
In zoverre het cassatieberoep tegen de tweede en derde verweerders
is gericht, is het niet ontvankelijk.
Eerste middel
2. De jeugdrechtbank oordeelt dat de aan de eerste verweerder ten
laste gelegde inbreuk op artikel 23ter van de wet van 21 december 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, hierna : Voetbalwet,
waarvoor de bestreden administratieve beslissing hem een administratief stadionverbod van drie maanden had opgelegd, bewezen is.
Zij vermindert het administratief stadionverbod tot een maand,
op grond dat zij tot een andere beslissing over de duur van het stadionverbod als jeugdbeschermingsmaatregel was gekomen indien zij
over dezelfde feiten had moeten oordelen in het kader van een “MOFdossier”, dit gelet op de persoonlijkheid van de eerste verweerder, zijn
medische toestand, zijn spijtbetuiging en zijn minderjarigheid.
3. Krachtens artikel 24quater Voetbalwet en artikel 38bis, 2o, Jeugdbeschermingswet kan in geval van overtreding van artikel 23ter
Voetbalwet een administratief stadionverbod voor een duur van drie
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maanden tot vijf jaar worden opgelegd aan de minderjarige boven de
veertien jaar op het ogenblik van de feiten.
4. Zo uit artikel 37bis Voetbalwet volgt dat indien er verzachtende
omstandigheden zijn, de administratieve stadionverboden bepaald in
artikel 24, § 2, kunnen worden verminderd tot beneden hun minimum,
zonder dat zij ooit lager kunnen zijn dan drie maanden, dan laat
evenwel geen enkele wettelijke bepaling toe aan de bij artikel 26, § 1,
eerste lid, bedoelde aangewezen ambtenaar, en bijgevolg evenmin aan
de jeugdrechtbank die oordeelt over het verhaal dat tegen diens beslissing is ingesteld, om de duur van het in voormeld artikel 24quater
bepaalde administratief stadionverbod te verminderen tot beneden het
minimum van drie maanden.
5. Het vonnis dat aan de eerste verweerder een vermindering van
het administratief stadionverbod tot beneden het minimum van drie
maanden toekent, schendt aldus artikel 24quater Voetbalwet.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
6. Krachtens artikel 62 Jeugdbeschermingswet gelden, behoudens
afwijkingen, voor de in titel II, hoofdstuk III bedoelde procedures, de
wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken.
7. Artikel 31 Voetbalwet, zoals gewijzigd bij artikel 17, 2o, van de wet
van 10 maart 2003, bepaalt :
“§ 1. De overtreder die de beslissing van de in artikel 26, § 1, eerste
lid, bedoelde ambtenaar betwist, tekent op straffe van verval binnen
een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing,
bij wege van verzoekschrift beroep aan bij de politierechtbank.
Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep
open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij
de politierechtbank en de buitengewone rechtsmiddelen.
§ 2. Indien de beslissing genomen wordt ten opzichte van een minderjarige die veertien jaar was op het ogenblik van de feiten, wordt het
beroep bij de jeugdrechtbank ingediend.”
Bij artikel 2 van de wet van 7 mei 2004 werd in artikel 36 Jeugdbeschermingswet ingevoegd : “De jeugdrechtbank neemt kennis (…)
6 o van het hoger beroep ingesteld bij kosteloos verzoekschrift tegen
een beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie als
bedoeld in artikel [24quater] van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, aan minderjarigen die de
volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.”
8. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever de wetswijziging
doorvoerde om tegemoet te komen aan de door het Grondwettelijk Hof
in zijn arrest 155/2002 van 6 november 2002 gewenste procedurele waarborgen tegenover minderjarigen die inbreuk plegen op de Voetbalwet
en aan wie krachtens artikel 24quater Voetbalwet een administratief stadionverbod kan worden opgelegd. De Voetbalwet werd daarom
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aangevuld met specifieke procedurele waarborgen voor de minderjarigen die geïnspireerd zijn op die waarin de wet van 8 april 1965
voorziet, wat betreft de mededeling van informatie aan de personen
die de minderjarige onder hun bewaring hebben, het verhoor van de
minderjarige en de aanwezigheid van een advocaat, en de beroepsmogelijkheid voor minderjarigen ouder dan 14 jaar aan wie een tijdelijk
stadionverbod wordt opgelegd bij de jeugdrechtbank in plaats van de
politierechtbank.
9. Hieruit volgt niet dat de wetgever, wat de procedure ten aanzien van
minderjarigen in de Voetbalwet betreft, van de overige voorschriften
van artikel 31, § 1, Voetbalwet, zoals de toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek op het verhaal bij de rechtbank
en de buitengewone rechtsmiddelen, is afgeweken.
10. Uit de samenhang tussen de voormelde bepalingen volgt aldus dat
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op het
verhaal dat door een minderjarige bij de jeugdrechtbank wordt ingesteld tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve
sanctie als bedoeld in artikel 24quater Voetbalwet.
Het vonnis dat oordeelt dat de bepalingen betreffende de vervolgingen
in correctionele zaken van toepassing zijn op de procedure en op die
grond beslist dat aan de verweerders geen rechtsplegingsvergoeding
kan worden opgelegd, verantwoordt die beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het administratief
stadionverbod dat aan de eerste verweerder is opgelegd, vermindert
tot één maand en oordeelt over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de tweede
en derde verweerders.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan een laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de jeugdrechtbank te Kortrijk.
13 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Mahieu.
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N° 21
3o

— 13 januari 2014
(C.13.0208.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OVEREENKOMSTEN. REGRES. — Verzekering. I ndeplaatsstelling. — Vordering van de
A rbeidsongevallen verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprake lijke derde. — Omvang.
2 o ARBEIDSONGEVAL. — AANSPRAKELIJKHEID. — Derde. — Verzeke ring. I ndeplaatsstelling. — Vordering van de A rbeidsongevallen verze keraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde. — Omvang.

1o en 2o Uit artikel 47 Arbeidsongevallenwet volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar tot beloop van de gedane uitkeringen en gevestigde
kapitalen in de rechten treedt die het slachtoffer of zijn rechthebbenden
hadden kunnen uitoefenen op grond van het gemene recht tegen de
persoon die aansprakelijk is voor de schade die krachtens de Arbeidsongevallenwet wordt vergoed. (Art. 1382 BW ; Artt. 46 en 47 Arbeidsongevallenwet)

(Allianz Belgium n.v. t. A. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 12 november 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 oktober
2013 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel aan : het middel laat na artikel 28 Arbeidsongevallenwet als
geschonden aan te duiden.
2. De eiseres komt op tegen de afwijzing van haar vordering die strekt
tot vergoeding van schade als gevolg van de medische behandeling van
de letsels wegens het arbeidsongeval van het slachtoffer.
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Artikel 28 Arbeidsongevallenwet dat de getroffene recht geeft op de
medische kosten ten aanzien van de arbeidsongevallenverzekeraar, is
vreemd aan de grief.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
4. Krachtens artikel 47, eerste lid en tweede lid, Arbeidsongevallenwet
kunnen de verzekeringsonderneming en het Fonds voor arbeidsongevallen een rechtsvordering instellen tegen de voor het arbeidsongeval
aansprakelijke tot beloop van de krachtens artikel 46, § 2, eerste lid,
gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede
de bedragen en kapitalen bedoeld bij de artikelen 51bis, 51ter en 59quinquies. Zij kunnen die burgerlijke vordering instellen op dezelfde wijze
als het slachtoffer of zijn rechthebbenden en worden gesubrogeerd in
de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding
overeenkomstig artikel 46, § 2, eerste lid, krachtens het gemene recht,
hadden kunnen uitoefenen.
Hieruit volgt dat de arbeidsongevallenverzekeraar tot beloop van de
gedane uitkeringen en gevestigde kapitalen in de rechten treedt die
het slachtoffer of zijn rechthebbenden hadden kunnen uitoefenen op
grond van het gemene recht tegen de persoon die aansprakelijk is voor
de schade die krachtens de Arbeidsongevallenwet wordt vergoed.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiseres terugbetaling vordert van haar uitgaven die de schade dekken
voortvloeiend uit de hersenbloeding die het slachtoffer kreeg bij de
behandeling van de letsels veroorzaakt bij het arbeidsongeval van
25 januari 2008.
6. De appelrechters stellen vast dat het slachtoffer bij het arbeidsongeval van 25 januari 2008 een polsbreuk opliep en bij de behandeling
van dit letsel een hersenbloeding kreeg.
Zij oordelen dat de hersenbloeding geen arbeidsongeval was omdat
deze zich voordeed op een ogenblik dat het slachtoffer niet onder het
gezag van zijn werkgever stond en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de medische behandeling geschorst was,
ook al betreft het een ongeval dat een bij het eerder arbeidsongeval
opgelopen letsel nadelig zou hebben beïnvloed.
7. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres geen
recht van verhaal heeft op grond van artikel 47 Arbeidsongevallenwet
tegen de aansprakelijke voor de hersenbloeding, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
13 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 22
3o

— 13 januari 2014
(C.13.0359.N)

kamer

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. —
Reglementsbepalingen. — A rtikel 19. — A rtikel 19.1. — A rtikel 19.3. —
Draagwijdte. — Verandering van richting.

Uit de artikelen 19.1 en 19.3.3o Wegverkeersreglement volgt dat de voorrang
die de bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten,
moet verlenen aan het tegenliggend verkeer, blijft duren tijdens de gehele
duur van zijn rijbeweging, mits de komst van dat verkeer niet onvoorzienbaar is.

(Avis Belgium n.v. t. AXA Belgium n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 6 december 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 18 november
2013 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué 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
1. Krachtens artikel 19.1 Wegverkeersreglement moet de bestuurder
die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten, zich vooraf ervan
vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers.
2. Krachtens artikel 19.3.3o Wegverkeersreglement moet deze
bestuurder voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij
gaat verlaten.
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Hieruit volgt dat de voorrang die de bestuurder die naar links wil
afslaan om de rijbaan te verlaten, moet verlenen aan het tegenliggend
verkeer, blijft duren tijdens de gehele duur van zijn rijbeweging, mits
de komst van dat verkeer niet onvoorzienbaar is.
3. De appelrechters oordelen dat :
— de bestuurder M. volgens zijn verklaring de intentie had om de
links in zijn rijrichting gelegen parking op te rijden ;
— hij volgens dezelfde verklaring onmiddellijk is gestopt iets over de
helft van de rijbaan toen hij het tegenliggend voertuig bestuurd door
D. opmerkte ;
— ook de bestuurder D. bevestigde dat het voertuig M. heeft geremd
en tot stilstand is gekomen ;
— de eiseres niet aantoont dat de stilstand van het voertuig M. de
normale doorgang van het voertuig D. op enigerlei wijze belemmerde,
laat staan D. noodzaakte tot een nooduitwijkmanoeuvre naar rechts.
4. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat geen inbreuk
op artikel 19.3.3o Wegverkeersreglement in hoofde van M. bewezen is,
zonder na te gaan of de komst van het voertuig D. voor hem onvoorzienbaar was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, rechtszitting houdende in hoger beroep.
13 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Verbist.

N° 23
2o

— 14 januari 2014
(P.12.1015.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstelvordering. — H erstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand. — Straf in de zin van
artikel 6.1 EVRM. — Gevolg.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
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Stedenbouw. — H erstelvordering. — H erstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand. — Straf in de zin van artikel 6.1 EVRM. — Gevolg.
3o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstel in de vorige staat. —
Grondslag.
4o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstel in de vorige staat. —
Overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting van het bouwmisdrijf. — Noodzaak om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.
— Gevolg.
5o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstelvordering. — Wettig heidstoets. — Criteria. — T ijdsverloop.
6 o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstelvordering. — Wettig heidstoets. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Passend rechts herstel. — Bevoegdheid van de strafrechter. — Gevolg.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
Stedenbouwmisdrijf. — H erstel in de vorige staat. — Passend rechtsherstel. — Bevoegdheid van de strafrechter. — Gevolg.
8o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstelvordering. — Wettig heidstoets. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Passend rechts herstel. — Beoordeling. — Criteria.
9 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
Stedenbouwmisdrijf. — H erstel in de vorige staat. — Passend rechtsherstel. — Beoordeling. — Criteria.
10 o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstelvordering. — Overschrijding van de redelijke termijn. — Onmogelijkheid om een passend
rechtsherstel te verlenen. — Authentieke vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn. — Gevolg.
11o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Overschrijding.
— Stedenbouwmisdrijf. — H erstelvordering. — Overschrijding van de
redelijke termijn. — Onmogelijkheid om een passend rechtsherstel te
verlenen. — Authentieke vaststelling van de overschrijding van de rede lijke termijn. — Gevolg.

1o en 2o De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een
“straf” is in de zin van artikel 6 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden in acht genomen, waaronder de
behandeling van de vordering binnen een redelijke termijn ; voormelde
vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijk aard is, zodat de algemene bepalingen van het
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Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het
milderen van de straf of zelfs de eenvoudige schuldigverklaring, erop
toepassing moeten vinden  (1).
3o en 4o De herstelvordering heeft niet zozeer een bepaald misdrijf als
grondslag, maar wel de stedenbouwkundige verplichting die moet worden
nageleefd en waarvan de niet-naleving leidt tot een met de wet strijdige
toestand waardoor het openbaar belang wordt geschaad en waaraan een
einde moet worden gesteld ; deze noodzaak om de goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf
van de herstelvordering, geen ruimte tot mildering om redenen die enkel
de persoonlijkheid van de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de
doelstellingen van de wet  (2).
5o, 6 o, 7o, 8o en 9o Weliswaar gaat de rechter overeenkomstig artikel 159
Grondwet en artikel 6.4.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij
de wettigheidstoets van het gevorderde herstel na of dit nog steeds steunt
op motieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting van
de ruimtelijke ordening die niet kennelijk onredelijk is en daarbij komt
ook het ruime tijdsverloop in aanmerking in die zin dat door de aldus
gewijzigde omstandigheden, een verder herstel zoals gevorderd kennelijk
onredelijk kan voorkomen, maar voor het overige staat het aan de strafrechter te oordelen in welke mate de omstandigheden van de zaak hem
toelaten een passend en redelijk verantwoord rechtsherstel te verlenen
dat voldoet aan het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13 EVRM zonder
dat hij daarbij de bevoegdheden hem toegekend door artikel 6.4.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zou overschrijden ; de noodzaak
van een passend rechtsherstel wegens overschrijding van de redelijke
termijn wordt daarbij beïnvloed door de omstandigheid dat de betrokkene
in afwachting van de uitspraak langdurig voordeel heeft kunnen halen
uit de door hemzelf gecreëerde onwettige toestand  (3).
10 o en 11o Bij onmogelijkheid om een passend rechtsherstel te verlenen
stelt de rechter de overschrijding van de redelijk termijn op authentieke wijze vast, waarbij het dan aan de betrokkene behoort zich tot
de bevoegde rechter te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te
verkrijgen  (4).

(M. e.a. t. Gewestelijke

stedenbouwkundige

I nspecteur)

  (1) Cass. 28 oktober 2008, AR P.08.0880.N, AC 2008, nr. 590 ; Cass. 4 november 2008, AR
P.08.0081.N, AC 2008, nr. 608 met concl. eerste adv.-gen. De Swaef ; Cass. 6 jan 2009, AR
P.08.0674.N, AC 2009, nr. 7 ; Cass. 17 februari 2009, AR P.08.1587.N, AC 2009, nr. 131 ; Cass.
9 juni 2009, AR P.09.0023.N, AC 2009, nr. 383 ; Cass. 23 juni 2009, AR P.09.0276.N, AC 2009,
nr. 432 ; Cass. 24 november 2009, AR P.09.0278.N, AC 2009, nr. 689 ; Cass. 25 januari 2011, AR
P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69 ; Cass. 27 september 2011, AR P.10.2020, AC 2011, nr. 500.
  (2) Cass. 25 januari 2011, AR P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69 ; Cass. 27 september 2011, AR
P.11.2020.N, AC 2011, nr. 500.
  (3) Cass. 27 september 2011, AR P.11.2020.N, AC 2011, nr. 500.
  (4) Zie Cass. 17 februari 2009, AR P.08.1587.N, AC 2009, nr. 131 ; Cass. 25 januari 2011, AR
P.10.0369.N, AC 2011, nr. 69 ; Cass. 27 september 2011, AR P.11.2020.N, AC 2011, nr. 500.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 7 mei 2012.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste grief
Eerste en tweede onderdeel
2. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 6.1 en 13
EVRM : de behandeling van een herstelvordering, zoals te dezen geformuleerd op 12 juli 1996, dient te gebeuren binnen een redelijke termijn
(eerste onderdeel) ; het arrest dat de overschrijding van de redelijke
termijn vaststelt, verbindt slechts een louter formele consequentie aan
het overschrijden van de redelijke termijn (tweede onderdeel) ; aldus
verleent het arrest de eisers geen daadwerkelijke rechtshulp.
3. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke staat een
“straf” is in de zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de
waarborgen van die bepaling moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke termijn.
Voormelde vaststelling heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de
Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene
bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, inzonderheid wat betreft het milderen van de straf of zelfs de eenvoudige schuldigverklaring erop toepassing moeten vinden.
4. Bij de straftoemeting in de zin van de strafwet vormen de ernst
van het bewezen verklaarde misdrijf en de schuld en de persoonlijkheid
van de beklaagde, criteria op grond waarvan de rechter binnen de door
de wet gestelde perken de strafmaat en de soort straf bepaalt. Binnen
die beleidsruimte is er plaats voor mildering om reden van de onzekerheid die de betrokkene door de langdurige vervolging heeft moeten
doorstaan.
5. De herstelvordering heeft niet zozeer een bepaald misdrijf als
grondslag, maar wel de stedenbouwkundige verplichting die moet
worden nageleefd en waarvan de niet-naleving leidt tot een met de wet
strijdige toestand waardoor het openbaar belang wordt geschaad en
waaraan een einde moet worden gesteld.
Deze noodzaak om de goede ruimtelijke ordening te handhaven en
waar nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de herstelvordering, geen ruimte tot mildering om redenen die enkel de persoon-
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lijkheid van de dader betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet.
6. De rechter gaat overeenkomstig artikel 159 Grondwet en
artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij de wettigheidstoets van het gevorderde herstel na of dit nog steeds steunt op
motieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting
van de ruimtelijke ordening die niet kennelijk onredelijk is. Daarbij
komt ook het ruime tijdsverloop in aanmerking in die zin dat door de
aldus gewijzigde omstandigheden, een verder herstel zoals gevorderd
kennelijk onredelijk kan voorkomen.
7. Voor het overige staat het aan de rechter te oordelen in welke mate
de omstandigheden van de zaak hem toelaten een passend en redelijk
verantwoord rechtsherstel te verlenen dat voldoet aan de artikelen 6.1
en 13 EVRM zonder dat hij daarbij de bevoegdheden hem toegekend
door artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zou overschrijden. De noodzaak van een passend rechtsherstel wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt daarbij beïnvloed door de
omstandigheid dat de betrokkene in afwachting van de uitspraak
langdurig voordeel heeft kunnen halen uit de door hemzelf gecreëerde
onwettige toestand.
8. Bij onmogelijkheid om dit rechtsherstel te verlenen stelt hij de
overschrijding van de redelijke termijn op authentieke wijze vast,
waarbij het dan aan de betrokkene behoort zich tot de bevoegde rechter
te wenden teneinde dit passend rechtsherstel te verkrijgen.
In zoverre de onderdelen aanvoeren dat de strafrechter zelf in alle
gevallen voormeld rechtsherstel moet verlenen, falen zij naar recht.
De appelrechters die oordelen dat het gevorderde herstel nog steeds
steunt op motieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een
opvatting van de ruimtelijke ordening die niet kennelijk onredelijk is,
stellen op authentieke wijze de overschrijding van de redelijke termijn
vast.
Aldus voldoen zij aan het bepaalde in de artikelen 6.1 en 13 EVRM.
In zoverre kunnen de onderdelen niet aangenomen worden.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Smout (bij de balie te Brussel).
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N° 24
2o

— 14 januari 2014
(P.12.1777.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Recht op
bijstand van een advocaat. — I nterpretatie Europees Hof voor de R echten
van de M ens. — Draagwijdte. — Grens. — Voorwaarde. — Toepassing.
2 o ADVOCAAT. — Onderzoek in strafzaken. — A rtikel 6.1 EVRM. — Recht
op een eerlijk proces. — R echt op bijstand van een advocaat. — I nterpretatie Europees Hof voor de R echten van de M ens. — Draagwijdte. —
Grens. — Voorwaarde. — Toepassing.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3.c. — Recht op bijstand van een
advocaat. — I nterpretatie Europees Hof voor de R echten van de M ens. —
Draagwijdte. — Grens. — Voorwaarde. — Toepassing.
4o ADVOCAAT. — Onderzoek in strafzaken. — A rtikel 6.3.c EVRM. —
Recht op bijstand van een advocaat. — I nterpretatie Europees Hof voor
de R echten van de M ens. — Draagwijdte. — Grens. — Voorwaarde. —
Toepassing.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — A anvang. — T ijdstip. —
A an de strafvordering voorafgaand administratief fiscaal onderzoek. —
Draagwijdte. — Gevolg.

1o, 2o, 3o en 4o Het door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM gewaarborgde recht op
een eerlijk proces, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de rechten
van de Mens, vereist slechts dat een verdachte bij zijn verhoor door de
politie toegang heeft tot een raadsman, indien hij zich in een bijzonder
kwetsbare positie bevindt  (1).
5o De door artikel 6.1 EVRM bedoelde redelijke termijn waarbinnen over
de gegrondheid van een strafvervolging moet zijn beslist, neemt een
aanvang op het ogenblik waarop de betrokkene is beschuldigd van de
strafbare feiten waarvoor de strafvervolging is ingesteld, dit is wanneer
hij in verdenking is gesteld of wanneer hij ingevolge enige andere daad
van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van
een strafvervolging leeft ; de in het kader van een administratief fiscaal
onderzoek verrichte onderzoekshandelingen stellen de betrokken belastingplichtige niet in verdenking en zijn ook geen daden van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek waardoor hij onder de dreiging van
een strafvervolging leeft  (2).

(L. t. Belgische Staat, FOD Financiën e.a.)
  (1) Cass. 17 april 2012, AR P.11.0975.N, AC 2012, nr. 228 ; Cass. 26 maart 2013, AR
P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0387.N, AC 2013, nr. 211 ; Cass.
30 april 2013, AR P.12.1133.N, AC 2013, nr. 269.
  (2) Cass. 21 maart 2000, AR S.99.0163.N, AC 2000, nr. 191 ; Cass. 8 februari 2005, AR
P.04.1317.N, AC 2005, nr. 77.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 25 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM,
alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht
op een eerlijk proces en het recht van verdediging : hoewel het vaststaat dat de eiser talrijke malen werd verhoord zonder bijstand van een
raadsman, oordeelt het arrest ten onrechte dat die miskenning niet
hoeft te worden gesanctioneerd omdat de eiser niet van zijn vrijheid
werd beroofd, niet bleek dat zijn zwijgrecht werd miskend en omdat
hij tussen de verhoren de tijd had om een advocaat te raadplegen ;
het recht op bijstand van een raadsman bestaat voor elk verhoor, ook
indien de verdachte niet van zijn vrijheid is beroofd ; indien ingevolge
verhoren zonder bijstand van een advocaat het recht op een eerlijk
proces onherstelbaar is miskend, leidt dit hetzij tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, hetzij tot de uitsluiting als bewijs
van de zonder bijstand afgelegde verklaringen ; alleen als de miskenning van het recht op een eerlijk proces is geremedieerd doordat de
verdachte ingevolge andere waarborgen zijn recht van verdediging
kon uitoefenen, mogen de zonder bijstand van een raadsman afgelegde
verklaringen worden gebruikt, maar mag de schuldigverklaring van de
verdachte niet op determinerende wijze erop worden gesteund ; de door
het arrest aangehaalde omstandigheden volstaan niet om de miskenning van eisers rechten te remediëren ; minstens had de eiser dienen
gewezen te worden op zijn zwijgrecht, wat het arrest echter niet vaststelt ; het arrest houdt dan ook ten onrechte rekening met verhoren
die met miskenning van het recht op bijstand van een raadsman zijn
afgelegd en het steunt ten onrechte de beslissing over eisers schuld op
determinerende wijze op dergelijke verhoren.
3. Het door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM gewaarborgde recht op een
eerlijk proces, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, vereist slechts dat een verdachte bij zijn verhoor door de
politie toegang heeft tot een raadsman, indien hij zich in een bijzonder
kwetsbare positie bevindt.
In zoverre het middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat
een verdachte recht heeft op bijstand van een raadsman bij elk verhoor
door de politie, faalt het naar recht.
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4. Het arrest (p. 32, ro 2.4) stelt vast dat :
— de eiser tijdens het strafonderzoek nooit van zijn vrijheid werd
beroofd ;
— nergens uit blijkt dat eisers zwijgrecht werd miskend ;
— de eiser tussen de onderscheiden verhoren ruimschoots de tijd had
om een raadsman te consulteren ;
— de eiser ook een raadsman blijkt te hebben geconsulteerd daar hij
op 5 februari 2008 verklaarde dat hij met zijn raadsman een dossier
aan het samenstellen was met het oog op een klacht tegen de medebeklaagde.
Op die gronden kon het arrest wettig eisers verweer met betrekking
tot de afwezigheid van bijstand van een raadsman verwerpen, oordelen
dat zijn recht van verdediging niet was miskend en eisers schuldigverklaring laten steunen op zonder bijstand van een raadsman afgelegde
verklaringen. Die beslissing is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van een beklaagde
op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn : het
arrest bepaalt het aanvangstijdstip voor de berekening van de redelijke termijn op de datum van de kennisgeving door de fiscale inspecteur aan het openbaar ministerie ; het houdt aldus op geen enkele wijze
rekening met de periode van het fiscaal onderzoek tussen de feiten en
die kennisgeving.
6. De door artikel 6.1 EVRM bedoelde redelijke termijn waarbinnen
over de gegrondheid van een strafvervolging moet zijn beslist, neemt
een aanvang op het ogenblik waarop de betrokkene is beschuldigd van
de strafbare feiten waarvoor de strafvervolging is ingesteld, dit is
wanneer hij in verdenking is gesteld of wanneer hij ingevolge enige
andere daad van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek onder
de dreiging van een strafvervolging leeft.
De in het kader van een administratief fiscaal onderzoek verrichte
onderzoekshandelingen stellen de betrokken belastingplichtige niet in
verdenking en zijn ook geen daden van het opsporings- of het gerechtelijk onderzoek waardoor hij onder de dreiging van een strafvervolging
leeft.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
7. Het arrest (p. 41, ro 4.1) kon wettig het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn situeren op het ogenblik van de klacht
door de bevoegde inspecteur van de belastingadministratie aan het
openbaar ministerie. Die beslissing is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................

ARREST-2014-1.indb 99

12/11/14 10:59

100

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.1.14 - N° 25

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. De Baets.

N° 25
2o

— 14 januari 2014
(P.12.1841.N)

kamer

1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Valse
akte. — Schijnhuwelijk. — Samenloop. — Mogelijkheid.

huwelijks-

2 o HUWELIJK. — Valse huwelijksakte. — Schijnhuwelijk. — Samenloop. —
Mogelijkheid.
3o VREEMDELINGEN. — A rtikel 79bis, § 1, Vreemdelingenwet. — Schijnhuwelijk. — Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. — Valse
huwelijksakte. — Samenloop. — Mogelijkheid

1o, 2o en 3o De invoering met de Wet van 12 januari 2006 van de door
artikel 79bis, § 1, Vreemdelingenwet bedoelde misdrijven, belet niet de
vervolging en bestraffing wegens een vóór of na die datum gepleegde
valsheid in geschriften en het gebruik ervan, bestaande in het laten
opstellen van een huwelijksakte terwijl uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het
huwelijk, de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet
was gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar wel op het verkrijgen van de verblijfsrechtelijke voordelen
die zijn verbonden aan de staat van gehuwde, en in het gebruik van
die akte met dat doel ; deze valsheid in geschriften en het gebruik ervan
zijn van de door artikel 79bis Vreemdelingenwet bedoelde misdrijven te
onderscheiden misdrijven  (1).

(I.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 10 oktober 2012.
  (1) C. Aerts en K. Van hoogenbemt, “De strafrechtelijke beteugeling van het schijnhuwelijk, ingevoerd door de wet van 12 januari 2006”, EJ 2006, 52-53, nr. 14 ; C. Idomon,
“Schijnhuwelijken”, Com. Straf. 31-32, nr. 52.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 163 en 195
Wetboek van Strafvordering en artikel 79bis Vreemdelingenwet, zoals
ingevoegd door artikel 2 van de Wet van 12 januari 2006 tot aanpassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen : het arrest veroordeelt de eiseres voor de telastleggingen A
en B.I wegens het laten opstellen op 12 januari 2004 van een huwelijksakte en het gebruik van die akte van 12 januari 2004 tot 19 februari
2008, terwijl dit huwelijk kennelijk niet was gericht op het ontstaan
een duurzame levensgemeenschap, maar wel als bedrieglijk oogmerk
had haar in België verblijfsrecht te laten verkrijgen, of met andere
woorden wegens een schijnhuwelijk ; nochtans werd in 2004 het schijnhuwelijk nog niet strafrechtelijk beteugeld, aangezien het met de Wet
van 12 januari 2006 ingevoerde artikel 79bis Vreemdelingenwet pas van
toepassing is op de vanaf 21 februari 2006 gesloten schijnhuwelijken.
7. Artikel 163 Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
de hoven van beroep.
In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.
8. Artikel 79bis, § 1, Vreemdelingenwet, zoals ingevoegd door artikel 2
van de voormelde wet van 12 januari 2006, dat in werking is getreden op
21 februari 2006, in de hier toepasselijke versie bepaalt :
“Ieder die een huwelijk sluit in de omstandigheden bedoeld in
artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of met geldboete van zesentwintig tot honderd EUR.
Ieder die een geldsom ontvangt die ertoe strekt hem te vergoeden
voor het sluiten van een dergelijk huwelijk, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot één jaar of met geldboete van vijftig
tot tweehonderdvijftig EUR.
Ieder die gebruik maakt van geweld of bedreiging tegen een persoon
om die persoon te dwingen een dergelijk huwelijk te sluiten, wordt
gestraft met gevangenisstraf van één maand tot twee jaar of met geldboete van honderd tot vijfhonderd EUR.”
Artikel 146bis Burgerlijk Wetboek bepaalt : “Er is geen huwelijk
wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van
minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het
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totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op
het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan
de staat van gehuwde.”
9. De invoering met de Wet van 12 januari 2006 van de door artikel 79bis,
§ 1, Vreemdelingenwet bedoelde misdrijven, belet niet de vervolging
en bestraffing wegens een vóór of na die datum gepleegde valsheid in
geschriften en het gebruik ervan, bestaande in het laten opstellen
van een huwelijksakte terwijl uit het geheel van de omstandigheden
blijkt dat ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet
was gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar wel op het verkrijgen van de verblijfsrechtelijke voordelen
die zijn verbonden aan de staat van gehuwde, en in het gebruik van die
akte met dat doel. Deze valsheid in geschriften en het gebruik ervan
zijn van de door artikel 79bis Vreemdelingenwet bedoelde misdrijven te
onderscheiden misdrijven.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Boon (bij de balie te Antwerpen).

N° 26
2o

— 14 januari 2014
(P.13.1213.N)

kamer

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. —
Buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij. — Recht op een eerlijke
behandeling van de zaak. — R edenen van de beslissing. — Motiveringsplicht. — Draagwijdte.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak. — Onderzoeksgerecht. — R egeling van de rechtspleging. — Buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij. — R edenen van de beslissing.
— Motiveringsplicht. — Draagwijdte.
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3o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.1. — Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak. — Onderzoeksgerecht. — R egeling van
de rechtspleging. — Buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij. —
Redenen van de beslissing. — Motiveringsplicht. — Draagwijdte.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Onderzoeksgerecht. — Regeling van de rechtspleging. — Buitenvervolgingstelling. — Burgerlijke partij. — Motiveringsplicht. — Draagwijdte.

1o, 2o, 3o en 4o Het door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging een einde
stelt aan de strafvordering, de voornaamste redenen vermeldt tot staving
van die beslissing, ongeacht of er een conclusie is ingediend ; de burgerlijke partij moet in staat zijn die beslissing te begrijpen  (1).

(B. t. V. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de buitenvervolgingstelling van de
verweerders wegens de feiten omschreven onder de telastlegging A,
voor zover gepleegd ten nadele van K B en N R, en onder de telastlegging B gepleegd ten nadele van A R.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 14.1 IVBPR : het arrest beslist tot buitenvervolgingstelling zonder opgave van de voornaamste redenen die deze beslissing
  (1) Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, AC 2012, nr. 310 ; Cass. 16 april 2013, AR P.12.0858.N,
AC 2013, nr. 238.
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rechtvaardigen ; het bevat geen enkele feitelijke of juridische reden
die toelaat de beslissing te begrijpen ; de verplichting om de redenen
kenbaar te maken is bijzonder belangrijk omdat de buitenvervolgingstelling een einde stelt aan de rechtspleging ; het arrest geeft geen
enkel antwoord op de door de eiser gestelde basisvragen.
3. Het door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR gewaarborgde
recht op een eerlijke behandeling van de zaak vereist dat de beslissing
die ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging een einde stelt
aan de strafvordering, de voornaamste redenen vermeldt tot staving
van die beslissing, ongeacht of er een conclusie is ingediend. De burgerlijke partij moet in staat zijn die beslissing te begrijpen.
4. Het arrest bevestigt de beroepen beschikking die oordeelt dat er geen
reden is tot vervolging van de verweerders wegens de telastlegging A.
Als redenen tot staving van de buitenvervolgingstelling vermeldt
het arrest dat :
— uit geen enkel element van het dossier blijkt dat de drijfveer voor
het plegen van de feiten omschreven onder de telastlegging A bestond
uit haat of misprijzen tegen een persoon van een andere huidskleur ;
— evenmin uit het dossier blijkt dat de verweerders de eiser aan een
onterende en onmenselijke behandeling als bedoeld in artikel 417bis
Strafwetboek zouden onderworpen hebben ;
— uit het onderzoek, inzonderheid uit de medische getuigschriften,
blijkt dat de eiser verwondingen heeft opgelopen ;
— het niet blijkt dat de verweerders bij de arrestatie van de eiser geweld
zouden hebben gebruikt dat niet voldeed aan de vereisten van legaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit, zoals vereist door artikel 37 Wet
Politieambt, dit rekening houdende met de plaats, het tijdstip en de
bijzondere omstandigheden waarin deze arrestatie werd verricht ;
— de eiser, hierin deels gevolgd door de procureur-generaal, weliswaar stelt na zijn arrestatie het voorwerp te hebben uitgemaakt van
slagen en verwondingen en van een onmenselijke en onterende behandeling, namelijk tijdens het vervoer naar het commissariaat, het
verblijf in de cel en in het ziekenhuis, maar dit door de verweerders
met klem wordt ontkend ;
— uit het dossier niet blijkt dat de eiser na zijn verantwoorde arrestatie, waarbij het nodige geweld diende te worden gebruikt, nog het
voorwerp zou hebben uitgemaakt van slagen en verwondingen en van
een onmenselijke of onterende behandeling.
Aldus vermeldt het arrest niet de voornaamste redenen tot staving
van de beslissing tot buitenvervolgingstelling. Met de vermelde
redenen is de eiser niet in staat te begrijpen waarom de buitenvervolgingstelling werd bevolen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeven de grieven
geen antwoord.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het met bevestiging van de
beroepen beschikking zegt dat er geen reden is tot vervolging wegens
de feiten omschreven onder de telastlegging A gepleegd ten nadele van
de eiser.
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 een tiende van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Mitevoy (bij de balie te Brussel).

N° 27
2o

— 14 januari 2014
(P.13.1332.N)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — I n hoger
beroep. — Strafzaken. — Nederlandstalige rechtspleging. — Franstalige
rechtsplegingsstukken. — Vertaling. — Verplichting. — Voorwaarde.
2 o TAALGEBRUIK. — ALGEMEEN. — Strafzaken. — Nederlandstalige
rechtspleging. — Franstalige rechtsplegingsstukken. — Vertaling. —
Verplichting. — Voorwaarde. — Stukken nodig voor de effectieve uitoe fening van het recht van verdediging. — Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
3o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Nederlandstalige rechtspleging. — Franstalige rechtsplegingsstukken. — Vertaling. — Stukken nodig voor de effectieve uitoe fening van het recht van verdediging.
4o TAALGEBRUIK. — ALGEMEEN. — Strafzaken. — Nederlandstalige
rechtspleging. — Franstalige rechtsplegingsstukken. — Vertaling. —
Stukken nodig voor de effectieve uitoefening van het recht van verde diging. — Mogelijkheid voor de rechter om de vertaling te bevelen. —
Criteria ter beoordeling.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Strafzaken. —
Nederlandstalige rechtspleging. — Franstalige rechtsplegingsstukken.
— Vertaling. — Verplichting. — Voorwaarde. — Stukken nodig voor de
effectieve uitoefening van het recht van verdediging. — Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
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6 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Nederlandstalige
rechtspleging. — Franstalige rechtsplegingsstukken. — Vertaling. —
Verplichting. — Voorwaarde. — Stukken nodig voor de effectieve uitoe fening van het recht van verdediging. — Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
7o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Strafzaken.
— Onvolledige of gebrekkige inventaris van het strafdossier. — M iskenning. — Voorwaarde.
8o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Onvolledige of gebrekkige inventaris van het strafdossier. — M iskenning. — Voorwaarde.

1o Een Nederlandse vertaling van in het Frans gestelde rechtsplegingsstukken hoeft alleen dan bij het dossier te worden gevoegd, als de
beklaagde, die alleen Nederlands verstaat, daarom heeft verzocht, overeenkomstig artikel 22 Taalwet Gerechtszaken  (1).
2o, 3o, 4o, 5o en 6 o Noch het eerlijk karakter van het proces, zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging vereisen dat
een beklaagde en zijn raadsman zouden kunnen beschikken over een
schriftelijke vertaling van alle stukken van het strafdossier, maar de
beklaagde heeft wel recht op een vertaling van de stukken die nodig zijn
voor de effectieve uitoefening van het recht van verdediging ; de rechter
oordeelt onaantastbaar of aan die vereiste is voldaan en hij kan, in voorkomend geval, rekening houdend met alle ter zake relevante omstandigheden, ter vrijwaring van het recht van verdediging, onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, de vertaling
van stukken in een andere landstaal bevelen  (2).
7o en 8o Uit de omstandigheid alleen dat de inventaris van het strafdossier
onvolledig of gebrekkig zou zijn, kan geen miskenning van het recht van
verdediging en ook geen schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid
wanneer de beklaagde kennis heeft gekregen van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn verweer en effectief tegenspraak heeft kunnen
voeren over de gegevens waarop de beslissing steunt.

(E.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 26 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
  (1) Cass. 12 november 1973, AC 1974, p. 297 ; Cass. 13 april 1976, AC 1976, p. 941 ; Cass.
20 juli 1978, AC 1978, p. 1283 ; Cass. 1 december 1982, AR 2615, AC 1982-83, p. 453 ; Cass.
12 december 1984, AR 7136, AC 1984-85, p. 515 ; Cass. 1 april 1987, AR 5415, AC 1986-87,
p. 1003 ; Cass. 31 januari 1989, AR 5599bis, AC 1988-89, p. 653.
  (2) Zie Cass. 18 december 2007, AR P.07.1332.N, AC 2007, nr. 643.
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Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsook
miskenning van het recht van verdediging en het eerlijk karakter
van het proces : het arrest veroordeelt de eiser hoewel hij had opgeworpen dat hijzelf en zijn advocaat talrijke stukken van het dossier
niet konden begrijpen omdat zij niet in het Nederlands, de taal van
de rechtspleging, waren opgesteld ; de appelrechters lieten de stukken
niet vertalen, weerden ze ook niet uit het debat en boden ook geen kans
om beroep te doen op een advocaat die de andere taal wel beheerst ; het
arrest steunt in belangrijke mate op verklaringen van R H zonder dat
er tijdens het debat voor was gezorgd dat de verdediging de inhoud van
deze anderstalige rechtsplegingsstukken op een of andere wijze kon
begrijpen.
2. Een Nederlandse vertaling van in het Frans gestelde rechtsplegingsstukken hoeft alleen dan bij het dossier te worden gevoegd, als
de beklaagde, die alleen Nederlands verstaat, daarom heeft verzocht,
overeenkomstig artikel 22 Taalwet Gerechtszaken.
3. Noch het eerlijk karakter van het proces, zoals gewaarborgd door
artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging vereisen dat een
beklaagde en zijn raadsman zouden kunnen beschikken over een schriftelijke vertaling van alle stukken van het strafdossier. De beklaagde
heeft wel recht op een vertaling van de stukken die nodig zijn voor de
effectieve uitoefening van het recht van verdediging.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt
het naar recht.
4. De rechter oordeelt onaantastbaar of aan die vereiste is voldaan en
hij kan, in voorkomend geval, rekening houdend met alle ter zake relevante omstandigheden, ter vrijwaring van het recht van verdediging,
onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, de vertaling van stukken in een andere landstaal bevelen.
5. De appelrechters overwegen dat :
— uit geen enkel proces-verbaal van de rechtszitting blijkt dat de
eerste rechter besliste dat het openbaar ministerie ervoor diende te
zorgen dat alle Franstalige stukken vertaald werden naar de taal
van de rechtspleging, met name het Nederlands, noch dat hij enige
uitspraak deed over de noodzaak bepaalde stukken van het strafdossier te laten vertalen ;
— de eiser eerder in de strafprocedure werd bijgestaan door een tolk
omdat hij de Nederlandse taal niet machtig was, zodat hij niet gerechtigd is een vertaling van de stukken te vorderen overeenkomstig
artikel 22 Taalwet Gerechtszaken ;
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— de beweerde gebrekkige kennis van de Franse taal door de advocaat van de eiser te dezen niet relevant is omdat hij beschikt over de
vrije keuze van een advocaat en desgevallend bijkomend beroep kan
doen op een advocaat met voldoende kennis van het Frans.
6. Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing dat het recht van
verdediging van de eiser niet is miskend, naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 423
Wetboek van Strafvordering en artikel 124 Tarief Strafzaken : het arrest
oordeelt dat het niet ordentelijk of gebrekkig inventariseren van het
dossier eisers recht van verdediging niet miskent omdat hij toegang
had tot het strafdossier en zich van de inhoud ervan kon vergewissen ;
aldus miskent het arrest het recht op tegenspraak vermits niet meer
na te gaan is welke stukken aan tegenspraak werden onderworpen en
welke stukken konden worden betwist, terwijl het duidelijk is dat deze
een grote rol hebben gespeeld bij de beoordeling van eisers verweer dat
hij gebrekkig was geïnformeerd over de hem ten laste gelegde feiten ;
in het bijzonder is dit het geval voor de verwijzingen in het arrest naar
een internationaal aanhoudingsmandaat van 24 februari 2006, eisers
uitlevering door Venezuela, en de betekening in de gevangenis aan de
eiser van het verstekvonnis.
11. Uit de omstandigheid alleen dat de inventaris van het strafdossier
onvolledig of gebrekkig zou zijn kan geen miskenning van het recht
van verdediging en ook geen schending van artikel 6 EVRM worden
afgeleid wanneer de beklaagde kennis heeft gekregen van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn verweer en effectief tegenspraak
heeft kunnen voeren over de gegevens waarop de beslissing steunt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de in het middel bedoelde stukken deel uitmaken van het dossier en
vermeld werden in de inventaris.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Warson (bij de balie te Brussel).
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N° 28
2o

— 14 januari 2014
(P.13.1415.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Regelmatigheid van de procedure. — H andeling aangetast door een onre gelmatigheid, verzuim of nietigheid. — K amer van inbeschuldigingstel ling. — Bevoegdheid tot nietigverklaring. — R echtsmacht. — R eikwijdte.
— Grenzen. — Conclusies van partijen, vorderingen van het openbaar
ministerie en beslissingen van het onderzoeksgerecht.
2 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Gerechtelijk onderzoek. — Regelmatigheid van de procedure. —
H andeling aangetast door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid.
— Bevoegdheid tot nietigverklaring. — Rechtsmacht. — Reikwijdte. —
Grenzen. — Conclusies van partijen, vorderingen van het openbaar ministerie en beslissingen van het onderzoeksgerecht.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 149. —
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Toepasselijkheid

4  ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling
A rtikel 149 Grondwet. — Toepasselijkheid.
o

van

de

rechtspleging.

—

1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, kan een
door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid aangetaste handeling
van het onderzoek of van bewijsverkrijging nietig verklaren, alsook de
stukken die daar noodzakelijk uit voortvloeien en de verwijdering van
al die stukken uit het dossier en de neerlegging ervan ter griffie bevelen,
maar de rechtsmacht die de kamer van inbeschuldigingstelling op grond
van die bepaling kan uitoefenen, strekt zich niet uit tot de vordering van
het openbaar ministerie, de beslissingen van de onderzoeksgerechten of
de conclusies van partijen, ook niet wanneer die stukken melding maken
van gegevens uit de nietig verklaarde handelingen ; een goede rechtsbedeling vereist immers dat het openbaar ministerie in zijn vorderingen, de
partijen in hun conclusies en het onderzoeksgerecht in zijn beslissing de
stukken waarvan de nietigheid wordt gevorderd kan vermelden, citeren
en bespreken, zonder dat de naderhand uit te spreken nietigheid van die
stukken leidt tot de nietigheid van die vorderingen, conclusies en beslissingen  (1).
3o en 4o Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging  (2).

(Aleris Aluminium Duffel b.v.b.a. t. T. e.a.)

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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Conclusie van eerste advocaat-generaal Duinslaeger
1. De eiseres wordt, naar aanleiding van een dodelijk ongeval in
de onderneming, vervolgd voor een aantal inbreuken op de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en op de Codex over het welzijn op het werk en voor
een inbreuk op de artikelen 418 en 419 Strafwetboek.
Bij beschikking van de raadkamer te Mechelen van 14 december 2012
werd de eiseres, samen met een aantal andere inverdenkinggestelden,
naar de correctionele rechtbank verwezen. Tegen deze beschikking
werd door de eiseres hoger beroep ingesteld.
Tijdens de procedure voor de raadkamer werd door de eiseres in
schriftelijke conclusies aangevoerd dat de door de onderzoeksrechter
aan de aangestelde deskundige gegeven opdracht nietig was wegens de
ongeoorloofde degelatie van rechterlijke functies in deze opdracht en
wegens de schending van het vermoeden van onschuld door de deskundige in zijn deskundigenverslag.
Bij arrest van 20 juni 2013 verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk
gegrond in zoverre het betrekking heeft op de opgeworpen nietigheid
van de opdracht van de onderzoeksrechter aan de deskundige en van
het deskundigenverslag, maar beperkt zij de nietigverklaring tot
bepaalde gedeelten van de opdracht aan de deskundige en van het
deskundigenverslag, zonder in te gaan op het verzoek van de eiseres
om ook de vorderingen in hoger beroep van het openbaar ministerie
en de besluiten van de eiseres zelf, waarin telkens uiteindelijk nietig
verklaarde passages van de deskundigenopdracht en van het deskundigenverslag werden aangehaald, nietig te verklaren.
2. Dit is het bestreden arrest, waartegen door de eiseres cassatieberoep werd aangetekend, dat evenwel beperkt was tot de beslissing dat
het dossier gezuiverd is van de nietigheid na verwijdering en vervanging door de aangepaste afschriften van de stukken, zoals elders in het
bestreden arrest nader bepaald, en waarbij de verwijdering en vervanging van andere stukken niet werd bevolen.
3. In haar eerste middel voert de eiseres de schending aan van de
artikelen 131, § 1 en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering : het middel
verwijt de appelrechters, enerzijds, een onregelmatigheid vast te
stellen in de deskundigenopdracht van de onderzoeksrechter en in het
expertiseverslag zelf en op grond daarvan de gedeeltelijke nietigheid
uit te spreken van deze handelingen, maar, anderzijds, ten onrechte
niet in te gaan op het verzoek van de eiseres om ook de navolgende
dossierstukken nietig te verklaren, die door de vastgestelde onregelmatigheid zijn aangetast, waaronder de vorderingen in hoger beroep
van het openbaar ministerie en de besluiten van eiseres zelf, waarin
de nietig verklaarde passages van de deskundigenopdracht en van het
deskundigenverslag worden geciteerd. Steeds volgens de eiseres bepaalt
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid vaststelt als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Straf-

ARREST-2014-1.indb 110

12/11/14 10:59

N° 28 - 14.1.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

111

vordering of een grond van niet-ontvankelijkheid of verval van de
strafvordering, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uitspreekt van
de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van
de erop volgende rechtspleging en dat de nietig verklaarde stukken
uit het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie, waarbij de
verwijzing naar “een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging” impliceert dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet alleen
de nietigheid uitspreekt van de concrete handeling van het onderzoek
of de bewijsverkrijging waarop de onregelmatigheid, het verzuim of
de nietigheid betrekking heeft, maar eveneens van de daaropvolgende
rechtspleging waarvan wordt vastgesteld dat die noodzakelijk voortvloeit uit of onlosmakelijk verstrengeld is met de nietige handeling.
Volgens de eiseres is dat de wettelijke neerslag van het principe dat
onrechtmatig verkregen bewijs noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
door de rechter in aanmerking mag worden genomen. De eiseres preciseert dat artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering niet bepaalt
dat de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet
zou uitstrekken tot door partijen ter gelegenheid van de rechtspleging neergelegde processtukken zoals de vordering van het openbaar
ministerie en door partijen neergelegde conclusies, indien die noodzakelijk voortvloeien uit of onlosmakelijk verbonden zijn met de nietig
verklaarde handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, waardoor het arrest dat oordeelt dat artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering niet inhoudt dat de door de wet voorgeschreven stukken van
de procedure tot zuivering van nietigheden en met name de vordering
en de conclusies van het openbaar ministerie en de conclusies van
de partijen eveneens uit het dossier dienen te worden verwijderd en
neergelegd ter griffie en aldus deze stukken uit het toepassingsgebied
van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering sluit, op onwettige
wijze zijn bevoegdheid beperkt.
4. In het middel betoogt de eiseres dat de regeling van artikel 235bis,
§ 6 “de wettelijke neerslag (is) van het principe dat onrechtmatig
verkregen bewijs noch rechtstreeks noch onrechtstreeks door de
rechter in aanmerking mag worden genomen”.
Door deze algemene en in (te) absolute termen gestelde stelling, gaat
het middel voorbij aan de vaststaande rechtspraak van het Hof dat “geen
enkele wettelijke bepaling verbiedt volledig een bewijs te gebruiken
dat op directe of indirecte wijze door enige onregelmatigheid of onwettigheid is verkregen, behoudens het geval van miskenning van een op
straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, of wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid
ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar
wordt gebracht, waarbij de rechter beslist overeenkomstig het geheel
van de gegevens van de zaak en waarbij hij met name rekening kan
houden met het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, met
het gebrek aan weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht of de
vrijheid die door de overschreden norm zijn beschermd, met de omstandigheid dat de wederrechtelijke daad die aan de politie of de aangever
wordt toegeschreven niet opzettelijk is, dat het onrechtmatig verkregen
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bewijs slechts een materieel bestanddeel van het misdrijf uitmaakt of
nog dat de ernst ervan veruit de onregelmatigheid die de vaststelling
van het misdrijf voorafging of die ermee gepaard ging, overstijgt  (1)”.
5. Deze stelling van de eiseres houdt evenmin rekening met het
gegeven dat artikel 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering door
artikel 3 van de wet van 14 december 2012 tot verbetering van de aanpak
van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie
als gevolg van de aanbevelingen van de “bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie
binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk” werd aangevuld met de bepaling :
“De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt, met inachtneming
van de rechten van de andere partijen, in welke mate de ter griffie
neergelegde stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien
en aangewend door een partij. De kamer van inbeschuldigingstelling
geeft in haar beslissing aan, aan wie de stukken moeten worden teruggegeven, dan wel wat er gebeurt met de nietigverklaarde stukken”.
De inwerkingtreding van deze aanvulling dateert van 2 mei 2013 en
deze bepaling was bijgevolg van toepassing op het ogenblik van het
wijzen van het bestreden arrest, dat zelf dateert van 20 juni 2013.
Artikel 131, § 2, Wetboek van Strafvordering werd door artikel 2 van
dezelfde wet van 14 december 2012 aangevuld met een gelijkluidende
bepaling.
Het bestreden arrest maakt geen toepassing van deze laatste twee
zinnen van de gewijzigde bepaling van artikel 235bis, § 6 Wetboek van
Strafvordering en de aangevoerde middelen hebben hierop geen betrekking, zodat het weinig zinvol lijkt hier verder bij stil te staan, ware
het niet dat deze wetswijziging toch een bijkomend argument met
betrekking tot de relativiteit van de stelling van de eiseres oplevert.
Uit de parlementaire voorbereiding   (2) van de wet van 14 december
2012 tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten
van pedofilie binnen een gezagsrelatie blijkt dat de wetgever, — in
navolging van het arrest van 8 mei 2002  (3) van het Grondwettelijk
Hof en van het arrest van het Hof van 22 juni 2005  (4), waarbij beslist
werd dat de stukken die door de kamer van inbeschuldigingstelling
nietig werden verklaard bij de controle van de regelmatigheid van
de rechtspleging en die op de griffie werden neergelegd, nog mogen
worden ingezien indien ze voor de verdediging nuttig zijn, waardoor het Hof terugkeerde naar zijn vroegere rechtspraak  (5) volgens
  (1) Zie Cass. 14 oktober 2003, AR P.03.0762.N, AC 2003, nr. 499 met concl. adv.-gen. De
Swaef ; Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, AC 2004, nr. 165 ; Cass. 12 oktober 2005, AR
P.05.0119.F, AC 2005, nr. 503 ; Cass. 15 december 2010, AR P.10.0914.F, AC 2010, nr. 743 ;
Cass. 3 april 2012, AR P.11.2095.N, AC 2012, nr. 214, met concl. OM ; Cass. 5 juni 2012, AR
P.11.2100.N, AC 2012, nr. 363 ; Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0709.F, AC 2012, nr. 508 ; Cass.
28 mei 2013, AR P.13.0066.N, AC 2013, nr. 327, met concl. OM.
  (2) Kamer, 53-2275/001, p. 3 ; Senaat, zitting 2012/2013, 5-1769/3, p. 4.
  (3) GwH, 8 mei 2002, nr. 86/2002.
  (4) Cass. 22 juni 2005, AR P.05 0646.F, AC 2005, nr. 364.
  (5) Cass. 3 november 1999, AR P.99 0295.F, AC 1999, nr. 583.
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welke de beklaagde, voor zijn verdediging, altijd alle stukken mag
gebruiken, ook als deze nietig zijn verklaard -, de bedoeling had in de
wet de mogelijkheid in te schrijven voor de raadkamer of de kamer
van inbeschuldigingstelling om te bepalen in welke mate de stukken
nog mogen gebruikt worden. Volgens de wetgever was het aangewezen
in de wet in te schrijven dat een rechter beoordeelt in welke mate de
nietigverklaarde stukken nog mogen worden gebruikt en dit, blijkens de parlementaire bespreking, zowel “à charge” als “à décharge”.
Volgens de wetgever past dit binnen het kader van de wapengelijkheid van partijen en komt dit tegemoet aan de vereiste te waken over
de rechten van de andere partijen. De beoordeling door een rechter
is volgens de wetgever een noodzakelijke voorwaarde om niet op
absolute en algemene wijze te bepalen dat nietigverklaarde stukken
in ieder geval nog mogen worden gebruikt in een procedure, aangezien een dergelijke bepaling de hele procedure van nietigverklaring
immers de facto zinloos zou maken.
6. Anders dan het middel lijkt voor te houden, blijkt zowel uit de
wil van de wetgever als uit de rechtspraak van het Hof dat er geen
sprake is van enig “principe dat onrechtmatig verkregen bewijs noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks door de rechter in aanmerking mag
worden genomen”.
Het middel dat van een andere en onjuiste rechtsopvatting vertrekt,
faalt in zoverre naar recht.
7. Een conclusie, in de zin van de artikelen 741 en volgende Gerechtelijk Wetboek, kan worden gedefinieerd als een proceshandeling
waarbij een partij schriftelijk een stelling of een standpunt inneemt of
een (tussen)vordering instelt. Het is een geschrift waarbij ter terechtzitting een vraag, verweer of exceptie tot de rechter wordt gericht en
waarin middelen worden aangevoerd om die vraag, verweer of exceptie
te staven  (1).
8. Uit deze definitie zelf blijkt reeds dat de argumenten die aangevoerd worden of het verweer dat ontwikkeld wordt door de partij die de
conclusie neerlegt, binnen het kader van het recht van verdediging van
die partij, enkel betrekking kunnen hebben op het verdedigen van de
eigen standpunten of stellingen en dus op de verdediging van de eigen
belangen, waarvoor deze partij wenst op te komen.
Aangezien de conclusie enkel kan strekken tot de verdediging van
de eigen belangen, kan een partij die een dergelijke conclusie neerlegt er enkel en alleen maar baat bij hebben dat deze conclusie als
zodanig als processtuk in het dossier kan worden gebruikt en dat de
rechter er rekening kan mee houden. De partij, voor wiens rekening de
conclusie werd neergelegd, heeft er bijgevolg geen enkel belang bij dat
deze conclusie wordt vernietigd en uit het dossier wordt verwijderd.
Een partij kan er desgevallend wel belang bij hebben te verzoeken
dat de conclusie van een andere partij of van het openbaar ministerie
wordt vernietigd en uit het dossier wordt verwijderd om ter griffie te
  (1) Cass. 20 januari 1981, AR 6153, AC 1980-81, 546 ; Cass. 18 april 2007, AR P.07.0015.F,
AC 2007, nr. 189.
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worden neergelegd, voor zover deze conclusies de eigen belangen van de
verzoekende partij zouden kunnen doorkruisen.
In zoverre het middel ook strekt tot de nietigverklaring en de verwijdering uit het strafdossier van de eigen conclusie, lijkt het eerste
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
9. De als geschonden aangevoerde wetsbepalingen hebben betrekking op de nietigverklaring door de onderzoeksgerechten van onderzoekshandelingen die behept zijn met een onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid.
Artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“§ 1. De raadkamer spreekt, als daartoe grond bestaat, de nietigheid
uit van de handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende
rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op :
1o een handeling van het onderzoek ;
2o de bewijsverkrijging.”
Artikel 235bis, § 6, van hetzelfde wetboek bepaalt :
“§ 6. Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, of een
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering
vaststelt, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van
de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van
de erop volgende rechtspleging. Nietigverklaarde stukken worden uit
het dossier verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg, na het verstrijken van de termijn voor cassatieberoep.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt, met inachtneming
van de rechten van de andere partijen, in welke mate de ter griffie
neergelegde stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien
en aangewend door een partij. De kamer van inbeschuldigingstelling
geeft in haar beslissing aan, aan wie de stukken moeten worden teruggegeven, dan wel wat er gebeurt met de nietigverklaarde stukken.”
10. Een conclusie van een partij of van het openbaar ministerie of een
vordering van het openbaar ministerie is geen “handeling” als bedoeld
in de artikelen 131, § 1 en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering : het
zijn processtukken, maar geen handelingen die in verband staan met
of betrekking hebben op een onderzoekshandeling, noch op de bewijsverkrijging. Als zodanig vallen deze processtukken op zichzelf niet
binnen de reikwijdte van de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten
om tot de nietigverklaring ervan te beslissen.
De eiseres is zich hiervan bewust, aangezien zij de nietigverklaring van die processtukken vraagt via het “bruggetje” van de “erop
volgende rechtspleging”. Via deze omweg vraagt de eiseres de nietigverklaring omdat de in het middel bedoelde conclusies en vorderingen
“noodzakelijk voortvloeien uit of onlosmakelijk verstrengeld zijn met
de nietige handeling”.
Het Hof oordeelde eerder al dat de kamer van inbeschuldigingstelling ter zake een zekere beoordelingsvrijheid heeft omdat de nietigheid van een deel of het geheel van een op een nietig verklaarde hande-
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ling volgende rechtspleging, bij toepassing van artikel 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering, slechts wordt uitgesproken “als daartoe
grond bestaat”. De kamer van inbeschuldigingstelling, die een onderzoekshandeling nietig verklaart, kan bijgevolg de hierop volgende
latere onderzoekshandelingen regelmatig verklaren, wanneer zij, op
grond van haar onaantastbare beoordeling, vaststelt dat die latere
stukken niet noodzakelijk het gevolg zijn van die eerdere stukken, die
zij nietig verklaart  (1) of wanneer zij oordeelt dat deze latere stukken
niet aangetast zijn door de aangeklaagde onregelmatigheid.
11. De vraag die hier dus aan de orde is betreft de vraag of het onderzoeksgerecht dat een door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid
aangetaste onderzoekshandeling nietig verklaart, samen met “een
deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging”, en de stukken
uit het dossier verwijdert en ter griffie neerlegt, verplicht is deze
maatregel van vernietiging, verwijdering en neerlegging ook toe te
passen op specifieke rechtsplegingsstukken, zoals de conclusies van de
partijen en de vordering van het openbaar ministerie, omwille van het
enkele feit dat die conclusies en vorderingen tekstuele passages van de
nietig verklaarde onderzoekshandeling aanhalen.
12. Het Hof heeft dit vraagstuk al eerder beslecht in zijn arrest
van 11 september 2013  (2), waarin beslist werd dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 235bis, § 6, van
het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, de handelingen van
de rechtspleging nietig kan verklaren die door een onregelmatigheid,
verzuim of nietigheid zijn aangetast, die invloed heeft op een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, en kan bevelen dat de
nietig verklaarde stukken en de stukken die onvermijdelijk daaruit
voortvloeien, uit het dossier worden verwijderd, maar waarbij gepreciseerd werd dat “de bevoegdheid die door deze bepaling aan de kamer
van inbeschuldigingstelling is toegekend, zich (…) niet (uitstrekt)
tot de vordering van het openbaar ministerie, de beslissingen van de
onderzoeksgerechten of de conclusie van een partij, ook niet wanneer
die stukken melding maken van gegevens uit de nietig verklaarde
handelingen.”
13. Deze rechtspraak dient naar mijn oordeel, om verschillende
redenen, onverkort bevestigd te worden.
14. In de eerste plaats lijkt het mij dat een procespartij, binnen het
kader van het recht van verdediging, de volledige vrijheid moet hebben
om in zijn conclusie die argumenten aan te voeren en dit verweer te
ontwikkelen die deze partij het best geschikt acht om dit recht van
verdediging ten volle uit te oefenen.
Het recht van verdediging vereist dat een partij, en inzonderheid
de vervolgde partij, in de regel, voor de rechter niet enkel alle gegevens die op regelmatige wijze tegen haar worden aangevoerd, vrij kan
  (1) Cass. 15 juni 2005, AR P.05.0627.F, AC 2005, nr. 346 ; Cass. 11 sept. 2013, AR P.13.1052.F,
AC 2013, nr. 441 ; Cass. 30 oktober 2013, AR P.13.1403.F, AC 2013, nr. 566, met concl. adv.gen. Vandermeersch.
  (2) Cass. 11 september 2013, AR P.13.1052.F, AC 2013, nr. 441.
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tegenspreken, maar ook dat zij alle gunstige elementen of excepties in
haar voordeel kan doen gelden  (1).
Het Hof oordeelde eerder, — weze het in een andere context —, dat
de vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt
bij de verdediging tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, elke
sanctie uitsluit wegens de wijze waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt  (2).
De stelling van de eiseres dat de loutere overname van passages
uit een later nietig verklaard stuk, in casu een deskundigenverslag-,
onherroepelijk en onvermijdelijk tot de nietigverklaring en de verwijdering uit het dossier van die conclusie, — die inmiddels een stuk van
de rechtspleging is geworden —, moet leiden, staat haaks op dit principe van de absolute vrijheid van verdediging.
Enerzijds, zou een dergelijke toepassing van de procedure van zuivering immers ertoe kunnen leiden dat een partij zichzelf, bij wijze
van preventieve zelfcensuur, het recht zou ontzeggen om in conclusie
bepaalde standpunten in te nemen, argumenten in te roepen of een
bepaald verweer te voeren uit vrees dat die conclusie, door de loutere
overname van gegevens uit een onderzoekshandeling waarvan de regelmatigheid betwist wordt, — maar bij het opstellen van de conclusie
nog niet is vastgesteld —, zelf ook, als “een noodzakelijk uit de nietig
verklaarde onderzoekshandeling voortvloeiend stuk of hiermee onlosmakelijk verbonden stuk” mede zou vernietigd worden. Een dergelijke automatische uitbreiding van de latere nietigverklaring van een
door een onregelmatigheid aangetaste onderzoekshandeling tot de
conclusie of de vordering waarin de nietigverklaring wordt ingeroepen
of betwist, perkt de vrijheid bij de uitoefening van het recht van verdediging dus in.
Anderzijds zou de a posteriori vernietiging van een conclusie, louter
en alleen omdat daarin passages aangehaald worden van een later
nietig verklaard stuk, meteen ook een rechtstreekse sanctie inhouden
op de wijze waarop een partij effectief haar recht van verdediging
heeft uitgeoefend.
Beide mogelijkheden, met name de mogelijke autocensuur en de
eventuele sanctionering door de nietigverklaring en de verwijdering
uit het dossier van de conclusie, die de materiële veruitwendiging
is van de uitoefening van het recht van verdediging, lijken mij niet
bestaanbaar of verzoenbaar met het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging  (3).
15. Die vrijheid geldt ook voor het openbaar ministerie : ter terechtzitting vordert de magistraat van het openbaar ministerie, die weliswaar het algemeen belang verdedigt, maar daarbij niet enkel als
aanklager optreedt maar ook in het geding tussenkomt om de rechter

  (1) Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, AC 2013, nr. 134.
  (2) Cass. 6 juni 2006, AR P.06.0462.N, AC 2006, nr. 312 met concl. van het OM.
  (3) Cass. 6 jan. 1993, AR 348, AC 1993, nr. 9 ; Cass. 22 juni 1999, AR P.99.0716.N, AC 1999,
nr. 384 ; Cass. 7 november 2012, AR P.12.1711.F, AC 2012, nr. 601.
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een juridische oplossing voor te stellen  (1), uitsluitend volgens zijn
eigen overtuiging  (2) en eigen inzichten  (3).
De magistraten van het openbaar ministerie, die volgens artikel 22
Wetboek van Strafvordering belast zijn met de opsporing en de vervolging van misdrijven, hebben, wegens de aard van hun functies en de
verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan,
voor de strafgerechten het recht en de plicht alles te zeggen en te
schrijven wat ze in geweten noodzakelijk achten voor de uitoefening
van de hun toevertrouwde opdracht en zij kunnen hiervoor zelfs niet
gesanctioneerd worden  (4).
De stelling die zou inhouden dat een vordering van het openbaar
ministerie, die gegevens aanhaalt uit een later nietig verklaard stuk,
noodzakelijkerwijze eveneens nietig verklaard en uit het dossier
verwijderd moet worden als “een noodzakelijk uit de nietig verklaarde
onderzoekshandeling voortvloeiend stuk of hiermee onlosmakelijk
verbonden stuk”, moet dus opnieuw leiden tot de mogelijkheid of het
risico van een anticipatieve zelfcensuur of van sanctionering door een
a posteriori vernietiging en is daardoor eveneens in strijd met de hiervoor aangehaalde principes.
16. Er is evenwel een nog veel belangrijker argument wanneer de
conclusies van de partijen of de vordering van het openbaar ministerie
ook inhoudelijk bekeken worden.
De hele controverse waarop de conclusie van de eiseres en de vordering en de conclusies van het openbaar ministerie betrekking hadden,
betrof precies het al dan niet aangetast zijn door een onregelmatigheid, nietigheid of verzuim van de opdracht van de onderzoeksrechter
aan de deskundige en van het deskundigenverslag zelf.
De onregelmatigheid waarvan de eiseres melding maakte in haar
conclusies voor de raadkamer had immers betrekking op, eensdeels,
het feit dat de opdracht van de onderzoeksrechter aan de deskundige
een ongeoorloofde delegatie van de rechterlijke functie inhield, doordat
onder meer aan de deskundige gevraagd werd “uitspraak te doen over
het al dan niet voorhanden zijn van een gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg en advies te verlenen inzake eventuele schijnbare inbreuken
op de wet van 4 augustus 1996” en, anderdeels, het feit dat het deskundigenverslag zelf het vermoeden van onschuld schond, door eiseres als
verantwoordelijke aan te duiden en de preventieadviseur aansprakelijk te achten.
Het lijkt welhaast onmogelijk om in het kader van het debat omtrent
de betwisting van de regelmatigheid van een stuk, waarvan de nietigverklaring door een partij wordt gevorderd, en waarbij de onderliggende reden van de betwisting gelegen is in een beweerde ongeoorloofde
delegatie van de rechterlijke functie en in een beweerde schending van
het vermoeden van onschuld, deze aanvoering aannemelijk te maken
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Cass. 19 december 2012, AR P.12.1310.F, AC 2012, nr. 701.
R. Leclercq, Beginselen van Strafrechtspleging, 5° ed., p. 32, nr. 44.
R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 4de uitgave, 2005, p. 83, nr. 102.
Cass. 9 mei 1978, AC 1978, 1051 met concl. eerste adv.-gen. Dumon.
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en tot een verder onderzoek van dit verweer te laten overgaan, zonder
melding te maken van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit stuk.
De precieze inhoudelijke strekking en dus de juiste letterlijke
bewoordingen van de litigieuze stukken, — met name de opdracht
van de onderzoeksrechter aan de deskundige en de uitvoering van die
opdracht door de aangestelde deskundige door het opstellen en het
neerleggen van het deskundigenverslag —, zijn hier de enige elementen
die de eiseres en het openbaar ministerie kunnen aanhalen om hun
stelling dat er al dan niet sprake is van enige onregelmatigheid hard te
maken en die door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling als beoordelingsgegevens kunnen worden gebruikt om toe te laten
te bepalen of er inderdaad sprake is van een onregelmatige delegatie
van de rechterlijke functie of van een schending van het vermoeden
van onschuld, die (al dan niet) moeten leiden tot de nietigverklaring
van deze stukken.
In een dergelijk geval moeten bijgevolg zowel de vervolgde partij,
als, in voorkomend geval, de burgerlijke partij, door het neerleggen
van conclusies, of het openbaar ministerie door het nemen van vorderingen of het indienen van conclusies, de mogelijkheid hebben om, zo
nodig met de gedeeltelijke of integrale vermelding of overname van de
inhoud van de betwiste stukken, een debat op tegenspraak te houden,
zonder dat de latere nietigverklaring van die stukken, onvermijdelijk
ook de nietigverklaring van deze conclusies of vorderingen met zich
mee zou brengen.
Bovendien zal het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de
regelmatigheid van de opdracht aan de deskundige en van het deskundigenverslag, geconfronteerd worden met uiteenlopende standpunten
van de inverdenkinggestelde eiseres en van het openbaar ministerie,
waarbij beiden, ter staving van hun respectievelijke stelling dat er al
dan niet sprake is van een ongeoorloofde delegatie of van een schending
van het vermoeden van onschuld, argumenten putten door te citeren
uit de betwiste stukken. De rechter kan deze feitelijke argumenten,
gebaseerd op letterlijke aanhalingen uit de betwiste stukken, enkel
beantwoorden door ook zelf zijn beoordeling te geven over de aangehaalde passages : dit vereist uiteraard dat hij zelf ook melding moet
kunnen maken van deze passages.
Als de redenering waarop de eiseres in haar eerste middel steunt
tot in de uiterste consequentie wordt doorgetrokken, kan niet anders
dan vastgesteld worden dat deze stelling niet verdedigbaar is, want
die stelling zou uiteindelijk ertoe moeten leiden dat de beslissing
van de rechter, die met de vermelding van passages van de betwiste
stukken deze stukken nietig verklaart, noodzakelijkerwijze eveneens
zou dienen vernietigd te worden, omdat deze beslissing als “een noodzakelijk uit de nietig verklaarde onderzoekshandeling voortvloeiend
stuk of hiermee onlosmakelijk verbonden stuk”, met dezelfde onregelmatigheid behept is.
De stelling van de eiseres leidt aldus tot de onmogelijkheid om op
rechtsgeldige wijze te kunnen concluderen, vorderen of zelfs beslissen
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in het kader van een procedure ex artikel 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering tot nietigverklaring van beweerdelijk onregelmatige onderzoekshandelingen, van zodra in deze conclusie, vordering of beslissing
citaten moeten worden aangehaald uit de betwiste en later effectief
vernietigde onderzoekshandeling.
Het besluit moet dan ook zijn dat de sanctie van de nietigverklaring
beperkt moet blijven tot de aangevochten onderzoekshandeling, desgevallend uitgebreid naar de rechtsplegingshandelingen die er noodzakelijkerwijze uit voortvloeien of er onlosmakelijk mee verstrengeld
zijn, maar dat deze sanctie geen betrekking kan hebben op de conclusies van de partijen, op de vorderingen of de conclusies van het openbaar ministerie, noch op de beslissing van het onderzoeksgerecht tot
nietigverklaring van stukken die behept zijn met een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid.
Het eerste middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
in zoverre opnieuw naar recht.
17. In haar tweede middel, dat in twee onderdelen uiteenvalt, voert de
eiseres de schending aan van de artikelen 131, § 1 en 235bis, § 6 Wetboek
van Strafvordering, evenals van artikel 149 Grondwet.
18. In het eerste onderdeel van het tweede middel voert de eiseres
aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die vaststelt dat in de
conclusie van de eiseres en in de vordering van het openbaar ministerie nietige passages uit de deskundigenopdracht en uit het deskundigenverslag werden aangehaald, onmogelijk kon oordelen dat de nietigheid zich niet eveneens uitstrekt tot die conclusies en vorderingen,
aangezien de vaststelling dat nietige passages in latere stukken
worden aangehaald, noodzakelijkerwijze impliceert dat deze stukken,
minstens gedeeltelijk, noodzakelijk voortvloeien uit de nietig
verklaarde onderzoekshandelingen. Het bestreden arrest kon bijgevolg, volgens de eiseres, niet op wettige wijze oordelen dat de omstandigheid dat de nietig verklaarde passages uit de deskundigenopdracht
en het deskundigenverslag aangehaald worden in de eigen conclusies
van de eiseres en in de vorderingen van het openbaar ministerie er niet
toe leidt dat deze stukken eveneens door nietigheid zijn aangetast :
door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest, steeds volgens de
eiseres, de artikelen 131, § 1 en 235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering.
19. Het onderdeel lijkt geheel afgeleid uit de in het eerste middel
tevergeefs aangevoerde onwettigheden.
Het kan dan ook niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.
20. In het tweede onderdeel voert de eiseres aan dat het bestreden
arrest niet antwoordt op het in beroepsconclusies aangevoerde verweer
dat haar conclusie en de vordering van het openbaar ministerie door
een nietigheid zijn aangetast omdat zij op onlosmakelijke wijze
steunen op het nietige deskundigenverslag.
21. In zoverre het onderdeel een schending van artikel 149 Grondwet
aanvoert, faalt het naar recht, want dit grondwetsartikel is niet van
toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de
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gegrondheid van de strafvordering, maar enkel over de regeling van de
rechtspleging  (1).
22. Voor het overige mist het tweede onderdeel feitelijke grondslag,
want het bestreden arrest oordeelt :
“Na de verwijdering en vervanging door de aangepaste afschriften
van de hoger (onder 3.7.4) vermelde stukken is het dossier gezuiverd van
de hoger aangehaalde nietigheid.
.........................................................
Ook de eigen besluiten van de (eiseres) en de vorderingen van het
openbaar ministerie in hoger beroep zijn niet door de begane onregelmatigheid aangetast, zodat zij evenmin uit het dossier dienen te
worden geweerd.
Het gegeven dat in deze stukken de nietige passages worden aangehaald, leidt (…) niet (er)toe dat deze stukken zelf zijn aangetast.”
Met deze redenen beantwoordt en verwerpt het bestreden arrest het
in het tweede onderdeel bedoelde verweer.
23. Het ambtshalve onderzoek levert geen cassatiegronden op.
Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 juni 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 5 december
2013 schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie.
Op de rechtszitting van 14 januari 2014 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaatgeneraal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 131, § 1, en 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering : spijts de partiële nietigverklaring van
de opdracht van de onderzoeksrechter aan de deskundige en van het
deskundigenverslag zelf, gaat het arrest ten onrechte niet in op het
verzoek van de eiseres om de navolgende dossierstukken die door de
vastgestelde onregelmatigheid zijn aangetast, eveneens nietig te
verklaren, waaronder de vorderingen in hoger beroep van het openbaar ministerie en de conclusies van de eiseres waarin de nietig
  (1) Cass. 11 maart 2008, AR P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168 ; Cass. 5 juni 2013, AR
P.12.1881.F, AC 2013, nr. 344.
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verklaarde passages van de opdracht en het deskundigenverslag zijn
opgenomen ; artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt als bedoeld in artikel 131, § 1,
Wetboek van Strafvordering of een grond van niet-ontvankelijkheid
of verval van de strafvordering, als daartoe grond bestaat de nietigheid uitspreekt van de handeling die erdoor is aangetast en van een
deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging en dat de nietig
verklaarde stukken uit het dossier worden verwijderd en neergelegd
ter griffie ; de verwijzing naar “een deel of het geheel van de erop
volgende rechtspleging” impliceert dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet alleen de nietigheid uitspreekt van de concrete handeling
van het onderzoek of de bewijsverkrijging waarop de onregelmatigheid, het verzuim of de nietigheid betrekking heeft, maar eveneens
van de daaropvolgende rechtspleging waarvan wordt vastgesteld dat
die noodzakelijk voortvloeit uit of onlosmakelijk verstrengeld is met
de nietige handeling ; dat is de wettelijke neerslag van het principe dat
onrechtmatig verkregen bewijs noch rechtstreeks noch onrechtstreeks
door de rechter in aanmerking mag worden genomen ; artikel 235bis,
§ 6, Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat de bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet zou uitstrekken tot
door partijen ter gelegenheid van de rechtspleging neergelegde processtukken zoals de vordering van het openbaar ministerie en door
partijen neergelegde conclusies, indien die noodzakelijk voortvloeien
uit of onlosmakelijk verbonden zijn met de nietig verklaarde handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging ; het arrest dat door
overname van de redengeving van de vordering van de procureurgeneraal oordeelt dat artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering
niet inhoudt dat de door de wet voorgeschreven stukken van de procedure tot zuivering van nietigheden en met name de vordering en de
conclusies van het openbaar ministerie en de partijen eveneens uit het
dossier dienen te worden verwijderd en neergelegd ter griffie en aldus
deze stukken uit het toepassingsgebied van artikel 235bis, § 6, Wetboek
van Strafvordering sluit, beperkt op onwettige wijze zijn bevoegdheid.
2. Er bestaat geen rechtsbeginsel dat de rechter nooit onrechtmatig
verkregen bewijs in aanmerking mag nemen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
3. Artikel 235bis, § 6, eerste zin, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, of een grond
van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering vaststelt,
spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop
volgende rechtspleging.”
Artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De raadkamer
spreekt, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling
en een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging, wanneer
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zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die een
invloed heeft op :
1o een handeling van het onderzoek ;
2o de bewijsverkrijging”.
4. De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, kan een
door een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid aangetaste handeling van het onderzoek of van bewijsverkrijging nietig verklaren,
alsook de stukken die daar noodzakelijk uit voortvloeien en de verwijdering van al die stukken uit het dossier en de neerlegging ervan ter
griffie bevelen.
De rechtsmacht die de kamer van inbeschuldigingstelling op grond
van die bepaling kan uitoefenen, strekt zich evenwel niet uit tot de
vordering van het openbaar ministerie, de beslissingen van de onderzoeksgerechten of de conclusies van partijen, ook niet wanneer die
stukken melding maken van gegevens uit de nietig verklaarde handelingen. Een goede rechtsbedeling vereist dat het openbaar ministerie
in zijn vorderingen, de partijen in hun conclusies en het onderzoeksgerecht in zijn beslissing de stukken waarvan de nietigheid wordt gevorderd kan vermelden, citeren en bespreken, zonder dat de naderhand
uit te spreken nietigheid van die stukken leidt tot de nietigheid van
die vorderingen, conclusies en beslissingen. Anders oordelen zou de
toepassing van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering onmogelijk maken.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Het arrest (ro 3.7.5, vierde en vijfde alinea, p. 10) oordeelt dat :
— de eigen conclusies van de eiseres en de vorderingen van het openbaar ministerie in hoger beroep niet door de begane onregelmatigheid
zijn aangetast zodat zij niet uit het dossier dienen te worden geweerd ;
— het gegeven dat in deze stukken de nietige passages worden aangehaald, niet ertoe leidt dat deze stukken zelf zijn aangetast.
Aldus verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
.........................................................
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest beantwoordt niet het in de appelconclusie van de eiseres aangevoerde verweer dat de nietigheid van de onregelmatige opdracht aan
de deskundige en van het navolgend deskundigenverslag zich eveneens
uitstrekt tot de conclusies van de eiseres genomen voor de raadkamer
en de kamer van inbeschuldigingstelling en tot de vordering van de
procureur-generaal ; zij voerde in het bijzonder aan dat deze stukken
op onlosmakelijke wijze steunen op het nietige deskundigenverslag
aangezien daarin de nietige passages werden besproken en geciteerd,
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zodat zij op grond van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering
ook dienden nietig te worden verklaard ; het arrest stelt enkel vast dat
het gegeven dat in deze stukken de nietige passages uit de deskundigenopdracht en het deskundigenverslag worden aangehaald, niet ertoe
leidt dat deze stukken zelf door een nietigheid zijn aangetast, maar het
gaat evenwel niet in op de aanvoering dat deze stukken door nietigheid zijn aangetast omdat zij op onlosmakelijke wijze steunen op het
nietige deskundigenverslag.
9. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging.
In zoverre het onderdeel schending van die grondwetsbepaling
aanvoert, faalt het naar recht.
10. Met de redenen die het arrest (ro 3.7.5, vierde en vijfde alinea,
p. 10) bevat, beantwoordt het wel degelijk de in het onderdeel vermelde
aanvoering.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Verstraeten (bij de balie te Brussel).

N° 29
2o

— 14 januari 2014
(P.13.1582.N)

kamer

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Debat
op tegenspraak. — Conclusie. — Motiveringsplicht.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
— Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Debat op
tegenspraak. — Conclusie. — Motiveringsplicht.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van
de zaak. — Strafzaken. — Onderzoeksgerechten. — R egeling van de
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die een einde stelt aan de strafvordering.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Onderzoeksgerechten. — Regeling van de rechtspleging. — Beslissing die
een einde stelt aan de strafvordering. — R echt op een eerlijke behande ling van de zaak. — Motiveringsplicht.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. — Beslissing die een einde stelt aan de strafvordering. — R echt op een eerlijke
behandeling van de zaak. — Motiveringsplicht.

1o en 2o De artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering hebben
voor de onderzoeksgerechten die na het gerechtelijk onderzoek de rechtsplegingen dienen te regelen een debat op tegenspraak ingevoerd ; daaruit
volgt dat de burgerlijke partij het recht heeft conclusies te nemen voor de
onderzoeksgerechten en dat deze verplicht zijn hierop te antwoorden  (1).
3o, 4o en 5o Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke
behandeling van de zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid van
de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvordering de
voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing, ongeacht of
er een conclusie is ingediend ; de burgerlijke partij moet in staat zijn die
beslissing te begrijpen  (2).

(J. t. V. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 september 2013.
De eiseres voert in 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

Beordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3, 6, 8, 10, 11 en
13 EVRM en artikel 37 Wet Politieambt, alsmede miskenning van het
algemeen motiveringsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van
het debat op tegenspraak, neergelegd in artikel XV van de wet van
25 oktober 1919 en het enig artikel van de wet van 19 augustus 1920 :
  (1) Cass. 21 mei 2002, AR P.01.0535.N, AC 2002, nr. 309 met concl. proc.-gen. du Jardin ;
Cass. 7 april 2004, AR P.04.0260.F, AC 2004, nr. 192.
  (2) Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, AC 2012, nr. 310 ; Cass. 12 september 2012, AR
P.12.0544.F, AC 2012, nr. 458 ; Cass. 10 december 2013, AR P.13.1348.N, AC 2013, 670.
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het arrest geeft onvoldoende uitleg om de buitenvervolgingstelling te
staven ; voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de eiseres in
conclusies argumenten aangevoerd in verband met het doel van haar
administratieve vrijheidsberoving en het feit dat zij niet deelnam aan
de betoging, in verband met het legitiem en proportioneel gebruik van
geweld en misbruik van gezag en in verband met de schending van
artikel 3 EVRM ; het arrest beantwoordt die argumenten niet.
2. De wet van 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en rechtbanken
werd opgeheven bij artikel 40 van de wet van 12 maart 1998. Het enig
artikel van de wet van 19 augustus 1920 strekte uitsluitend tot vervanging van artikel 223 Wetboek van Strafvordering.
In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt
het naar recht.
3. De artikelen 3, 8, 10, 11 en 13 EVRM en artikel 37 Wet Politieambt
zijn vreemd aan het aangevoerde motiveringsgebrek.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
4. De artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van Strafvordering hebben
voor de onderzoeksgerechten die na het gerechtelijk onderzoek de
rechtspleging dienen te regelen een debat op tegenspraak ingevoerd.
Daaruit volgt dat de burgerlijke partij het recht heeft conclusies te
nemen voor de onderzoeksgerechten en dat deze verplicht zijn daarop
te antwoorden.
5. Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke
behandeling van de zaak vereist dat de beslissing die ter gelegenheid
van de regeling van de rechtspleging een einde stelt aan de strafvordering de voornaamste redenen vermeldt tot staving van die beslissing,
ongeacht of er een conclusie is ingediend. De burgerlijke partij moet in
staat zijn die beslissing te begrijpen.
6. Het arrest bevestigt de beroepen beschikking die oordeelt dat er
in hoofde van de verweerders generlei bezwaar bestaat en dat er geen
reden is tot vervolging. Het staaft die beslissing door overname van de
redenen van de beroepen beschikking en van de schriftelijke vordering
van de procureur-generaal en met eigen redenen. Aldus is de eiseres in
staat de voornaamste redenen te kennen van de beslissing tot buitenvervolgingstelling en is die beslissing regelmatig met redenen omkleed.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Marchand (bij de balie te Brussel) en de heer Uwashema (bij de balie
te Brussel).
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N° 30
2o

— 14 januari 2014
(P.13.1591.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Beslissing tot het laten uitvoeren van een risicotaxatie. — Beslissing
tot afwijzing van het verzoek tot uitgangspermissies. — Cassatiebe roep. — Ontvankelijkheid.
2 o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep –Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep. — I nternering. — Hoge Commissie tot Bescherming
van de M aatschappij. — Beslissing tot het laten uitvoeren van een risico taxatie. — Beslissing tot afwijzing van het verzoek tot uitgangspermis sies. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
I nternering. — Hoge Commissie tot Bescherming van de M aatschappij. —
Verzoek tot invrijheidstelling. — Afwijzing. — Beslissing gegrond op een
eerdere vrijspraak. — Wettigheid.
4o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvorde ring. — Beklaagde en verdachte. — Geïnterneerde. — Verzoek tot invrijheidstelling. — Hoge Commissie tot Bescherming van de M aatschappij.
— Afwijzing. — Vernietiging van de beslissing over de invrijheidstelling.
— Beslissingen tot het laten uitvoeren van een risicotaxatie. — Beslissing tot weigering van uitgangspermissies. — Gevolg.

1o en 2o Uit artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij volgt dat de
beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
tot het laten uitvoeren van een risicotaxatie en de beslissing tot weigering van uitgangspermissies niet vatbaar zijn voor cassatieberoep  (1).
3o De vaststelling door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij dat de geïnterneerde sinds de internering werd vrijgesproken
voor nieuwe feiten die hem ten laste werden gelegd, kan onmogelijk de
beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling verantwoorden.
4o De cassatie van de beslissing over de invrijheidstelling van de geïnterneerde brengt ook de cassatie mee van de beslissingen tot het laten
uitvoeren van een risicotaxatie en tot weigering van uitgangspermissies,
ook al is het cassatieberoep daartegen onontvankelijk, wegens het nauwe
verband tussen beide beslissingen.

(N.)

  (1) Cass. 2 juni 2009, AR P.09.0586.N, AC 2009, nr. 367 ; Cass. 2 juni 2009, AR P.09.0735.N,
AC 2009, nr. 368.
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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 5 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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.
2. Uit die bepaling volgt dat de beslissingen tot het laten uitvoeren
van een risicotaxatie en tot weigering van uitgangspermissies, niet
vatbaar zijn voor cassatieberoep.
In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 5.1 en 5.4 EVRM.
3. Volgens artikel 5.1 EVRM mag niemand van zijn vrijheid worden
beroofd, behalve onder meer in het geval van een rechtmatige gevangenhouding van een geesteszieke en dit langs wettelijke weg.
Volgens artikel 5.4 EVRM heeft eenieder die door gevangenhouding
van zijn vrijheid is beroofd het recht voorziening te vragen bij de
rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn
gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is.
De commissies tot bescherming van de maatschappij en de hoge
commissie zijn de nationale instanties die een geïnterneerde daadwerkelijke rechtshulp kunnen bieden om hem te beschermen tegen een
schending van artikel 5.1 EVRM.
Zij oordelen onaantastbaar of de gevangenhouding van een geïnterneerde onrechtmatig is. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden
of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen.
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4. De hoge commissie grondt haar oordeel omtrent eisers verzoek
tot invrijheidstelling mede op de overweging dat “hij op 27 maart 2013
(werd) vrijgesproken inzake verdachtmakingen aangaande drugs”.
Die vaststelling kan onmogelijk de beslissing van de hoge commissie
verantwoorden.
Middelen
5. De middelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie
6. De hierna uit te spreken cassatie van de beslissing over eisers
invrijheidstelling brengt ook de cassatie mee van de beslissingen tot
het laten uitvoeren van een risicotaxatie en tot weigering van uitgangspermissies, ook al is het cassatieberoep daartegen onontvankelijk,
wegens het nauwe verband tussen de 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 voor de bescherming van de
maatschappij, anders samengesteld.
14 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Van Kelecom (bij de balie te Hasselt).

N° 31
2o

— 15 januari 2014
(P.13.1110.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Nieuw middel. — M iddel
betreffende de rechtspleging in eerste aanleg. — M iddel werd niet aan
de appelrechter voorgelegd. — Ontvankelijkheid.
2 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Beoordelingsbevoegdheid. R aming. Peildatum. — R aming. — R aming in
concreto. — Volledige vergoeding van de schade. — Vergoeding van de
schade ex aequo et bono. — Voorwaarden.

1o Het is de beklaagde in correctionele zaken niet toegestaan om als cassatiemiddel nietigheden uit de procedure in eerste aanleg aan te voeren die
hij voor het hof van beroep niet heeft opgeworpen, met uitzondering van
de nietigheid wegens onbevoegdheid  (1). (Art. 2, Wet 29 april 1806)
  (1) Zie Cass. 8 september 1987, AR 1299, AC 1987-88, nr. 12.
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2o De rechter die een schade ex aequo et bono vergoedt dient vast te stellen
dat het onmogelijk is de schade nauwkeuriger te bepalen ; dit is het
logisch gevolg van de regel die zegt dat de schadelijder recht heeft op de
volledige vergoeding van zijn schade en dat die schade in concreto moet
worden geraamd ; de bovenvermelde verplichting geldt dus voor het geval
waarin de partijen een berekeningswijze hebben voorgesteld die volgens
het rechtscollege niet kan worden aangenomen  (1).

(Deutscher Adressdienst GmbH, vennootschap naar Duits
t. La maison diététique Santé Beauté b.v.b.a. e.a.)

recht

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 14 mei 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de tegen de eiseres ingestelde strafvordering
Eerste middel
De drie onderdelen samen
Naar luid van artikel 2 van de wet van 29 april 1806, dat de maatregelen voorschrijft met betrekking tot de procedure in criminele en
correctionele zaken, is het de beklaagde in correctionele zaken niet
toegestaan om, als cassatiemiddel, nietigheden aan te wenden uit de
procedure in eerste aanleg die hij niet heeft opgeworpen voor het hof
van beroep, met uitzondering van de nietigheid wegens onbevoegdheid.
De eiseres duidt de correctionele rechtbank ten grieve te hebben
bevolen dat het debat op 16 september 2011 zou worden heropend om
het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden een nota neer te
leggen, hoewel ze niet aanwezig was en evenmin werd vertegenwoordigd, en vervolgens het vonnis te hebben uitgesproken zonder haar
de gelegenheid te geven daarop te antwoorden. Het middel voert aan
dat de rechtbank aldus het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging heeft miskend en artikel 190 Wetboek van Strafvordering
heeft geschonden.
Uit de stukken van de rechtspleging, met name de conclusie die
namens de eiseres op de rechtszitting van 5 mei 2013 is neergelegd,
  (1) Zie R.O. Dalcq, Traité de responsabilité civile, Les novelles, boek V, dl. 2, Larcier,
1962, p. 766-767, nr. 4230 en 4231.
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blijkt niet dat de hierboven samengevatte grief voor het hof van beroep
is aangevoerd.
Het middel, dat geen verband houdt met de bevoegdheid inzake
de rechtspleging voor de eerste rechter en dat niet werd voorgelegd
aan het rechtscollege dat het bestreden arrest heeft gewezen, is niet
ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Tweede onderdeel
Het arrest wordt ten grieve geduid dat het de eiseres veroordeelt tot
betaling van een schadevergoeding die naar billijkheid wordt vastgesteld tot herstel van de materiële en morele schade samen van de
eerste, vierde en negende verweerder, zonder vast te stellen dat het
onmogelijk is de schade van de partijen anders te bepalen.
De rechter die een schade ex aequo et bono vergoedt, dient vast te
stellen dat het onmogelijk is de schade nauwkeuriger te bepalen. Dat is
het logisch gevolg van de regel die stelt dat de schadelijder recht heeft
op de volledige vergoeding van zijn schade en dat die schade in concreto
moet worden begroot.
De bovenvermelde verplichting geldt dus voor het geval waarin de
partijen een berekeningswijze hebben voorgesteld die volgens het
rechtscollege niet kan worden aangenomen.
De eiseres voert niet aan dat uit de stukken van de rechtspleging
niet blijkt dat de partijen het hof van beroep een andere wijze van
berekening van de schade hebben voorgesteld dan die welke het arrest
in aanmerking heeft genomen.
Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer d’Ursel (bij de balie te
Brussel) en de heer Dubuffet (bij de balie te Brussel).
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N° 32
1o

— 16 januari 2014
(F.11.0167.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — I nkomsten uit
roerende goederen. — T ijdstip van belastbaarheid. — T erugbetalingspremie. — Staatslening 9,25% 1991-1998.

De terugbetalingspremie waartoe wegens de vroegtijdige terugbetaling
van de Staatslening 9,25% 1991-1998 op 14 maart 1995 werd beslist bij
ministerieel besluit van 6 februari 1995 kan niet worden gekwalificeerd
als een interestgedeelte als bedoeld in artikel 362bis WIB92 dat grotendeels betrekking heeft op het jaar 1994, zodat deze premie niet belastbaar
is voor het aanslagjaar 1995. (Artt. 360, eerste lid, en 362bis WIB92)

(Centea n.v. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 8 februari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 september 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 360, eerste lid, WIB92 bepaalt dat de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen.
Artikel 362bis WIB92, zoals in de betwiste periode van toepassing,
bepaalt, in afwijking van voormeld artikel, dat ten name van belastingplichtigen die kapitalen niet zijnde aandelen, gebruiken voor het
uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid, de op een bepaald belastbaar tijdperk betrekking hebbende verlopen interestgedeelten van
die kapitalen, worden beschouwd als een inkomen van dat tijdperk,
zelfs wanneer die interest gedurende een later tijdperk wordt geïnd of
verkregen.
2. De litigieuze terugbetalingspremie waartoe wegens de vroegtijdige terugbetaling van de Staatslening 9,25 % 1991-1998 op 14 maart
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1995 werd beslist bij ministerieel besluit van 6 februari 1995, vormt
een compensatie van de derving van interesten op de terugbetaalde
bedragen ingevolge de vervroegde terugbetaling. Deze premie heeft
betrekking op de periode na de terugbetaling en kan niet worden aangemerkt als een interestgedeelte als bedoeld in artikel 362bis WIB92 en
dat grotendeels betrekking heeft op het jaar 1994.
De litigieuze premie is derhalve niet belastbaar voor het aanslagjaar
1995.
3. De appelrechters hebben niet naar recht kunnen beslissen dat de
terugbetalingspremie voor de effecten die de eiseres op 3 januari 1995
heeft verkocht, als een verlopen interestgedeelte van vastrentende
effecten pro rata temporis moet worden beschouwd, en derhalve als een
belastbaar inkomen van enerzijds het aanslagjaar 1995 (boekjaar 1994)
en anderzijds het aanslagjaar 1996 (boekjaar 1995).
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de
feitenrechter.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer De
Bruyn.

N° 33
1o

— 16 januari 2014
(F.12.0040.N)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — I nvordering. — Douaneschuld. — Medede ling aan de schuldenaar. — T ijdstip. — Sanctie.
2 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — I nvordering. — Douaneschuld. — Dwang bevel. — Geldigheidsvoorwaarden. — T ijdstip van uitvaardiging.
3o DOUANE EN ACCIJNZEN. — I nvordering. — Douaneschuld. — Medede ling aan de schuldenaar. — Begrip.
4o DOUANE EN ACCIJNZEN. — I nvordering. — Douaneschuld. — K ennisge ving van een dwangbevel. — Gevolgen.

1o en 2o De mededeling van het bedrag van de rechten aan de schuldenaar
van de douaneschuld moet het uitvaardigen van een dwangbevel voorafgaan zodat het in strijd hiermede uitgevaardigd dwangbevel niet als
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basis kan dienen voor de invordering van de douaneschuld. (Art. 221.1
CDW ; art. 314, § 1, AWDA)
3o en 4o De kennisgeving van het dwangbevel kan niet worden aangezien
als de mededeling op de daartoe geëigende wijze van het bedrag van de
rechten aan de schuldenaar, althans niet in het kader van de invordering
krachtens dit dwangbevel en de daarop geënte gerechtelijke procedure.
(Art. 221.1 CDW ; art. 314, § 1, AWDA)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. Gerlach & Co n.v.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 3 mei 2011.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede en derde onderdeel
3. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het ondergeschikt verweer van de eiser dat de opname van de douaneschuld in een
dwangbevel kan gelden als boeking van de douaneschuld, geen belang
heeft.
De onderdelen in zoverre gesteund op dit ondergeschikt verweer zijn
niet ontvankelijk.
4. Krachtens artikel 314, § 1, van de algemene wet douane en accijnzen,
oefent de met de invordering belaste ontvanger het recht van dadelijke
uitwinning uit door middel van een door hem uitgevaardigd dwangbevel.
Krachtens artikel 221.1 van de Verordening 2913/92 van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, dient het
bedrag van de rechten onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld.
5. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij arrest van
23 februari 2006, Molenbergnatie, C-201/04, geoordeeld dat de mededeling
aan de schuldenaar van het verschuldigd bedrag aan rechten beoogt
hem passende informatie te waarborgen en hem in staat te stellen zijn
rechten met kennis van zaken te verdedigen.
Bij de in huidige zaak gewezen beschikking van 9 juli 2008, C-477/07,
heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de mede-

ARREST-2014-1.indb 133

12/11/14 10:59

134

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.1.14 - N° 34

deling van het bedrag aan in te vorderen rechten dient te worden voorafgegaan door de boeking van dit bedrag door de douaneautoriteiten
van de lidstaat, en dat dit bedrag — wanneer het niet rechtmatig werd
medegedeeld conform genoemde bepaling — door deze autoriteiten niet
kan worden ingevorderd.
De douaneautoriteiten van de lidstaat kunnen dit bedrag evenwel
opnieuw meedelen met inachtneming van de in genoemde bepaling
gestelde voorwaarden, alsook van de verjaringsregels die golden op het
tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan.
Bij arrest van 18 december 2008, Sopropé, C‑349/07, heeft het Hof van
Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat aan de adressant van een
bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen.
6. Hieruit volgt kennelijk dat de mededeling van het bedrag van de
rechten aan de schuldenaar het uitvaardigen van een dwangbevel moet
voorafgaan en dat het in strijd hiermede uitgevaardigd dwangbevel
niet als basis kan dienen voor de invordering van de douaneschuld.
Hieruit volgt tevens kennelijk dat de kennisgeving van het dwangbevel niet kan worden aangezien als de mededeling op de daartoe geëigende wijze van het bedrag van de rechten aan de schuldenaar, althans
niet in het kader van de invordering krachtens dit dwangbevel en de
daarop geënte gerechtelijke procedure.
7. In zoverre de onderdelen ervan uitgaan dat de kennisgeving van
het dwangbevel kan gelden als de mededeling van het bedrag van de
rechten op de daartoe geëigende wijze in het kader van de invordering
krachtens dit dwangbevel en de daarop geënte gerechtelijke procedure, falen ze naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Andersluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De
Bruyn en mevr. De Baets.

N° 34
1o

— 16 januari 2014
(F.12.0044.N)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Recht
— Voorwaarden.

op aftrek.

2 o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Recht op aftrek.
— Voorwaarden. — Verplichte vermeldingen op de factuur. — Datum van
levering.
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3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Recht op aftrek.
— Voorwaarden. — Verplichte vermeldingen op de factuur. — Taak van de
nationale rechter.

1o In het kader van de aftrekregeling van de BTW, kan het recht op
aftrek ook geweigerd worden als de BTW-plichtige te goeder trouw is
nu de desbetreffende bepalingen geen onderscheid maken naargelang de
BTW-plichtige te goeder trouw is of niet  (1). (Art. 3, § 1, KB nr. 3 van
10 december 1969 ; art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992)
2o De BTW-administratie is gerechtigd het recht op aftrek te verwerpen
met betrekking tot de facturen waarop de leveringsdatum niet is vermeld,
nu de vermelding op de factuur van de datum van levering van de
goederen nodig is om de inning van de belasting en de controle daarop
door de administratie mogelijk te maken (2). (Art. 3, § 1, KB nr. 3 van
10 december 1969 ; art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992)
3o Het komt aan de nationale rechter toe om te oordelen of de door de
lidstaten opgelegde verplichte vermeldingen op de factuur nodig zijn om
de inning van de BTW en de controle daarvan door de belastingadministratie te verzekeren, en voldoen aan de vereiste dat die vermeldingen
niet zo talrijk of technisch mogen zijn dat zij de uitoefening van het recht
op aftrek nagenoeg onmogelijk of overdreven moeilijk maken (3). (Art. 3,
§ 1, KB nr. 3 van 10 december 1969 ; art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992)

(V. t. Belgische Staat ;

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Eiser is BTW-belastingplichige voor de werkzaamheid van kleinhandel in TV-video-audioelectroapparaten. Ter gelegenheid van een
BTW-controle betreffende de jaren 1999 tot en met 2002 werd vastgesteld dat op verschillende facturen de leveringsdatum ontbrak.
Nu de facturen waarop verplichte vermeldingen ontbreken, overeenkomstig artikel 3, § 1, 1o, van het koninklijk besluit nr. 3 van
10 december 1969, geen recht geven op aftrek, vorderde de administratie, bij dwangbevel uitgevaardigd op 10 juni 2003, van de eiser de
terugbetaling van de ten onrechte afgetrokken BTW geheven over de
litigieuze facturen. Eiser was volgens dit dwangbevel 748.868,22 EUR
verschuldigd aan BTW en een boete van 1.497.730,00 EUR, vermeerderd
met de intresten en de kosten.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Leuven op 25 augustus 2003, tekende de eiser verzet aan
tegen voormeld dwangbevel. Bij vonnis van 4 januari 2008 verklaarde
de voormelde rechtbank de vordering van de eiser gedeeltelijk gegrond
en vernietigde het dwangbevel in de mate dat de aftrek werd geweigerd
voor een bedrag van 233.819,82 EUR, zijnde de BTW verschuldigd op
facturen waarop volgens de rechtbank de leveringsdatum wel stond
vermeld, en in de mate dat de boete meer bedroeg dan 10% van de ten
onrechte in aftrek gebrachte BTW.
  (1) tot (3) Zie concl. OM.
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Bij het thans bestreden arrest van 15 september 2011 bevestigde het
Hof van Beroep te Brussel het vonnis van de eerste rechter, met dien
verstande dat het dwangbevel bijkomend werd vernietigd in de mate
dat de aftrek werd geweigerd voor een bedrag van 2.707,00 EUR en
9.682,72 EUR.
2. In het eerste middel komt eiser op tegen het bestreden arrest in
zoverre het enerzijds vaststelt dat het recht van aftrek niet kan worden
uitgeoefend wegens de niet-vermelding van de leveringsdatum op de
bewuste facturen en anderzijds vaststelt dat de eiser niet te kwader
trouw was, niet wist of diende te weten dat zijn leveranciers geen BTW
zouden afdragen aan de Belgische Staat en de verweerder niet bewees
dat het zou gaan om fictieve facturen of dat de gefactureerde goederen
niet daadwerkelijk werden geleverd.
3. Overeenkomstig artikel 3, § 1, 1o, van het koninklijk besluit nr. 3
van 10 december 1969, moet de belastingplichtige, om zijn recht op
aftrek van de BTW geheven van het aan hem geleverde goed of verleende
dienst te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van een regelmatige
factuur opgesteld overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit
nr. 1 van 29 december 1992.
Ingevolge artikel 5, § 1, 5o, van het koninklijk besluit nr. 1 van
29 december 1992, vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van
16 februari 2004, moet de factuur de datum vermelden van de levering
van het goed of van de voltooiing van de dienst.
4. Ook de Zesde richtlijn nr. 77/288/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belastingen over de
toegevoegde waarde : uniforme grondslag, legde, vóór zijn wijziging bij
Richtlijn 2011/115/EG van 20 december 2001 tot wijziging van de Zesde
richtlijn 77/388/EG met het oog op de vereenvoudiging, modernisering
en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde,
een aantal minimumvereisten op inzake de factuurvermeldingen  (1),
doch liet de lidstaten voor het overige vrij om het recht op aftrek ook
afhankelijk te stellen van de vermelding van andere gegevens die zij
noodzakelijk achten ter waarborging van de juiste heffing van de
belasting en ter voorkoming van fraude  (2).
Deze maatregelen die de lidstaten krachtens artikel 22.8 van de Zesde
richtlijn kunnen nemen ter waarborging van de juiste heffing van de
belasting en ter voorkoming van fraude, mogen echter niet verder gaan
dan noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken  (3).
Bovendien mogen die vermeldingen niet zo talrijk of technisch zijn,
dat zij de uitoefening van het recht op aftrek nagenoeg onmogelijk of
overdreven moeilijk maken  (4).
  (1) Zie artikel 22.3.b.
  (2) Zie artikel 22.8.
  (3) HvJ, 21 maart 2000, C-110/98-C-147/98, Gabalfrisa e.a., nr. 52 ; HvJ, 3 maart 2004,
C-395/02, Transport Service, nr. 29 ; HvJ, 27 september 2007, C-146/05, Albert Collée, nr. 26.
  (4) HvJ, 14 juli 1988, C-123/87 en 330/87, Jeunehomme, nr.17 ; HvJ, 1 april 2004, C-90/02,
Gerhard Bockemühl, nr. 49.
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Wat specifiek de verplichte vermelding van de leveringsdatum op een
factuur betreft, werd in de conclusie bij voormeld arrest van 14 juli
1988 door de Advocaat-generaal, G. Slynn, gepreciseerd dat die vermelding als “redelijkerwijze noodzakelijk” kan worden beschouwd voor de
verificatie en de fiscale controle.
Het belang van de vermelding van de leveringsdatum wordt bevestigd
door artikel 2 van de Richtlijn 2011/115/EG van 20 december 2001. Deze
bepaling voert op communautair vlak een geharmoniseerde lijst in van
verplichte vermeldingen die een factuur moet bevatten, waaronder de
datum van de levering, voor zover die datum vastgesteld is en verschilt
van de uitreikingsdatum van de factuur.
Vóór er sprake was van voormelde Richtlijn 2011/115/EG van
20 december 2001, kwam het echter finaal aan de nationale rechters toe
om te oordelen of de door de lidstaten vereiste factuurvermeldingen al
dan niet voldoen aan de hoger vermelde criteria  (1).
Uw Hof heeft in dat verband reeds meermaals beslist dat de vermelding van de datum van de levering van de goederen nodig is om de
inning van de belasting en de controle daarop door de administratie
mogelijk te maken  (2).
Het bestreden arrest oordeelde bijgevolg wettig dat de administratie
het recht op aftrek van de litigieuze facturen heeft verworpen op grond
van de afwezigheid van de datum van de levering. De appelrechters gingen
er daarbij terecht van uit dat de Richtlijn 2011/115/EG van 20 december
2001 nog geen toepassing vond op de feiten van onderhavige zaak  (3).
5. Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, roept
eiser tevergeefs zijn goede trouw in om het recht op aftrek van BTW te
kunnen uitoefenen uit hoofde van de litigieuze onregelmatige facturen.
Het recht op aftrek is afhankelijk van de voorwaarde in het bezit te
zijn van een regelmatige factuur  (4).
Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan de beweerde goede
trouw van de belastingplichtige hem niet alsnog het recht verlenen op
aftrek van BTW.
De goede trouw van de belastingplichtige speelt in het kader van
de aftrek van BTW, enkel een rol wanneer de belastingplichtige het
slachtoffer is geworden van een BTW-fraude.
In dat geval kan de nationale rechter het recht op aftrek niet weigeren
indien aan de hand van objectieve elementen wordt vastgesteld dat
de belastingplichtige niet wist of had moeten weten dat hij door zijn
aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van BTW-fraude  (5).
  (1) L. Vandenberghe, Aftrek en teruggaaf van BTW, Antwerpen, Intersentia, 1998, 359 ;
zie bijv. Gent, 17 november 1997, FJF 1997/293, 645.
  (2) Cass. 7 juni 1996, AC 1996, nr. 222 ; Cass. 19 september 1996, AC 1996, nr. 318 ; Cass.
13 oktober 2000, AR C.98.0402.N, AC 2000, nr. 549.
  (3) Bestreden arrest, 5de blad, noot 1.
  (4) Artikel 3, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969.
  (5) HvJ, 6 juli 2006, C-493/04 en C-440/04, Axel Kittel en Recolta Recycling ; Cass. 7 oktober
2004, AR C.03.0144.F, AC 2004, nr. 466, met conclusie van het openbaar ministerie in Pas.
2004, nr. 466 ; Cass. 22 maart 2007, AR C.02.0185.F, AC 2007, nr. 150 ; Cass. 18 juni 2009, AR
F.07.0082.F, AC 2009, nr. 419.
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De rechter oordeelt in feite of de belastingplichtige wist of had
moeten weten dat hij door de als grondslag voor het recht op aftrek
aangevoerde handeling deelnam aan een transactie die onderdeel is
van BTW-fraude ; uw Hof gaat slechts na of de rechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de betrokken
belastingplichtige dit al dan niet wist of diende te weten  (1).
Het bestreden arrest oordeelde in casu wettig dat de administratie
het recht op aftrek van de litigieuze facturen heeft kunnen verwerpen
op grond van de afwezigheid op deze facturen van de datum van de levering, ongeacht het feit dat eiser niet te kwader trouw was, niet wist of
diende te weten dat zijn leveranciers geen BTW zouden afdragen aan de
Belgische Staat en verweerder niet bewees dat het zou gaan om fictieve
facturen of dat de gefactureerde goederen niet daadwerkelijk werden
geleverd.
6. Aan de eis dat belastingplichtigen “alles (moeten) doen wat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat hun
transacties geen onderdeel vormen van een fraudeketen”  (2), was
volgens de appelrechters in onderhavige zaak overigens niet voldaan :
“Het hof is het met de eerste rechter eens dat (eiser) zeer lichtzinnig
te werk is gegaan...”  (3).
“Daarnaast dient (eiser) er zich rekenschap van te geven dat de scheidingslijn tussen verregaande lichtzinnigheid en kwade trouw uiterst
dun is...”  (4).
Volgens de appelrechters kon eiser op grond van voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie hoe dan ook geen
aanspraak maken op het recht op aftrek.
Het eerste middel kan dan ook niet worden aangenomen.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 september 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

Cass. 25 februari 2013, AR F.12.0071.N, niet gepubliceerd, met concl. OM.
HvJ, 6 juli 2006, C-493/04 en C-440/04, inzake Axel Kittel en Recolta Recycling, nr. 51.
Bestreden arrest, 7de blad, laatste alinea.
Bestreden arrest, 8ste blad, 2de alinea.
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Hof

Beoordeling
1. Artikel 3, § 1, van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling van de belasting over de toegevoegde
waarde, bepaalt :
“Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen moet de belastingplichtige :
1o ten aanzien van de belasting geheven van de aan hem geleverde
goederen en verleende diensten, in het bezit zijn van een factuur uitgereikt overeenkomstig de artikelen 53, § 2 en 53octies, van het Wetboek
waarop de vermeldingen voorkomen bedoeld in artikel 5, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 1 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.”
Artikel 5 van het K.B. nr. 1 van 29 december 1992 over de voldoening
van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals hier van toepassing, bepaalt dat de hiervoor bepaalde factuur de datum van levering
van het goed moet vermelden.
2. Voormelde bepalingen maken geen onderscheid naargelang de btwplichtige te goeder trouw is of niet.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het recht op aftrek alleen
kan geweigerd worden als de btw-plichtige te kwader trouw is, faalt
het naar recht.
4. In zijn arrest C-123 en 330/87 van 14 juli 1988, Jeunehomme en EGI,
heeft het Hof van Justitie beslist dat de artikelen 18, lid 1, sub a, en
22, lid 3, sub a en b, van de Zesde Richtlijn (77/388) van de Raad van
17 mei 1977 de lidstaten toestaan om de uitoefening van het recht op
aftrek afhankelijk te stellen van het bezit van een factuur met een
aantal verplichte vermeldingen die nodig zijn om de inning van de
belasting over de toegevoegde waarde en de controle daarvan door de
belastingadministratie te verzekeren. Die vermeldingen mogen niet zo
talrijk of technisch zijn dat zij de uitoefening van het recht op aftrek
nagenoeg onmogelijk of overdreven moeilijk maken. Het komt aan de
nationale rechter toe om te oordelen of de door de lidstaten opgelegde
vermeldingen aan de genoemde criteria voldoen.
5. Door te oordelen dat de vermelding van de datum van levering
van de goederen nodig is om de inning van de belasting en de controle
daarop door de administratie mogelijk te maken en dat de verweerder
bijgevolg terecht het recht op aftrek met betrekking tot de facturen
waarop de leveringsdatum niet is vermeld heeft verworpen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

ARREST-2014-1.indb 139

12/11/14 10:59

140

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.1.14 - N° 35

16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Durnez (bij de balie te
Leuven) en de heer van Eeckhoutte.

N° 35
1o

— 16 januari 2014
(F.12.0129.N)

kamer

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — Vlaams Gewest. —
Leegstandsheffing. — A dministratief beroep. — K ennisgeving van de
beslissing. — Ontbreken van de verhaalsmogelijkheden. — Gevolg.

Om de termijn om een jurisdictioneel beroep in te stellen te doen ingaan,
moet de kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering over het
administratief beroep van de belastingplichtige tegen de leegstandheffing, het bestaan vermelden van een jurisdictioneel beroep bij de rechter
en de modaliteiten ervan  (1). (Art. 3, § 1, KB nr. 3 van 10 december 1969 ;
art. 5 KB nr. 1 van 29 december 1992)

(Vlaams Gewest t. Vamoss n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Met een dwangbevel van 29 augustus 2003 vorderde de gemachtigde
ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap lastens
verweerster de betaling van een heffing (voor het jaar 1997 en met
betrekking tot een pand in Hasselt) ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen, verhoogd met intresten en kosten.
Een voorafgaandelijk bezwaarschrift van verweerster was afgewezen
op 10 maart 1999. Verweerster consigneerde het gevorderde bedrag.
Met een dagvaarding in verzet van 24 september 2003 betwistte
verweerster het dwangbevel, aanvoerend dat meer dan 50% van de
vloeroppervlakte van het betrokken gebouw gebruikt werd door een
huurder, terwijl de overige oppervlakte slechts gedurende een korte
tijd, om redenen onafhankelijk van verweerster, niet in gebruik was
geweest. Verweerster vorderde de teruggave van het door haar geconsigneerde bedrag.
Nadat de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt bij vonnis van
29 november 2006 de zaak had verwezen naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel, deed deze in het vonnis van 2 april 2008 uitspraak
over een exceptie met betrekking tot de ontvankelijkheid van het
verzet. Vaststellend dat in werkelijkheid niet het dwangbevel, doch
de regelmatigheid van de heffing van de taks werd betwist, stelde de
rechtbank vast dat de termijnbepaling van artikel 1385decies van het
Gerechtelijk wetboek niet was nageleefd.
  (1) Zie concl. OM.
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Niettemin werd de vordering ontvankelijk verklaard, nu de vervaltermijn geacht werd nooit een aanvang te hebben genomen gelet op
de onduidelijke en verkeerde berichtgeving van eiser. De rechtbank
heropende de debatten om eiser toe te laten de administratieve akte tot
vaststelling van de leegstand van het pand over te leggen en partijen
de kans te geven hieromtrent te concluderen.
In graad van beroep verklaarde het Hof van beroep te Brussel bij het
thans bestreden arrest van 13 oktober 2011 de vordering ontvankelijk.
De appelrechters verklaarden zich bevoegd om uitspraak te doen over
de grond van de zaak, en heropenden daartoe de debatten.
2. Overeenkomstig artikel 1385undecies van het Gerechtelijk wetboek
(ingevoerd bij wet van 23 maart 1999), moet de vordering (inzake een
geschil bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32o van het Gerechtelijk wetboek
over de toepassing van een belastingwet) op straffe van verval worden
ingesteld uiterlijk binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal.
3. In het eerste onderdeel van het enig middel wordt gesteld dat deze
termijn alleen kan worden verlengd ingevolge een wetsbepaling of
in geval van overmacht, zodat het hof van beroep niet wettig, zonder
overmacht vast te stellen, verweersters vordering ontvankelijk kon
verklaren.
In het tweede onderdeel voert eiser aan dat overmacht alleen kan
voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de betrokkene,
die deze gebeurtenis niet kon voorzien, noch voorkomen, zodat het hof
van beroep ten onrechte een loutere schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, als onderdeel van de beginselen van behoorlijk bestuur,
als geval van overmacht aanzag.
Het derde onderdeel van het middel voert aan dat het hof van beroep niet
wettig een beginsel van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheidsbeginsel)
voorrang kon geven op een wettelijk bepaalde vervaltermijn die alleen
door overmacht of andersluidende wetsbepaling kan worden verlengd.
4. Overeenkomstig artikel 39, § 2, van het Leegstandsdecreet kan de
belastingplichtige binnen 30 dagen na de verzending van de aanslag,
met een gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de Vlaamse
regering, die een beslissing neemt binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het beroepschrift.
Het Leegstandsdecreet voorziet niet in een beroepsprocedure tegen
de beslissing van de Vlaamse regering over het bezwaar.
De rechtsleer neemt aan dat tegen die beslissing een beroep bij de
gewone rechter mogelijk is over de grond van de zaak (het al dan
niet verschuldigd zijn van de leegstandsheffing). Het verzet tegen het
dwangbevel maakt overigens deel uit van de invorderingsprocedure  (1).
  (1) S. Huyghe, “Het Arbitragehof oordeelt over de verenigbaarheid van de procedure van verzet tegen dwangbevel met de bevoegdheidsverdelende regels in het kader
van de procedure inzake heffingen ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van
woningen en gebouwen” (noot onder Arbitragehof, 14 mei 2003), TFR 2003, (1086), 1092 ;
M. De Jonckheere, “Woningen niet gebruikt overeenkomstig de woonfunctie”, noot
onder Rb. Brussel, 15 december 2000, TFR 2001, 344.
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Bij gebrek aan bepaling omtrent het beroep tegen de beslissing van
de Vlaamse regering in het decreet zelf, zijn de gemeenrechtelijke
regels van toepassing zowel vóór als na de wijzigingen door de procedurewetten van 15 en 23 maart 1999 toepasselijk vanaf 6 april 1999.
5. Overeenkomstig het in casu toepasselijk artikel 13, § 1, van het
decreet van de Vlaamse Raad van 23 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van
de Vlaamse regering, moeten de bestuursbeslissingen van de diensten,
met individuele strekking, die beogen rechtsgevolgen te hebben voor
één of meer bestuurden of voor een ander bestuur, uitdrukkelijk in
een bestuursdocument dat de akte uitmaakt, worden gemotiveerd. Het
bestuursdocument dient tevens de eventuele mogelijkheid tot beroep,
alsmede de modaliteiten hiervan, te vermelden.
Uit deze bepaling volgt dat de kennisgeving van de beslissing van
de Vlaamse regering over het administratief beroep van de belastingplichtige tegen de hem opgelegde Leegstandsheffing, de mogelijkheid
tot het instellen van een jurisdictioneel beroep tegen deze beslissing
bij de rechtbank van eerste aanleg, alsmede de modaliteiten ervan,
moet vermelden.
6. De termijn om beroep in te stellen bij de rechter begint niet te
lopen in de gevallen waarin het bestuur verzuimd heeft de belastingplichtige correct in te lichten over de wettelijke beroepsmogelijkheden
en de terzake toepasselijke modaliteiten.
In dit verband kan verwezen worden naar het arrest dat Uw Hof op
15 maart 2013 heeft gewezen over de toepassing van artikel 39, § 2,
eerste lid, Leegstandsdecreet (in de versie na de wijziging in het jaar
2000), volgens welke bepaling de beslissing over het beroep per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht aan de belastingplichtige
en deze beslissing de wijze vermeldt waarop ertegen in rechte kan
worden getreden. Uw Hof oordeelde dat indien de kennisgeving van de
beslissing geen melding maakt van de mogelijkheid om in beroep te
gaan door het instellen van een vordering in rechte binnen de drie
maanden, de vordering niet onontvankelijk kan verklaard worden om
reden dat de algemene procedure van de artikelen 1385decies en 1385
van het Gerechtelijk wetboek wordt geacht gekend te zijn  (1).
In onderhavig geval diende de kennisgeving het bestaan van een
beroepsmogelijkheid en de modaliteiten ervan te vermelden op grond
van artikel 13 van het decreet van 23 oktober 1991. Deze decretale bepaling voorziet niet in een sanctie, net zomin als artikel 39, § 2, Leegstandsdecreet, waarover Uw Hof heeft uitspraak gedaan in het arrest
van 15 maart 2013.
Mutatis mutandis dringt in casu dezelfde regel zich op : indien de
kennisgeving de beroepsmogelijkheid niet vermeldt, loopt de termijn
om de vordering in te stellen niet  (2).

  (1) Cass. 15 maart 2013, AR F.11.0169.N, AC 2013, nr. 189.
  (2) Anders RvSt, nr. 75.916 van 25 september 1998 waarin wordt geoordeeld dat deze
bepaling geen sanctie voorziet.
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De eerste drie onderdelen, die uitgaan van de verkeerde rechtsopvatting dat de kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering op het administratief beroep van de belastingplichtige tegen de
Leegstandsheffing, de termijn om een vordering in rechte in te stellen
tegen deze beslissing doet lopen, ook in de gevallen waarin het bestuur
in deze beslissing geen of onjuiste informatie heeft verstrekt over de
beroepsmogelijkheden, falen naar recht.
7. In het vierde onderdeel van het middel voert eiser aan dat “het
bestreden arrest dat alleen op grond van het feit dat eiser in de kennisgeving van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar geen melding
had gemaakt van de procedure tot betwisting van de heffing ten
gronde, voorzien in artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, oordeelt dat eiser onzorgvuldig heeft gehandeld in strijd
met wat mag worden verwacht van een behoorlijk bestuur en derhalve
een fout heeft begaan, zijn beslissing niet naar recht (verantwoordt)
(...)”  (1).
Ook dit onderdeel faalt naar recht nu het er verkeerdelijk van uitgaat
dat “op eiser bijgevolg geen verplichting rustte om in de kennisgeving
van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar, waarin het bezwaarschrift van verweerster werd afgewezen, de wijze te vermelden waarop
verweerster deze beslissing in rechte kon bestrijden”  (2).
Ik verwijs terzake naar het antwoord op de eerste drie onderdelen
van het middel.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 13 oktober 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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
Vierde onderdeel
1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 39, § 2, Leegstandsdecreet
kan de belastingplichtige binnen 30 dagen na de verzending van de
  (1) Voorziening p. 12, nr. 13.
  (2) Voorziening, p. 11, nr. 11, tweede alinea.
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aanslag, met een gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de
Vlaamse regering. Die neemt een beslissing binnen drie maanden na
de verzendingsdatum van het beroepschrift. Wordt het beroep ingewilligd dan beslist de Vlaamse regering of de heffing geheel of gedeeltelijk niet verschuldigd is, dan wel of het gebouw en/of de woning wordt
geschrapt van de lijst.
2. Krachtens het hier toepasselijke artikel 2 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 23 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van
bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse
regering wordt voor de toepassing van dit decreet verstaan onder :
— bestuursdocument : alle beschikbare informatie in geschreven,
visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm, opgesteld door of in
opdracht van de diensten, waaruit hetzij een bestuursbeslissing blijkt,
hetzij een handeling blijkt die tot een bestuursbeslissing heeft bijgedragen ;
— diensten : de administraties van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap of de van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse
Gewest afhangende instellingen, als bedoeld in artikel 9 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Krachtens het hier toepasselijke artikel 13, § 1 van het decreet van
de Vlaamse Raad van 23 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van
bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse
regering moeten de bedoelde bestuursbeslissingen van de diensten,
met individuele strekking, die beogen rechtsgevolgen te hebben voor
één of meer bestuurden of voor een ander bestuur uitdrukkelijk in
een bestuursdocument dat de akte uitmaakt, worden gemotiveerd ;
het bestuursdocument vermeldt tevens de eventuele mogelijkheid tot
beroep, alsmede de modaliteiten hiervan.
3. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat de kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering over het administratief beroep van de belastingplichtige tegen de leegstandheffing het
bestaan van een jurisdictioneel beroep bij de rechter en de modaliteiten ervan moet vermelden.
4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat op de eiser geen verplichting
rustte om in de kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering, waarin het bezwaarschrift werd afgewezen, de belastingplichtige
te informeren over de mogelijkheid om een jurisdictioneel beroep in te
stellen bij de rechter, faalt naar recht.
Eerste tot en met derde onderdeel
5. De onderdelen die in hun geheel ervan uitgaan dat de termijn om
een jurisdictioneel beroep in te stellen een aanvang had genomen vanaf
de kennisgeving, zijn volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde afwezigheid van verplichting om bij de kennisgeving de belastingplichtige te
informeren over de mogelijkheid om jurisdictioneel beroep in te stellen
en de modaliteiten ervan te vermelden, zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 36
1o kamer — 16 januari 2014
(F.12.0173.N)
DOUANE- EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld. — Verordeningen
en 1854/89. — I nvordering. — Vereisten.

nr.

1697/79

Ook voor de in te vorderen douaneschuld die valt onder het toepassingsgebied van de Verordeningen nr. 1697/79 en nr. 1854/89, geldt de regel dat
de mededeling van het bedrag aan in te vorderen rechten dient te worden
voorafgegaan door de boeking van dit bedrag door de douaneautoriteiten
van de lidstaat, en dat dit bedrag, wanneer het niet rechtmatig werd
meegedeeld conform artikel 221.1 Communautair Douanewetboek, door
deze autoriteiten niet kan worden ingevorderd  (1). (Artt. 2.1 en 2.2 EEGVerordening Raad nr. 1697/79 24 juli 1979 ; artt. 2.1, 6.1 en 26 EEG-Verordening Raad nr. 1854/89 14 juni 1989 ; art. 221.1 CDW)

(Frans Maas I nternationale Zoll Agentur GmbH vennootschap
Duits recht e.a. t. Belgische Staat ; minister van Financiën)

naar

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. De betwisting in deze zaak betreft de verplichting tot boeking
van de douaneschuld opdat een procedure tot navordering kan worden
ingeleid.
Bij processen-verbaal van 20 januari 1991, 14 april 1992 en 18 november
1992, opgemaakt door de Inspectie Opsporing der Douane en Accijnzen
te Antwerpen werd een onttrekken aan de doorvoer van levende dieren
vastgesteld en de niet-aanzuivering van communautaire documenten
T1, die geldig waren gemaakt op het douanekantoor te Frankfurt/Oder
in de periode van 6 juni 1991 tot 30 augustus 1991.
In de huidige procedure werden de eiseressen en G. Schreur GmbH
— de aangevers en hun borgen — aangesproken in betaling van de
verdoken invoerrechten.
Met brief van 4 juni 1993 werd G. Schreur GmbH in kennis gesteld van
de gevorderde sommen.
Met brief van 7 juni 1993 werden de eerste eiseres en de tweede eiseres
hiervan in kennis gesteld.
Bij exploot van 25 oktober 1994 vorderde de Belgische Staat om :
  (1) Zie concl. OM.
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— G. Schreur GmbH en de derde eiseres solidair, minstens in solidum
of de een met uitsluiting van de ander, te veroordelen tot de betaling
van de som van 1.616.959 BEF, vermeerderd met de wettelijke nalatigheidsinteresten van 9,6% per jaar vanaf 15 juni 1993 tot en met de dag
van betaling ;
— de eerste eiseres en de vierde eiseres solidair, minstens in solidum
of de een met uitsluiting van de ander, te veroordelen tot de betaling
van de som van 120.194 BEF, vermeerderd met de wettelijke nalatigheidsinteresten van 9,6% per jaar vanaf 18 juni 1993 tot de dag van algehele betaling ;
— de tweede eiseres en de derde eiseres solidair, minstens in solidum
of de een met uitsluiting van de ander, te veroordelen tot de betaling
van de som van 101.569 BEF, vermeerderd met de wettelijke nalatigheidsinteresten vanaf 18 juni 1993 tot de dag van betaling.
Bij vonnis van 17 maart 2006 verklaarde de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde de vorderingen ontvankelijk, doch ongegrond.
In het bestreden arrest verklaarde het hof van beroep het door de
verweerder ingestelde hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond in
zoverre gericht tegen G. Schreur GmbH en tegen de derde eiseres voorzover deze in rechte werd aangesproken uit hoofde van de borgstelling
van G. Schreur GmbH.
Verder verklaarde het bestreden arrest het hoger beroep gegrond in
zoverre gericht tegen de eerste eiseres, de tweede eiseres, de vierde
eiseres en de derde eiseres voor zover deze in rechte werd aangesproken
uit hoofde van de borgstelling van tweede eiseres.
De appelrechters veroordeelden de eerste eiseres en de vierde eiseres
solidair tot betaling aan de verweerder van 2.979,50 EUR en de tweede
eiseres en de derde eiseres solidair tot betaling aan de verweerder van
2.517,79 EUR, telkens meer de wettelijke nalatigheidsinteresten van
9,6% per jaar vanaf 15 juni 1993 tot de dag der algehele betaling.
De appelrechters oordelen dat “het feit dat er geen boeking zou zijn
gebeurd — wat [de verweerder] niet schijnt tegen te spreken — van geen
belang [is] op de verjaringstermijn, aangezien, ingeval geen boeking
is geschied, de verjaringstermijn begint te lopen vanaf het ontstaan
van de schuld”.
2. De eiseressen voeren in hun cassatieberoep twee middelen aan.
3. (…)
4. In het eerste middel voeren de eiseressen aan dat de appelrechters
de artikelen 217 en 221, lid 1, verordening nr. 2913/92 van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (hierna :
Communautair Douanewetboek), artikel 2 verordening nr. 1697/79 van
24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer
die niet van de belastingplichtige zijn opgeëist voor goederen welke
zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot
betaling van dergelijke rechten voortvloeide (hierna : Verordening
nr. 1697/79) en de artikelen 1, lid 1 en lid 2, sub c), 2, lid 1, 5, 6, lid 1
verordening nr. 1854/89 van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de
betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te veref-
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fenen bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer (hierna : Verordening
nr. 1854/89) hebben geschonden door te oordelen dat het feit dat er geen
boeking zou zijn gebeurd geen invloed heeft op de verjaringstermijn
aangezien in zulk geval de verjaringstermijn begint te lopen vanaf het
ontstaan van de schuld.
5. Het Communautair Douanewetboek is overeenkomstig artikel 253,
tweede lid, van dat wetboek van toepassing met ingang van 1 januari
1994.
De appelrechters oordelen dat artikel 221.1 Communautair Douanewetboek, dat bepaalt dat het bedrag aan rechten onmiddellijk na de
boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te
worden medegedeeld, van toepassing is aangezien het Communautair
Douanewetboek in werking was getreden op het ogenblik van de inleidende dagvaarding van 25 oktober 1994.
Ik meen dat de appelrechters met dit oordeel voorbij gaan aan de
regel van artikel 2.2 Verordening nr. 1697/79 op grond waarvan de
procedure tot navordering wordt ingeleid door kennisgeving aan de
betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat
hij verschuldigd is.
De eerste eiseres en de tweede eiseres werden van dit bedrag in kennis
gesteld in juni 1993.
De bepalingen van het Communautair Douanewetboek zijn te dezen
mitsdien niet van toepassing.
6. Wel van toepassing is artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79, overeenkomstig welke bepaling de bevoegde autoriteiten een procedure tot
navordering van de niet-geheven rechten inleiden wanneer zij constateren dat het gehele of gedeeltelijke bedrag van de rechten bij invoer of
bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is aangegeven
voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, niet van de belastingplichtige is opgeëist.
Verder bepaalt artikel 2.1, tweede lid Verordening nr. 1697/79 dat
de procedure tot navordering niet meer kan worden ingeleid na een
termijn van drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de
belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking
heeft plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douaneschuld ter zake
van het betrokken goed is ontstaan.
Uit deze bepaling vloeit voort dat het gebrek aan boeking van de
douaneschuld de navordering ervan niet in de weg staat, mits de procedure wordt ingeleid binnen een termijn van drie jaar vanaf de dag
waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.
7. Anderzijds dient op grond van artikel 2.1 Verordening nr. 1854/89
elk bedrag aan rechten bij in- of bij uitvoer dat voortvloeit uit een
douaneschuld door de douaneautoriteit te worden berekend zodra
de nodige gegevens beschikbaar zijn, en door de douaneautoriteit te
worden geboekt.
Overeenkomstig artikel 6 Verordening nr. 1854/89 dient onmiddellijk
na de boeking het bedrag van de rechten op de voorgeschreven wijze
aan de tot betaling gehouden persoon te worden medegedeeld.
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Deze bepalingen zijn te dezen van toepassing, vermits Verordening
nr. 1854/89 overeenkomstig artikel 26 van toepassing is met ingang van
1 juli 1990.
8. In casu stelt zich de vraag hoe deze bepalingen dienen te worden
samengelezen.
Kan de procedure tot navordering op grond van artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79 worden ingeleid bij niet-boeking van de douaneschuld
aangezien artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79 bepaalt dat een procedure
tot navordering binnen de drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld kan worden ingeleid bij niet-boeking van de douaneschuld,
ook al moet de douaneschuld overeenkomstig artikel 2.1 Verordening
nr. 1854/89 worden geboekt ?
Of moet daarentegen worden aangenomen dat de procedure tot navordering op grond van artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79 niet kan worden
ingeleid bij niet-boeking van de douaneschuld aangezien artikel 2.1
Verordening nr. 1854/89 bepaalt dat de douaneschuld moet worden
geboekt, ook al kan de procedure tot navordering op grond van artikel 2.1
Verordening nr. 1697/79 worden ingeleid bij niet-boeking van de douaneschuld, binnen de drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld ?
9. In een arrest van 15 december 2009 werd uw Hof uitgenodigd zich uit
te spreken over de verhouding tussen artikel 3 Verordening nr. 1697/79,
krachtens welke bepaling de termijn vastgesteld in artikel 2 niet van
toepassing is wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het
juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten bij in- of uitvoer
ter zake van het betrokken goed vast te stellen aan de ene kant, en
artikel 221.1 Communautair Douanewetboek aan de andere kant.
Deze zaak betrof douaneschulden die ontstonden in 1992. De vordering tot het betalen van deze schulden werd ingesteld na 1 januari 1994.
Bij arrest van 23 februari 2006, in de zaak Molenbergnatie, C-201/04,
oordeelde het Hof van Justitie dat de bepaling van artikel 221.1 Communautair Douanewetboek een loutere procedureregel is, waardoor deze
bepaling van toepassing is op de na 1 januari 1994 aangevatte invordering van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan.
Bovendien oordeelde het Hof van Justitie bij beschikking van 9 juli
2008, in de zaak Gerlach, C-477/07, dat artikel 221.1 Communautair
Douanewetboek aldus dient te worden uitgelegd dat de mededeling van
het bedrag aan in te vorderen rechten dient te worden voorafgegaan
door de boeking van dit bedrag door de douaneautoriteiten, en dat
dit bedrag, wanneer het niet rechtmatig werd medegedeeld conform
genoemde bepaling, door deze autoriteiten niet kan worden ingevorderd.
Aangezien de vordering tot het betalen van de douaneschulden
werd ingesteld na 1 januari 1994, was de verplichting tot boeking die
aldus voortvloeit uit artikel 221.1 Communautair Douanewetboek van
toepassing.
Anderzijds pasten de appelrechters de verjaringsregel van de
Verordening nr. 1697/79 toe en oordeelden dat zij onder het toepas-
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selijk artikel 3 Verordening nr. 1697/79 niet gehouden waren om na
te gaan of de navordering van de verschuldigde rechten al dan niet
werd voorafgegaan door een rechtsgeldige boeking van dit bedrag
aan rechten.
Hierover oordeelde uw Hof dat de appelrechters, bij de toepassing
van de verjaringsregel van artikel 3 Verordening nr. 1697/79, niet naar
recht konden oordelen dat het irrelevant is of de mededeling van het
bedrag aan rechten aan de schuldenaar al dan niet rechtsgeldig is
geschied met een rechtsgeldige boeking van het bedrag aan rechten
vóór de mededeling  (1).
Dit betekent dat, wanneer de verjaringsregel van Verordening
nr. 1697/79 en de verplichting tot boeking die voortvloeit uit artikel 221.1
Communautair Douanewetboek beiden van toepassing zijn, de boeking
wel degelijk moet gebeuren opdat een procedure tot navordering in de
zin van artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79 kan worden ingeleid.
10. Ik meen dat het oordeel van uw Hof in het arrest van 15 december
2009 over de verhouding tussen de verjaringsregel van Verordening nr. 1697/79 en de verplichting tot boeking die voortvloeit uit
artikel 221.1 Communautair Douanewetboek een richtsnoer biedt voor
de oplossing van de vraag die in deze zaak aan de orde is, ook al is in
casu artikel 221.1 Communautair Douanewetboek niet van toepassing.
Op grond van het toepasselijke artikel 2.1 Verordening nr. 1854/89
dient elk bedrag aan rechten bij in- of bij uitvoer dat voortvloeit
uit een douaneschuld immers eveneens door de douaneautoriteit te
worden berekend zodra de nodige gegevens beschikbaar zijn, en door
de douaneautoriteit te worden geboekt. Dit bedrag dient overeenkomstig artikel 6 Verordening nr. 1854/89 onmiddellijk na de boeking op de
voorgeschreven wijze aan de tot betaling gehouden persoon te worden
medegedeeld.
De samenhang tussen artikel 221.1 Communautair Douanewetboek
en deze bepalingen van Verordening nr. 1854/89 werd door het Hof van
Justitie benadrukt in het arrest van 23 februari 2006, in de zaak Molenbergnatie, C-201/04. Met betrekking tot het chronologisch verloop van
de boeking en mededeling op grond van de regels van het Communautair Douanewetboek oordeelde het Hof van Justitie dat dezelfde benadering terug te vinden is in Verordening nr. 1854/89.
Ik meen dat ook dat, wanneer de verjaringsregel van Verordening
nr. 1697/79 en de verplichting tot boeking die voortvloeit uit Verordening nr. 1854/89 beiden van toepassing zijn, zoals te dezen het geval is,
de boeking wel degelijk moet gebeuren opdat een procedure tot navordering in de zin van artikel 2.1 Verordening nr. 1697/79 kan worden
ingeleid.
De appelrechters konden derhalve niet naar recht oordelen dat de
navordering niet nietig is ondanks het gebrek aan een voorafgaande
boeking.
Het eerste middel komt mij dan ook gegrond voor.
  (1) Cass. 15 december 2009, AR P.09.1253.N, AC 2009, nr. 748, Pas. 2009, nr. 748.
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Besluit :
Verwerping van het door de vierde eiseres ingesteld cassatieberoep.
Vernietiging van het bestreden arrest op de voorziening van de
overige eiseressen.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 7 september 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 september 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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
3. Artikel 2.1 EEG-Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979
inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van
de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling
van dergelijke rechten voortvloeide, hierna Verordening nr. 1697/79,
bepaalt :
“Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat het gehele of
gedeeltelijke bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten
voortvloeide, niet van de belastingschuldige is opgeëist, leiden zij een
procedure in tot navordering van de niet-geheven rechten.
Deze procedure kan echter niet meer worden ingeleid na een termijn
van drie jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft
plaatsgevonden, vanaf de dag waarop de douaneschuld ter zake van het
betrokken goed is ontstaan”.
4. Overeenkomstig artikel 2.2 Verordening nr. 1697/79 wordt de procedure tot navordering ingeleid door kennisgeving aan de betrokkene
van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat hij verschuldigd is.
Overeenkomstig artikel 2.1 EEG-Verordening nr. 1854/89 van de Raad
van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor
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uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen aan rechten
bij in- of bij uitvoer, hierna Verordening nr. 1854/89, dient elk bedrag
aan rechten bij in- of bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld,
door de douaneautoriteit te worden berekend zodra de nodige gegevens
beschikbaar zijn, en door de douaneautoriteit te worden geboekt.
Overeenkomstig artikel 6.1 Verordening nr. 1854/89 dient onmiddellijk na de boeking het bedrag van de rechten op de voorgeschreven
wijze aan de tot betaling gehouden persoon te worden medegedeeld.
Overeenkomstig artikel 26 Verordening nr. 1854/89 is deze verordening nr. 1854/89 van toepassing met ingang van 1 juli 1990.
5. Bij arrest van 23 februari 2006, Molenbergnatie, C-201/04, oordeelt
het Hof van Justitie van de Europese Unie, hierna Hof van Justitie, dat
de bepaling van Verordening nr. 1854/89 betreffende het vereiste dat het
bedrag van de rechten onmiddellijk na de boeking op de geëigende wijze
wordt medegedeeld, in wezen is overgenomen in artikel 221.1 Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het communautair douanewetboek, hierna Communautair Douanewetboek, dat bepaalt dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na
de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te
worden medegedeeld.
6. Volgens de beschikking van het Hof van Justitie van 9 juli 2008,
Gerlach, C-477/07, dient artikel 221.1 Communautair Douanewetboek
aldus te worden uitgelegd dat de mededeling van het bedrag aan in te
vorderen rechten dient te worden voorafgegaan door de boeking van dit
bedrag door de douaneautoriteiten van de lidstaat, en dat dit bedrag,
wanneer het niet rechtmatig werd meegedeeld conform genoemde
bepaling, door deze autoriteiten niet kan worden ingevorderd.
Uit het arrest Molenbergnatie volgt dat het oordeel van het Hof van
Justitie in de zaak Gerlach kennelijk dient te worden toegepast op de
in te vorderen douaneschuld die valt onder het toepassingsgebied van
de Verordeningen nr. 1697/79 en nr. 1854/89.
7. Uit het arrest blijkt dat :
— de douaneschuld is ontstaan in de loop van het jaar 1991 ;
— de vordering tot navordering, door kennisgeving aan de betrokkenen van het bedrag aan rechten, werd ingeleid na 1 juli 1990 en vóór
1 januari 1994.
8. De appelrechter past de verjaringsregel toe van artikel 2 Verordening nr. 1697/79.
Hij kon daarbij niet naar rechte oordelen dat ook zonder voorafgaande boeking het bedrag aan recht kon worden ingevorderd.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de vierde eiseres.
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Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van de vierde eiseres te haren laste.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De
Bruyn.

N° 37
1o

— 16 januari 2014
(F.12.0183.N)

kamer

DOUANE- EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld –– I nvordering. — Vereisten.
— Boeking van de douaneschuld. — Begrip.

Artikel 217 van het Communautair Douanewetboek bevat geen enkele
verplichting om als drager van de boeking van de douaneschuld de boekhouding te kiezen, zodat een papieren of elektronische drager volstaat,
mits het exacte bedrag aan douanerechten daarin wordt opgenomen ;
bijgevolg kan de inschrijving op de fiche 1552B die in de eerste plaats
bedoeld is voor de opname van de rechten in de boekhouding van de eigen
middelen van de Gemeenschap, een boeking zijn in de zin van voormeld
artikel  (1). (Artt. 217.1 en 217.2 CDW)

(Gerlach & Co n.v. t. Belgische Staat ;

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. In de voorziening tot cassatie komt eiseres op tegen de beslissing
van de appelrechters dat de door eiser verschuldigde douanerechten
in casu rechtsgeldig werden geboekt door de registratie ervan in een
fiche 1552B.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiseres aan dat
de opneming van de verschuldigde rechten in de boekhouding van de
eigen middelen van de Gemeenschap, overeenkomstig artikel 6 van
de Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89, niet kan gelden als een
vermoeden van boeking in de zin van artikel 217.1 CDW, nu de opneming in de boekhouding van de eigen middelen van de Gemeenschap
zich kan opdringen, terwijl het bedrag niet of nog niet daadwerkelijk is geboekt in de zin van artikel 217.1 CDW. Dit geldt ongeacht of
de beide soorten boekhoudingen al dan niet op eenzelfde drager, zoals
bijvoorbeeld een fiche 1552 B, worden verwerkt. Bovendien staat het
verschil tussen beide boekhoudingen, onder meer op het vlak van de
  (1) Zie concl. OM.
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finaliteit, inhoud en tijdstip van inschrijving, eraan in de weg dat zij
beide op eenzelfde drager worden verwekt  (1).
Door ervan uit te gaan dat het communautair recht geen systeem
uitsluit waarbij de boekhouding van de eigen middelen van de Gemeenschap en de boeking in de zin van artikel 217.1 CDW op eenzelfde drager
worden geboekt, maar ook en vooral door uit de opneming van het
bedrag aan rechten in de fiche 1552B een vermoeden van boeking in de
zin van artikel 217.1 CDW te putten, zou het bestreden arrest bijgevolg
zijn beslissing niet naar recht hebben verantwoord.
3. In het arrest Molenbergnatie van 23 februari 2006 (C-201/04),
oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat alleen de
procedureregels van de artikelen 217 tot en met 232 CDW van toepassing zijn op de na 1 januari 1994 aangevatte invordering van een douaneschuld die vóór deze datum van inwerkingtreding van het CDW is
ontstaan. In zoverre de artikelen 217 tot en met 232 CDW daarentegen
materiële rechtsregels invoeren, zijn deze regels niet van toepassing
op de na 1 januari 1994 aangevatte invordering van een vóór die datum
ontstane douaneschuld nu de materiële regels volgens dat Hof niet
kunnen gelden met betrekking tot rechtsposities die definitief zijn
verworven vóór de inwerkingtreding van die bepalingen  (2).
Waar in de artikelen 217 en 221.1 CDW het begrip “boeking” anders
wordt ingevuld dan in de voorheen geldende Verordening nr. 1697/79 van
de Raad van 24 juli 1979 inzake van navordering van rechten bij invoer
of uitvoer die niet van de belastingplichtige zijn opgeëist voor goederen
welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting
tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide (zie verder), moeten
deze bepalingen op dat vlak als materiële regels worden beschouwd en
niet als procedureregels zodat zij geen toepassing kunnen vinden op de
boeking van douaneschulden ontstaan vóór 1 januari 1994 en de bepalingen van Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 derhalve
van toepassing blijven  (3).
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest, alsmede uit de voorziening tot cassatie, blijkt dat de litigieuze douaneschulden zijn ontstaan
in de periode van mei t/m december 1992, en dus vóór de inwerkingtreding op 1 januari 1994 van het CDW. De bepalingen van de Verordening
nr.1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake “boeking” zijn te dezen
derhalve van toepassing en niet de artikelen 217 en 221.1 CDW.
In zoverre het onderdeel uitgaat van de toepasselijkheid van het op
1 januari 1994 in werking getreden artikel 217 CDW op een voordien
ontstane douaneschuld, faalt het naar recht.
4. In de Verordening nr.1854/89 van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een

  (1) Voorziening, p. 9, laatste alinea – p. 10, tweede alinea.
  (2) Cf. conclusie van adv.-gen. Timperman, bij Cass. 26 februari 2008, AR P.07.1021.NP.07.1303.N, niet gepubliceerd.
  (3) A. Bossuyt, “Enkele capita selecta uit het EG-douanerecht”, RW, 2008-09, 17181719, nrs 16-19.
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douaneschuld te vereffenen bedragen aan rechten bij in- of uitvoer
(artikel 1.2.c) wordt de term “boeking” als volgt gedefinieerd :
“De inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige
andere drager door de douaneautoriteit van het bedrag aan rechten bij
invoer of bij uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld.”
In deze verordening, die een termijnregeling voor de boeking
invoerde, worden geen nadere regels vastgesteld voor de praktijk van
de boeking van de douaneschuld. Dit werd overgelaten aan de lidstaten
zoals blijkt uit de overwegingen van deze verordening :
“Overwegende dat het vaststellen van nadere regels voor de praktijk
van de boeking van de bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer aan de
Lidstaten kan worden overgelaten ; dat het in hoofdzaak erop aankomt
de termijnen vast te stellen waarbinnen deze boeking dient plaats te
vinden”.
In het arrest van 23 februari 2006 in de zaak Molenbergnatie  (1) wees
het Hof van Justitie erop dat de bepalingen van de Verordening 1854/89
betreffende de omschrijving van het begrip “boeking” in wezen zijn
overgenomen in het CDW, en inzonderheid in artikel 217.
5. Overeenkomstig artikel 217.1 CDW dient elk bedrag aan rechten
bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, door de douaneautoriteiten te worden berekend zodra deze over
de nodige gegevens beschikken en dient dit bedrag aan rechten door
deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als
zodanig dienst doet, te worden geregistreerd.
Krachtens artikel 217.2 CDW, kunnen de lidstaten nadere voorschriften vaststellen voor de boeking van de bedragen aan rechten.
Deze voorschriften kunnen verschillen naargelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de omstandigheden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet verzekerd van zijn dat de genoemde
bedragen zullen worden betaald.
Artikel 217, tweede lid, CDW, moet aldus worden uitgelegd dat dit
artikel, aangezien het geen andere voorschriften voor de boeking in
de zin van die bepaling bevat, het aan de lidstaten overlaat de nadere
voorschriften voor de boeking van de uit een douaneschuld voortvloeiende bedragen aan rechten vast te stellen, zonder dat deze lidstaten
verplicht zijn de nadere voorschriften voor deze boeking in hun nationale wetgeving op te nemen, met dien verstande dat deze boeking
zodanig moet worden verricht dat de bevoegde douaneautoriteiten het
exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit
een douaneschuld, registreren in de boekhouding of op iedere andere
drager die als zodanig dienst doet, opdat met name de boeking van de
betrokken bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, ook ten
aanzien van de schuldenaar  (2).
Uit deze rechtspraak volgt dat louter op grond van interne bepalingen van de douaneadministratie de boeking van de douanerechten
  (1) C-201/4, r.o. 44.
  (2) HvJ, 8 november 2012, C-351/11, KGH Belgium ; HvJ, 28 januari 2010, C-264/08, Direct
Parcel Distribution, r.o. 23.
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kan worden geregeld. De administratie is hierbij niet verplicht om de
boekhouding als drager te kiezen, een papieren of elektronische drager
volstaan, mits het exacte bedrag aan douanerechten daarin wordt
opgenomen  (1).
6. Het bestreden arrest  (2) stelde vast dat het bedrag van de door
eiseres verschuldigde douaneschuld op 29 maart 1993 werd opgenomen
in de afzonderlijke boekhouding van de gewestelijke directie Hasselt
(specifieke boekhouding) en werd ingeschreven op de fiche 1552 B.
Het van eiseres gevorderde bedrag aan invoerrechten werd aldus
rechtsgeldig geboekt, voorafgaandelijk aan de mededeling ervan
aan eiseres, zodat wettig werd beslist dat aan het voorschrift van
artikel 221.1 CDW was voldaan.
Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
7. Zelfs wanneer de opname van de douaneschuld op een fiche 1552
B niet als boeking in de zin van artikel 217 CDW zou kunnen gelden
— quod non — is de beslissing dat aan het voorschrift van artikel 221.1
CDW was voldaan, met name een boeking van de douaneschuld voorafgaand aan de mededeling ervan, hoe dan ook naar recht verantwoord gelet op de opname van de verschuldigde rechten in een procesverbaal.
Volgens het Hof van Justitie kan artikel 217 CDW immers aldus
worden uitgelegd dat de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een
douaneschuld voortvloeiend bedrag aan rechten wordt geboekt door
de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk op
de toepasselijke douanewetgeving  (3).
Uit de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan blijkt dat er in
onderhavige zaak op 9 september 1994 een proces-verbaal werd opgesteld door de Administratie der Douane en Accijnzen, waarin het
bedrag der verschuldigde rechten werd vastgesteld.
Aldus blijkt dat het bedrag aan rechten in een proces-verbaal was
geboekt, voorafgaand aan de mededeling ervan aan eiseres zodat de
boeking van de verschuldigde rechten wel degelijk heeft plaatsgevonden alvorens de douaneschuld aan de schuldenaar was medegedeeld.
Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, kan Uw Hof
de beslissing van het bestreden arrest dat was voldaan aan het voorschrift van artikel 221.1 CDW, zijnde een boeking voorafgaand aan de
mededeling van de schuld aan de schuldenaar, bijgevolg, bij wege van
substitutie van motieven, naar recht verantwoord verklaren op grond
van de vaststellingen in het bestreden arrest.
.........................................................
Besluit : verwerping.

  (1) HvJ, 8 november 2012, C-351/11, KGH Belgium, r.o. 24 en 26.
  (2) 2.1.5, eerste alinea.
  (3) HvJ, 16 juli 2009, C-126/08, Smeets Hasselt ; Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC 2007,
nr. 304.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 3 mei 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 september 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 221.1 Verordening 2913/92 van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het Communautair Douanewetboek, hierna Communautair Douanewetboek, dient het bedrag van de rechten onmiddellijk
na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te
worden medegedeeld.
2. Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 23 februari 2006,
Molenbergnatie, C-201/04, bevat artikel 221.1 Communautair Douanewetboek een loutere procedureregel. Het Hof van Justitie oordeelt dat alleen
de procedureregels van de artikelen 217 tot en met 232 Communautair
Douanewetboek van toepassing zijn op de na 1 januari 1994 aangevatte
invordering van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan.
3. De bepalingen die de wijze van boeking van de rechten regelen, zijn
bepalingen van materieel recht, waarop de bepalingen van toepassing
zijn die op het ogenblik van het ontstaan van de douaneschuld gelden.
Het arrest, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, stelt vast
dat de kwestieuze douaneschuld dateert van na 1 juli 1990 en van vóór
1 januari 1994.
4. Het onderdeel dat met betrekking tot de wijze van boeking van de
rechten ervan uitgaat dat het op 1 januari 1994 in werking getreden
artikel 217 Communautair Douanewetboek van toepassing is op een
voordien ontstane douaneschuld, faalt in zoverre naar recht.
5. Voor het overige bepaalt artikel 2.1, eerste lid, Verordening (EEG)
1854/89 van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen
bedragen aan rechten bij in- of uitvoer, hierna Verordening 1854/89,
dat elk bedrag aan rechten bij in- of uitvoer dat voortvloeit uit een
douaneschuld, genoemd “bedrag aan rechten”, door de douaneautoriteit moet worden berekend zodra de nodige gegevens beschikbaar zijn,
en door de genoemde autoriteit moet worden geboekt.
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Volgens artikel 1.2.c) Verordening 1854/89 is de boeking de inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere drager door
de douaneautoriteiten van het bedrag aan rechten bij invoer of bij
uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld.
Artikel 2.2, eerste lid, Verordening 1854/89 bepaalt dat de lidstaten
nadere regels vaststellen voor de praktijk van de boeking van de
bedragen aan rechten.
Artikel 26, tweede en derde lid, Verordening 1854/89 bepaalt dat deze
verordening van toepassing is met ingang van 1 juli 1990 en op de
bedragen aan rechten die met ingang van die datum worden geboekt.
6. De bepalingen van Verordening 1854/89 betreffende de omschrijving
van het begrip “boeking” zijn in wezen overgenomen in het Communautair Douanewetboek en met name in artikel 217.
Het Hof van Justitie oordeelde bij arrest van 8 november 2012, KGH
Belgium, C-351/11 betreffende artikel 217 Communautair Douanewetboek dat het geen nadere voorschriften voor de “boeking” in de zin
van deze bepaling en dus ook geen technische of vormelijke minimumvereisten vaststelt. Deze boeking moet dus zodanig worden
verricht dat de bevoegde douaneautoriteiten het exacte bedrag aan
rechten registreren in de boekhouding of op iedere andere drager die
als zodanig dienstdoet, opdat met name de boeking van de betrokken
bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, ook ten aanzien van
de schuldenaar. De lidstaten zijn bijgevolg niet verplicht om de nadere
voorschriften voor de boeking van de douanerechten in hun nationale
wetgeving vast te stellen, interne bepalingen van de douaneadministratie volstaan. Artikel 217.2 Communautair Douanewetboek bevat
geen enkele verplichting om als drager de boekhouding te kiezen. Een
papieren of elektronische drager volstaat, mits het exacte bedrag aan
douanerechten daarin wordt opgenomen.
7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de inschrijving op de fiche
1552B die in de eerste plaats bedoeld is voor de opname van de rechten
in de boekhouding van de eigen middelen van de Gemeenschap, geen
boeking in de zin van artikel 217.1 Communautair Douanewetboek kan
zijn, faalt naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer De
Bruyn.
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N° 38
1o

— 16 januari 2014
(F.13.0003.N)

kamer

1o DOUANE- EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld –– I nvordering. — Vereisten.
— Boeking van de douaneschuld. — Begrip.
2 o DOUANE- EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld –– I nvordering. — Vereisten.
— Boeking van de douaneschuld. — Mededeling aan de schuldenaar. —
Chronologie.

1o Elke registratie op een papieren of elektronische drager die deel uitmaakt
van de administratie van de douaneautoriteit, waarbij met zekerheid
het exacte bedrag van de douaneschuld tegenover een douaneschuldenaar wordt vastgesteld, is te beschouwen als een boeking in de zin van
artikel 217.1 Communautair Douanewetboek ; geen enkele bepaling verzet
zich er tegen dat de douaneautoriteit, nadat een douaneschuld globaal
werd geboekt zonder dat daarbij met zekerheid het exacte bedrag van
de douaneschuld tegenover een of meerdere schuldenaars kan worden
bepaald, zij door middel van een boeking exact het bedrag aan verschuldigde rechten individueel tegenover de douaneschuldenaar of –schuldenaars vaststellen. (Artt. 217.1 en 217.2 CDW)
2o De verplichting dat de door artikel 221.1 Communautair Douanewetboek
bedoelde mededeling van het in te vorderen bedrag aan rechten moet zijn
voorafgegaan door de boeking ervan door de douaneautoriteit, sluit niet
uit dat de door artikel 217.1 Communautair Douanewetboek bedoelde
boeking en deze mededeling geschieden door middel van eenzelfde drager,
zoals een door artikel 211 Algemene Wet Douane en Accijnzen bedoelde
beschikking waarbij een reeds eerder globaal geboekte douaneschuld
individueel per douaneschuldenaar of -schuldenaars wordt bepaald.
(Artt. 217 en 221.1 CDW ; art. 211 AWDA)

(Belgische Staat ;

minister van

vennootschap naar

Financiën t. Manet I mport SL,
Spaans recht e.a.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 7 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 24 september 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan het arrest is gehecht,
een middel aan.
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Hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
.........................................................
Gegrondheid
2. Artikel 217.1 en 2 van de Verordening nr. 2913/92 van 12 oktober
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, hierna
Communautair Douanewetboek, bepaalt : “1. Elk bedrag aan rechten bij
invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld,
hierna ‘bedrag aan rechten’ genoemd, dient door de douaneautoriteiten
te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken
en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere
drager die als zodanig dienst doet, te worden geregistreerd (boeking)
[…]. 2. De lidstaten stellen nadere voorschriften vast voor de boeking
van de bedragen aan rechten. Deze voorschriften kunnen verschillen
naar gelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de omstandigheden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet verzekerd van zijn dat de genoemde bedragen zullen worden betaald”.
Artikel 221.1 Communautair Douanewetboek bepaalt : “Het bedrag
van de rechten dient onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden meegedeeld”.
3. Het Hof van Justitie oordeelt bij arrest van 8 november 2012, in de
zaak KGH Belgium, C-351/11, als volgt :
— artikel 217.2 Communautair Douanewetboek, dat geen nadere
voorschriften en dus ook geen technische of vormelijke minimumvereisten voor de boeking in de zin van die bepaling bevat, laat het aan
de lidstaten over de nadere voorschriften voor de boeking van de uit
een douaneschuld voortvloeiende bedragen aan rechten vast te stellen,
zonder dat deze lidstaten verplicht zijn nadere voorschriften voor deze
boeking in hun nationale wetgeving op te nemen ;
— deze boeking moet evenwel zodanig worden verricht dat de
bevoegde douaneautoriteiten het exacte bedrag aan rechten bij invoer
of bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, registreren in de
boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet,
opdat met name de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid
kan worden vastgesteld, ook ten aanzien van de schuldenaar ;
— de aard van de drager van de boeking is niet relevant, mits het
exacte bedrag aan rechten daarin wordt opgenomen ;
— volgens artikel 221.1 Communautair Douanewetboek moet de mededeling van het in te vorderen bedrag aan rechten zijn voorafgegaan
door de boeking ervan door de douaneautoriteiten van de betrokken
lidstaat en kan dit bedrag bij gebreke aan boeking overeenkomstig
artikel 217.1 Communautair Douanewetboek niet worden ingevorderd
door deze autoriteiten ;
— indien het geboekte bedrag onjuist is, is ook het meegedeelde
bedrag onjuist, maar de douaneautoriteiten kunnen dit bedrag in de
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boekhouding rectificeren en de schuldenaar een nieuwe mededeling
toesturen.
4. Elke registratie op een papieren of elektronische drager die deel
uitmaakt van de administratie van de douaneautoriteit, waarbij met
zekerheid het exacte bedrag van de douaneschuld tegenover een douaneschuldenaar wordt vastgesteld, is dan ook te beschouwen als een
boeking in de zin van artikel 217.1 Communautair Douanewetboek.
Geen enkele bepaling verzet zich er tegen dat de douaneautoriteit,
nadat een douaneschuld globaal werd geboekt zonder dat daarbij met
zekerheid het exacte bedrag van de douaneschuld tegenover een of
meerdere schuldenaars kan worden bepaald, zij door middel van een
boeking exact het bedrag aan verschuldigde rechten individueel tegenover de douaneschuldenaar of –schuldenaars vaststellen.
5. De verplichting dat de door artikel 221.1 Communautair Douanewetboek bedoelde mededeling van het in te vorderen bedrag aan
rechten moet zijn voorafgegaan door de boeking ervan door de douaneautoriteit, sluit niet uit dat de door artikel 217.1 Communautair
Douanewetboek bedoelde boeking en deze mededeling geschieden door
middel van eenzelfde drager.
6. Een door artikel 211 Algemene Wet Douane en Accijnzen bedoelde
beschikking waarbij een reeds eerder globaal geboekte douaneschuld individueel per douaneschuldenaar of -schuldenaars wordt
bepaald zodat met zekerheid per schuldenaar het exacte bedrag aan
rechten wordt vastgesteld en die aan de betrokkene wordt ter kennis
gebracht, zodat zij het in artikel 211 bedoelde administratief beroep
kunnen instellen, kan worden beschouwd als een boeking in de zin van
artikel 217.1 Communautair Douanewetboek en een mededeling in de
zin van artikel 221.1 Communautair Douanewetboek.
7. Uit het arrest blijkt dat :
— de tweede verweerster in de periode van juli 2003 tot april 2004 zeven
aangiften IM4 heeft opgemaakt en bij het daartoe bevoegde douanekantoor te Antwerpen D heeft ingediend voor het in het verbruik stellen van
bevroren garnalen, met telkens een certificaat FORM A ter bevestiging
van de oorsprong uit Maleisië, teneinde zo te kunnen genieten van het
preferentieel tarief in verband met de rechten bij invoer ;
— deze goederen bestemd waren voor de eerste verweerster ;
— uit gegevens verstrekt naar aanleiding van een door de Europese
Commissie — OLAF georganiseerde missie blijkt dat de voormelde
certificaten van oorsprong FORM A niet aanvaardbaar zijn omdat de
garnalen niet van Maleisische oorsprong zouden zijn, maar wel van
Chinese oorsprong ;
— er een boeking gebeurd op de fiche 1552B op 13 januari 2005 voor
een bedrag van 538.789,42 euro die werd opgenomen in de afzonderlijke
boekhouding van de gewestelijke directeur Antwerpen onder dossiernummer 2005/816/0079, waarbij de appelrechters oordelen dat uit geen
enkel stuk of gegeven blijkt hoe dit bedrag is samengesteld zodat niet
kan worden opgemaakt of de boeking betrekking heeft op de douaneschuld van de verweersters ;
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— bij beschikking van 1 maart 2005 van de gewestelijke directeur
der douane en accijnzen te Antwerpen de beide verweersters werden
verzocht om een bedrag van 45.464,41 euro aan invoerrechten te betalen ;
— bij beslissing van 5 februari 2009 het administratief beroep tegen
de be-schikking van 1 maart 2005 ongegrond werd verklaard en deze
beschikking werd bevestigd.
8. De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat na de boeking
van de douaneschuld op de fiche 1552B op 13 januari 2005 de douaneschuld geïndividualiseerd werd geboekt op 1 maart 2005.
De appelrechters die deze aanvoering verwerpen op de enkele grond
dat “de opneming van het bedrag aan rechten in de beschikking van
1 maart 2005 (waarbij het bedrag van de douaneschuld aan (…) werd
meegedeeld, niet (kan) beschouwd worden als een boeking die de mededeling voorafgaat”, verantwoorden die beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daar omtrent over aan de
feitenrechter.
16 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn, de heer
Cornette (bij de balie te Antwerpen), de heer Van Belle (bij de balie te
Antwerpen).

N° 39
1o

— 17 januari 2014
(C.12.0510.F)

kamer

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT.
— Zaken. — Gebrek van de zaak. — Begrip. — Rijbaan. — Signalisatie. —
Steen. — Val.

Een zaak is gebrekkig als zij een ongewoon kenmerkt vertoont, waardoor
zij in sommige omstandigheden, schade kan veroorzaken ; het feit dat
op een rijbaan een signalisatiebord met vermelding van het risico op
steenval is geplaatst, sluit niet uit dat de aanwezigheid van een steen
een abnormaal kenmerk van de rijweg heeft kunnen vormen  (1). (Art.
1384, eerste lid, BW)

(Waals Gewest t. X. e.a.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 39.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 5 oktober 2011.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 11 december
2013 een conclusie ter griffie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
Een zaak is gebrekkig als zij een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken.
De rechter beoordeelt in feite het bestaan van een gebrek van de
zaak, op voorwaarde dat hij het wettelijk begrip gebrek niet miskent
Na te hebben vastgesteld dat “een steen de rijstrook belemmerde
waarop [de verweerder] reed en dat [hij] de controle over zijn voertuig
is verloren nadat hij die steen had geraakt”, kon het bestreden vonnis
naar recht beslissen dat de aanwezigheid van die steen op de rijweg
een abnormaal kenmerk ervan vormt, aangezien “het kan leiden tot
controleverlies over het voertuig dat hem raakt”.
Het feit dat het bestreden vonnis verder vaststelt dat op die rijweg
een signalisatiebord met vermelding van het risico op steenval is
geplaatst, sluit niet uit dat de aanwezigheid van een steen een abnormaal kenmerk van de rijweg kon vormen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 40
1o

— 17 januari 2014
(C.12.0604.F)

kamer

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Bestuurders. — A ansprakelijkheid. — M inimumkapitaal. — Blijvend schuldig gedrag.

De bestuurders die niet ervoor gezorgd hebben het minimumkapitaal van
een naamloze vennootschap vóór 1 juli 2001 aan te passen zijn hoofdelijk aansprakelijk vanaf dat tijdstip en herhalen hun schuldig gedrag
elke dag waarop zij nalaten zich naar de wettelijke verplichting te
schikken  (1). (Artt. 8, 111 en 113, Wet 13 april 1955)

(a. e.a. t. De Vulder

curator faillissement

Société d’importation
A.)

de matériel industriel n.v. ; in aanwezigheid van

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 april 2012.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 198, § 1, eerste streepje, van het Wetboek van vennootschappen,
voorheen artikel 194, vierde streepje, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ;
— artikel 111, § 2 en 3, van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten
op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935.
Aangevochten beslissingen
De eisers en de heer A. concludeerden voor het hof van beroep dat de vordering
van de curator verjaard was. Zij betoogden dat het onderlinge verband tussen
artikel 111 van de wet van 13 april 1995 en artikel 198, § 1, van het Wetboek van
vennootschappen impliceert dat de op 28 februari 2007 door de curator ingesteld
rechtsvordering sinds 1 juli 2006 verjaard is, aangezien het misdrijf, luidens
eerstgenoemde bepaling, ontstaan is op 1 juli 2001.
Om de onderstaande redenen verwerpt het bestreden arrest die zienswijze :
“Krachtens artikel 198, § 1 van het Wetboek van vennootschappen verjaart de
aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders door verloop van vijf jaren
te rekenen van het schadeveroorzakende feit, of indien het met opzet verborgen
  (1) Zie Wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen,
gecoördineerd op 30 november 1935, Pasin. 1995, p. 1705 e.v.
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gehouden is, te rekenen van de ontdekking. Die bepaling is van toepassing op elke
rechtsvordering tegen de bestuurders, ongeacht de juridische grondslag ervan.
‘La responsabilité peut être fondée indifféremment sur un fait positif ou sur
une abstention fautive. (…) C’est la question du défaut d’adaptation du capital
des SA, SPRL ou SCRL dans le délai requis qui est le champ d’application de
prédilection de la responsabilité pour omission fautive. Après l’expiration du
délai transitoire prévu pour permettre aux dirigeants d’assurer la conformité de
la société aux nouvelles exigences légales en matière de capital, les dirigeants
négligents sont responsables de leur léthargie et de ses conséquences préjudiciables pour la société et/ou les tiers. Cette faute est continue et persiste aussi longtemps que le capital de la société n’a pas augmenté’ (Y. De Cordt en M. Delvaux,
‘La responsabilité des dirigeants en droit des sociétés et en droit financier’, in
La responsabilité des dirigeants de personnes morales, Die Keure, 2007, p. 74).
Artikel 111 van de wet van 13 april 1995 bepaalt niet wanneer de verjaringstermijn ingaat, maar legt het tijdstip vast waarop het kapitaal van de naamloze vennootschappen aangepast moest zijn en het tijdstip vanaf wanneer de
aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang kan komen. De datum
van 1 juli 2001 is niet zonder relevantie, zelfs in de onderstelling van het voortdurend karakter van de fout.
De aan de bestuurders verweten fout is voortdurend, aangezien zij zich elke
dag herhaalt waarop de vereiste aanpassing van het kapitaal niet gebeurt. De
overwegingen die [de eisers] aan het strafrecht ontlenen, evenals de afwezigheid van een strafsanctie voor het aangevoerde verzuim, doen dienaangaande
niet ter zake.
[De eisers] beweren tevergeefs dat de ratio legis van de korte vijfjarige verjaringstermijn van artikel 198 van het Wetboek van vennootschappen impliceert
dat het hun verweten verzuim moet worden beschouwd als een ogenblikkelijke
overtreding, omdat anders de eventuele verjaring ervan onbeperkt zou worden
uitgesteld bij gebrek aan een beëindiging van het mandaat. Deze zienswijze
volgen, zou erop neerkomen dat het beginsel van de voortdurende fout in elke
hypothese wordt uitgesloten, wat geenszins kan worden aanvaard. Vervolgens
wordt het beginpunt van de verjaringstermijn niet tot in het oneindige uitgesteld, aangezien het voldoende is dat het mandaat wordt beëindigd opdat de
verjaringstermijn kan beginnen te lopen (P. K ileste en C. Staudt, ‘La responsabilité des dirigeants d’entreprise’, Les responsabilités d’entreprise, C.J.B.,
2007, p. 430, nr. 135).
Aangezien het bestuursmandaat [van de eisers] en [van] de heer A. op
14 november 2005 werd beëindigd door de beslissing tot invereffeningstelling
van de vennootschap en de aanstelling van een vereffenaar, is de op 28 februari
2007 door de curator ingestelde rechtsvordering, niet verjaard.”
Grieven
Artikel 8 van de wet van 13 april 1995 heeft het vereiste miniumkapitaal
voor een naamloze vennootschap opgetrokken van 1.250.000 frank tot 2.500.000
frank. Krachtens artikel 111, § 2, van de wet van 13 april 1995 beschikken de
naamloze vennootschappen over een termijn van vijf jaar om hun kapitaal te
verhogen, dus tot 1 juli 2001.
Het kapitaal van de vennootschap SIMI werd echter niet binnen de wettelijk
vereiste termijn opgetrokken.
De curator stelt de eisers op grond van artikel 111 van de wet van 13 april 1995
aansprakelijk in hun hoedanigheid van bestuurder van SIMI.
Artikel 111 van de wet van 13 april 1995 luidt als volgt : “Indien bij het
verstrijken van die termijn het kapitaal van een naamloze vennootschap het
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in artikel 29, § 1, bepaalde minimumbedrag niet bereikt, zijn de bestuurders,
niettegenstaande enige andersluidende bepaling, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het geplaatste kapitaal en
het in artikel 29, § 1, bepaalde minimumkapitaal. Zij zijn van die aansprakelijkheid ontslagen indien zij binnen die termijn aan de algemene vergadering
voorstellen het kapitaal dienovereenkomstig te verhogen, dan wel de vennootschap om te zetten of te ontbinden. De vennootschap die de vereiste maatregelen binnen de gestelde termijn niet heeft genomen, kan op verzoek van enige
belanghebbende gerechtelijk worden ontbonden”.
De verjaring van een op die bepaling gesteunde rechtsvordering wordt geregeld door artikel 198, § 1, eerste streepje, van het Wetboek van vennootschappen
(voorheen artikel 194, vierde streepje, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen) luidens hetwelk door verloop van vijf jaren verjaren
“alle rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, leden van de raad van toezicht, commissarissen, vereffenaars, wegens
verrichtingen in verband met hun taak, te rekenen van die verrichtingen, of
indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking”.
Uit het onderling verband tussen de twee voornoemde bepalingen volgt dat
de rechtsvordering van de curator verjaard is sinds 1 juli 2006, aangezien de
verjaringstermijn begon te lopen op 1 juli 2001, de uiterste datum waarop het
kapitaal van de vennootschap aangepast had moeten zijn.
De omstandigheid dat het kapitaal van de vennootschap niet werd aangepast
voor 1 juli 2001 vormt immers een eenmalige en aflopende fout die de vijfjarige
verjaringstermijn doet ingaan.
De schending van artikel 111 van de wet van 13 april 1995 beschouwen als
voortdurend, zou tot gevolg hebben dat de eventuele verjaring ervan onbeperkt
wordt uitgesteld zolang het mandaat niet wordt beëindigd, wat strijdig is met
de ratio legis van de korte vijfjarige verjaringstermijn van artikel 198 van het
Wetboek van vennootschappen.
Het hof van beroep verwerp die argumentatie en beslist dat de fout van de
eisers voortdurend is, in zoverre “zij zich elke dag herhaalt waarop de vereiste
aanpassing van het kapitaal niet gebeurt”.
Het hof van beroep beslist : “De zienswijze [van de eisers] volgen, zou erop
neerkomen dat het beginsel van de voortdurende fout in elke hypothese wordt
uitgesloten, wat geenszins kan worden aanvaard” en “vervolgens wordt het
beginpunt van de verjaringstermijn niet tot in het oneindige uitgesteld, aangezien het voldoende is dat het mandaat wordt beëindigd opdat de verjaringstermijn kan beginnen te lopen”.
Door te beslissen dat de fout van de eisers, die erin bestaat dat zij het kapitaal
van de vennootschap SIMI niet hebben aangepast vóór 1 juli 2001, een voortdurend karakter vertoont en dat de verjaring van de op artikel 198, § 1, eerste
streepje, van het Wetboek van vennootschappen gegronde rechtsvordering van
de curator begint te lopen op het einde van hun bestuursmandaat, namelijk op
14 november 2005, terwijl de schending van de artikel 111 van de wet van 13 april
1995 een eenmalige en aflopende fout vormt die de verjaringstermijn van vijf
jaar te rekenen van die fout doet ingaan, schendt het bestreden arrest bijgevolg
de artikelen 111, §§ 2 en 3, van de wet van 13 april 1995 en 198 van het Wetboek
van vennootschappen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de exceptie van verjaring van de eisers ook om
de volgende reden :
“Er dient op gewezen dat de curator zijn vordering ook grondt op artikel 528
van het Wetboek van vennootschappen, dat luidt als volgt : ‘de bestuurders zijn,
hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen of van de statuten’. Als schade vordert hij ten
voordele van de gezamenlijke schuldeisers het verschil tussen het door het
Wetboek van vennootschappen vastgelegde mimimumkapitaal en het werkelijke vennootschapskapitaal.
De heer A. betoogt tevergeefs dat de wet van 13 april 1995 de toepassing van
genoemd artikel belet, aangezien die wet een bijzondere wet is die afwijkt van
de algemene wet. Niets belet de curator om zijn vordering op de ene of de ander
bepaling, of op beide samen, te gronden.
In zoverre de vordering van de curator steunt op artikel 528 van het Wetboek
van vennootschappen, voeren [de eisers] en de heer A. de verjaring van de vordering van de curator niet aan”.
Grieven
Krachtens artikel 528 van het Wetboek van vennootschappen zijn “de
bestuurders (…), hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten”.
Op grond van dat artikel vorderde de curator, als schadevergoeding voor
de gezamenlijke schuldeisers, het verschil tussen het door het Wetboek van
vennootschappen vastgelegde mimimumkapitaal van de vennootschap en het
werkelijke vennootschapskapitaal.
Het bestreden arrest stelt vast : “in zoverre de vordering van de curator
steunt op artikel 528 van het Wetboek van vennootschappen, voeren [de eisers]
en de heer A. de verjaring van de vordering van de curator niet aan”.
De argumentatie van de eisers in het corpus van hun appelconclusie betreffende de verjaring van de vordering van de curator steunt weliswaar op het
bepaalde in de artikelen 111 van de wet van 1995 en 198 van het Wetboek van
vennootschappen, maar uit het dictum van hun appelconclusie blijkt dat de
exceptie van verjaring wordt opgeworpen met betrekking tot het voorwerp van
de vordering van de curator. In het dictum vorderen de eisers immers in hoofdzaak dat “de hoofdvordering niet-ontvankelijk wordt verklaard”, welke hoofdvordering zowel steunde op artikel 111 van de wet van 1995 als op artikel 528 van
het Wetboek van vennootschappen.
De fout die aan de eisers wordt verweten, of zij nu steunt op artikel 111 van de
wet van 1995 dan wel van artikel 528 van het Wetboek van vennootschappen, is
identiek en is op hetzelfde tijdstip ontstaan.
De vordering van de curator, ongeacht of ze op de ene of de andere van de
bepalingen steunt, heeft dus hetzelfde voorwerp, namelijk de veroordeling van
de eisers tot betaling van 24.315,97 euro.
Zij heeft tevens dezelfde oorzaak, namelijk het uitblijven van de aanpassing
van het vennootschapskapitaal van SIMI aan het wettelijk vereiste minimumbedrag.
Bijgevolg gold de door de eisers opgeworpen exceptie van verjaring voor de
gehele vordering van de curator.
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Het hof van beroep beslist niettemin : “in zoverre de vordering van de curator
steunt op artikel 528 van het Wetboek van vennootschappen, voeren [de eisers]
en de heer A. de verjaring van de vordering van de curator niet aan”.
Aldus miskent het bestreden arrest de bewijskracht van de appelconclusie
van de eisers doordat het iets niet leest dat erin staat, namelijk de exceptie van
verjaring die tevens geldt ten aanzien van de op artikel 528 van het Wetboek
van vennootschappen gegronde vordering, en schendt het, bijgevolg, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Artikel 8 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, verhoogt
het in artikel 29, § 1, van die wetten bepaalde minimumkapitaal van
de naamloze vennootschap van een miljoen tweehonderdvijftigduizend
frank tot twee miljoen vijfhonderdduizend frank.
Krachtens artikel 111, tweede lid, van die wet is de aldus gewijzigde
bepaling slechts vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet toepasselijk op de naamloze vennootschappen die op dat tijdstip bestaan,
behalve wanneer hun duur wordt verlengd of hun kapitaal wordt gewijzigd.
Artikel 111, derde lid, van die wet bepaalt dat, indien bij het
verstrijken van die termijn het kapitaal van een naamloze vennootschap het voortaan bepaalde minimumbedrag niet bereikt, de
bestuurders, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, jegens
de belanghebbenden hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van het
verschil tussen het geplaatste kapitaal en het minimumkapitaal.
Zij zijn van die aansprakelijkheid ontslagen indien zij binnen die
termijn aan de algemene vergadering voorstellen het kapitaal dienovereenkomstig te verhogen, dan wel de vennootschap om te zetten
of te ontbinden.
De wet van 13 april 1995 is, volgens artikel 113 in werking getreden
op 1 juli 1996, zodat voor de naamloze vennootschappen die op dat tijdstip bestonden, artikel 29, § 1, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, zoals het werd gewijzigd
door voornoemd artikel 8, van toepassing is geworden op 1 juli 2001.
Uit voornoemde bepalingen volgt dat de bestuurders die er niet voor
gezorgd hebben het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap
vóór 1 juli 2001 aan te passen hoofdelijk aansprakelijk zijn vanaf dat
tijdstip en hun schuldig gedrag herhalen elke dag waarop zij nalaten
zich naar die wettelijke verplichting te schikken.
Artikel 194, vierde streepje, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, thans artikel 198, § 1,
eerste streepje, van het Wetboek van vennootschappen, bepaalt dat alle
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de bestuurders, wegens verrichtingen in verband met hun taak, verjaren door verloop van vijf jaren
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te rekenen van die verrichtingen, of indien ze met opzet verborgen zijn
gehouden, te rekenen van de ontdekking.
Het arrest dat overweegt dat “de fout van de eisers voortdurend is,
in zoverre zij zich elke dag herhaalt waarop de vereiste aanpassing
van het kapitaal niet gebeurt”, dat “het voldoende is dat het mandaat
wordt beëindigd opdat de verjaringstermijn kan beginnen te lopen” en
dat “het mandaat [van de eisers] op 14 november 2005 werd beëindigd
door de beslissing tot invereffeningstelling van de vennootschap en de
aanstelling van een vereffenaar”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “de op 28 februari 2007 door de curator ingestelde rechtsvordering, niet verjaard is”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest dat eerst, om de reden waartegen het eerste middel tevergeefs opkomt, de exceptie van verjaring heeft afgewezen, stelt vast dat
de eisers “niet […] van hun in artikel 111 bedoelde aansprakelijkheid
kunnen worden ontslagen” en overweegt dat “[hun] aansprakelijkheid
[…] in het gedrang komt”, dat “[deze], volgens de bewoordingen van de
wet van 13 april 1995, hoofdelijk is” en dat “het bedrag van de schade
bepaald wordt op het verschil tussen het geplaatste kapitaal en het
minimumkapitaal”.
Die overwegingen, waartegen geen kritiek wordt uitgeoefend,
volstaan als grondslag van de beslissing om de eisers hoofdelijk te
veroordelen tot betaling aan de verweerder van het bedrag van
24.315,97 euro, vermeerderd met interest.
Het middel, dat opkomt tegen een ten overvloede gegeven reden, kan
niet tot cassatie leiden
Het middel is zonder belang en bijgevolg niet ontvankelijk.
Betreffende de vordering tot bindendverklaring van het arrest
De vordering die ertoe strekt dat het arrest bindend wordt verklaard
voor de partij die daartoe voor het Hof is opgeroepen, verliest haar
belang doordat het cassatieberoep werd verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre
en de heer Foriers.
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N° 41
1o

— 17 januari 2014
(C.13.0228.F)

kamer

1o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Gevolgen. Bevoegdheid van de
rechter. — A anhangigmaking van de zaak. — Omvang.
2 o NIEUWE VORDERING. — Conclusie. — Pleidooi. — I ncidenteel

beroep.

3 HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — P rincipaal beroep. Vorm. Termijn.
Onsplitsbaar geschil. — Vorm. — I ncidenteel beroep. — Conclusie. —
Pleidooi.
O

4o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — I ncidenteel beroep. — Vorm. —
Conclusie. — Pleidooi.

1o De mate waarin de zaak bij de appelrechter aanhangig is gemaakt, is
beperkt tot de beschikkingen van de eerste rechter waartegen een ontvankelijk hoger beroep is ingesteld  (1). (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
2o, 3o en 4o Incidenteel hoger beroep is, in de regel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke gelden voor conclusies ; incidenteel
beroep kan niet bij wege van pleidooien worden ingesteld  (2). (Art. 1056,
4o, Gerechtelijk Wetboek)

(Belgische Staat,

minister van

Buitenlandse Zaken t. F.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 27 oktober 2011 en 6 september 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift
bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. Beslissing van het Hof
.........................................................
Eerste onderdeel
De mate waarin de zaak bij de appelrechter aanhangig is gemaakt,
is beperkt tot de beschikkingen van de eerste rechter waartegen een
ontvankelijk hoger beroep is ingesteld.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 41 ; zie ook Cass. 3 september 1996, AR S.95.0055.F,
AC 1996, nr. 337.
  (2) Zie noot 1.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en uit de vaststellingen van het hof van beroep, blijkt dat de eerste rechter beslist
heeft dat “[de eiser], die het vakantiegeld waarop de ambtenaren statutair recht hebben, niet heeft betaald, een fout heeft begaan, [dat] die
fout schade heeft veroorzaakt bestaande in het verlies van het vakantiegeld [en dat de verweerder] recht heeft op schadevergoeding als
herstel voor het niet-betalen van zijn vakantiegeld voor de periode van
23 maart 1974 tot 1 april 2002”. Het veroordeelt de eiser tot betaling aan
de verweerder van een voorlopig bedrag van 10.000 euro.
De eiser vroeg in zijn appelconclusie vóór de uitspraak van het arrest
van 27 oktober 2011, dat het hof van beroep “de oorspronkelijke vordering ontvankelijk maar ten dele gegrond zou verklaren, in zoverre zij
ertoe strekt schadevergoeding te verkrijgen als herstel voor de nietbetaling van het vakantiegeld voor de periode van 1 januari 2000 tot de
maand maart 2002”. Hij betwistte enkel de toepassing door de eerste
rechter van artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring maar stelde de kwalificatie van verweerders schuldvordering niet
ter discussie.
In zijn syntheseconclusie van voor de uitspraak van het arrest van
27 oktober 2011 vorderde de verweerder de bevestiging van alle beschikkingen van het vonnis van de eerste rechter. Hij betoogde dat “het feit
dat [de eiser] het vakantiegeld niet betaalde waarop [de verweerder]
gedurende meer dan dertig jaar recht had toen hij in het buitenland
in functie was, een burgerrechtelijke fout vormt, [dat de eiser] zelf
toegeeft die fout en die onwettigheid te hebben begaan, aangezien hij
dat aspect van het vonnis in eerste aanleg niet betwist [en dat] dus
moet worden beschouwd dat de schulden die voortvloeien uit schade
ten gevolge van een burgerrechtelijke fout […] vallen onder de gemeenrechtelijke verjaring van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek”.
Bijgevolg heeft de conclusie van de partijen de vraag naar de kwalificatie van verweerders schuldvordering niet aanhangig gemaakt bij
het hof van beroep.
2. Luidens artikel 1056, 4o, Gerechtelijk Wetboek wordt het hoger
beroep ingesteld bij conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het
geding aanwezig of vertegenwoordigd is.
Incidenteel hoger beroep moet, in de regel, geen andere vormvereisten
in acht nemen dan die welke gelden voor conclusies. Incidenteel beroep
kan niet bij wege van pleidooi worden ingesteld.
3. Het hof van beroep dat overweegt dat “[…] uit de uiteenzetting op de
pleitzittingen voor het hof [van beroep] blijkt dat [de verweerder] geen
schuldvordering of schuldvorderingen tot schadevergoeding instelt
jegens [de eiser], maar jaarlijkse schuldvorderingen tot betaling
van vakantiegeld dat [de eiser] volgens hem nog steeds verschuldigd
is”, heeft de grenzen miskend van het hoger beroep dat bij conclusie
aanhangig was gemaakt en artikel 1056, 4o, Gerechtelijk Wetboek
geschonden.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
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De vernietiging van het arrest van 27 oktober 2011 leidt tot nietigverklaing van het bestreden arrest van 6 september 2012, dat het gevolg
ervan is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 27 oktober 2011 en doet het
bestreden arrest van 6 september 2012 teniet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest en van het nietig verklaarde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gedeeltelijk gelijkluidende
conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer
De Bruyn.

N° 42
3o

— 20 januari 2014
(C.11.0778.F)

kamer

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegd heid. — Volstrekte bevoegdheid (M ateriële. P ersoonlijke). — Politie rechtbank. — Verkeersongeval. — Begrip.
2 o BEVOEGHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegd heid. — Volstrekte bevoegdheid (M ateriële. P ersoonlijke). — Verkeersongeval. — Politierechtbank. — Ongeval. — Skiërs op een skipiste. —
Gevolg.

1o Het verkeersongeval bedoeld in artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek is het ongeval dat een verkeersrisico betreft waarin transportmiddelen, voetgangers of dieren betrokken zijn, bedoeld in het Wegverkeersreglement en dat zich voordoet op de openbare weg, op terreinen
die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal
personen die het recht hebben om er te komen  (1). (Art. 601bis, Gerechtelijk Wetboek)
2o Het ongeval waarbij twee skiërs bij het afdalen van een skipiste met
elkaar in botsing komen maakt geen deel uit van de verkeersrisico’s (2-.
(Art. 601bis, Gerechtelijk Wetboek)

(AXA Belgium n.v. t. B. e.a.)

  (1) en (2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 42.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 8 juni 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 januari 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
De zaak werd bij beschikking van de eerste voorzitter van 9 januari
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 6, 568, eerste lid, en 601bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat “dit geschil betrekking heeft op
een skiongeval dat zich op 13 maart 2009 rond 14 uur 30 heeft voorgedaan op een
piste van het Zwitserse station Anzère”, en het beslist dat “de politierechtbank
bevoegd was” kennis te nemen van de zaak, op grond dat :
“De eiseres de door haar voor de politierechtbank opgeworpen exceptie van
onbevoegdheid rationae materiae opnieuw in hoger beroep aanvoert omdat ze
van oordeel is dat een skiongeval niet onder de toepassing van artikel 601bis
van het Gerechtelijk Wetboek valt ;
Een recente beslissing leert ons het volgende :
‘Een skiongeval is een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis van
het Gerechtelijk Wetboek. Het betreft immers een onvoorziene gebeurtenis,
waarbij personen worden gekwetst of zaken worden beschadigd, die het gevolg
is van het beurtelings, al dan niet vrijwillig, bewegen en tot stilstand komen’
(vertaling) (Rb. Neufchâteau, 25 juni 2010, J.L.M.B., 2011, p. 263).
Dat vonnis preciseert :
‘Volgens die wetsbepaling, «neemt de politierechtbank kennis, ongeacht
het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een
verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet
toegankelijk is voor het publiek». Het begrip «verkeersongeval» moet ruim
worden geïnterpreteerd (Cass., 28 oktober 1998, J.L.M.B., 1999, p. 143).
Zo kan het verkeersongeval worden gedefinieerd als elke onvoorziene gebeurtenis, waarbij personen worden gekwetst of zaken worden beschadigd, die het
gevolg is van het beurtelings, al dan niet vrijwillig, bewegen en tot stilstand
komen’ (vertaling) (Th. Papart, ‘Accident de la circulation : nouvelle auberge
espagnole juridique’, J.L.M.B., 2004, p. 132)”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 568, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de
rechtbank van eerste aanleg kennis van alle vorderingen, behalve die welke
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rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen. Van die
regel wordt slechts afgeweken wanneer een vordering onder de uitsluitende
bevoegdheid van een ander rechtscollege valt.
Dat geldt voor de politierechtbank die bij artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek een uitsluitende bevoegdheid krijgt toegekend om kennis te nemen,
ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan
uit een verkeersongeval of een treinongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
Het begrip “verkeersongeval” heeft in de zin van die bepaling betrekking op
een wegverkeersongeval waarbij middelen van vervoer te land of voetgangers
of dieren betrokken zijn die de openbare weg gebruiken, zelfs als een dergelijk
ongeval zich heeft voorgedaan op niet-openbare terreinen die evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen, voor zover een middel van vervoer te
land erbij betrokken is.
Daaruit volgt dat het begrip “vordering tot vergoeding van schade ontstaan
uit een verkeersongeval” in de zin van artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek vereist dat de schade ontstaan is uit een verkeersongeval, namelijk
een wegverkeersongeval waarbij middelen van vervoer of voetgangers of dieren
betrokken zijn, bedoeld in het wegverkeersreglement van 1 december 1975 en dat
betrekking heeft op de risico’s van het wegverkeer, ongeacht of de ongevallen
zich hebben voorgedaan op voor het publiek toegankelijke terreinen of nietopenbare terreinen die evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen.
Een skiongeval dat zich op een skipiste heeft voorgedaan, is geen wegverkeersongeval waarbij middelen van vervoer te land of voetgangers of dieren
betrokken zijn, bedoeld in het wegverkeersreglement van 1 december 1975 en
dat betrekking heeft op de risico’s van het wegverkeer, zodat het bestreden
vonnis zijn beslissing dat de politierechtbank in eerste aanleg bevoegd was
om kennis te nemen van de vergoeding van schade ontstaan uit een dergelijk
ongeval, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 568, eerste
lid, en 601bis van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de
zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van
algemene en als regel geldende beschikking.
De beslissing van het bestreden vonnis om het middel van de eiseres te
verwerpen dat de politierechtbank (burgerlijke afdeling) niet bevoegd was,
aangezien het een skiongeval en geen verkeersongeval betreft in de zin van
artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, steunt enkel op een alleenstaand
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau van 25 juni 2010
waarvan het de redenen weergeeft.
Zodoende verleent het vonnis aan dat precedent een algemene en regelgevende draagwijdte, in weerwil van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek
(schending van die bepaling).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 601bis Gerechtelijk Wetboek, in de op het geschil toepasselijke versie, bepaalt dat de politierechtbank kennisneemt, ongeacht
het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan
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uit een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een
plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
Het verkeersongeval bedoeld in die bepaling is het ongeval dat een
verkeersrisico betreft waarin transportmiddelen, voetgangers of
dieren betrokken zijn, bedoeld in het Wegverkeersreglement, en dat
zich voordoet op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn
voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht
hebben om er te komen.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het door de eerste verweerster
aangevoerde ongeval bestaat uit een ongeval waarbij twee skiesters
bij het afdalen van een skipiste met elkaar in botsing zijn gekomen.
Een dergelijk ongeval maakt geen deel uit van de verkeersrisico’s.
Het bestreden vonnis dat beslist dat het een verkeersongeval betreft,
schendt de voornoemde bepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Verwijzing
In toepassing van artikel 660 Gerechtelijk Wetboek verwijst het Hof
de zaak naar de bevoegde rechtbank.
Aangezien de betwisting, krachtens artikel 568, eerste lid, van
hetzelfde wetboek, behoort tot de algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, moest de rechtbank van eerste aanleg te
Dinant over de zaak zelf beslissen en daartegen staat hoger beroep
open overeenkomstig artikel 1070 van dat wetboek.
De zaak moet dus naar die rechtbank worden verwezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
20 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch
en de heer Mahieu.
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N° 43
3o

— 20 januari 2014
(C.13.0370.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen.
— Regelmatig genomen conclusie. — Voorbehoud. — A ard van de vorde ring. — Gevolg. — Motivering. — Bevoegdheid van de rechter.
2 o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Regelmatig
genomen conclusie. — Voorbehoud. — A ard van de vordering. — Gevolg. —
Motivering. — Bevoegdheid van de rechter.

1o en 2o De rechter hoeft in het vonnis dat hij uitspreekt niet uitdrukkelijk
akte te verlenen van een door een partij gevraagd voorbehoud in een
regelmatig genomen conclusie ; dat voorbehoud is geen punt van de vordering in de zin van art. 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek ; het vonnis hoeft
bijgevolg de motieven niet aan te geven waarom het dat aldus uitgedrukte
voorbehoud niet vermeldt  (1). (Art. 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek)

(I ntercommunale d’études et de gestion b.v.
van een C.V.B.A. t. H. e.a.)

onder de vorm

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 11 februari 2013.
De zaak is bij beschikking van 26 december 2013 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
.........................................................
3. Voor het overige hoeft de rechter, wanneer een partij voorbehoud
vordert in een regelmatig genomen conclusie, geen akte te verlenen in
het vonnis dat hij uitspreekt en dat voorbehoud maakt geen punt uit
van de vordering in de zin van artikel 1138, 3o, Gerechtelijk Wetboek.
  (1) Cass. 4 april 1989, AC 1989, AR 2498, nr. 428 ; Cass. 6 okt. 2005, AR C.03.0377.NC.03.0411.N en C.03.0623.N, AC 2005, nr. 489 ; vgl. Cass. 24 maart 1999, AR P.98.1147.F, AC
1999, nr. 176.
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Het vonnis hoeft bijgevolg de motieven niet aan te geven waarom het
dat aldus uitgedrukte voorbehoud niet vermeldt.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 44
3o

— 20 januari 2014
(S.13.0049.F)

kamer

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). —
Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden van de wet. — Motivering.
— Grenzen.
2 o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden van de wet. — Geen conclusie.
Bevoegdheid van de rechter. — Motivering. — Grenzen.

1o en 2o Bij afwezigheid van conclusie wordt een wetsbepaling niet
geschonden wanneer de rechter die ze toepast niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn  (1).

(O.C.M.W. Brussel t. N. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 10 januari 2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

  (1) Cass. 17 september 1990, AR 7127, AC 1991, nr. 28 ; Cass. 26 maart 2009, AR C.08.0051.F,
AC 2009, nr. 219.
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III. Beslissing van het Hof
.........................................................
Derde onderdeel
Een wetsbepaling is niet geschonden als de rechter die ze toepast,
niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld
zijn.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser betwist heeft dat de eerste verweerder zich in een staat van
behoefte bevond die maatschappelijke dienstverlening vereist om hem
toe te laten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid.
Bij afwezigheid van conclusie op dat punt, diende het arbeidshof die
voorwaarde tot aansprakelijkheid van de eiser en het recht van de
eerste verweerder op maatschappelijke dienstverlening niet vast te
stellen. De toetsing van het Hof die enkel kan worden uitgeoefend op de
aan de feitenrechter voorgelegde vragen, reikt niet tot het onderzoek
van die voorwaarde.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en
de heer Wouters.

N° 45
2o

— 21 januari 2014
(P.12.1003.N)

kamer

1o VORDERING IN RECHTE. — Gemeente. — Optreden in rechte door een
of meer inwoners namens de gemeente. — Zekerheidstelling. — Begrip. —
Doel. — A ard. — Gevolg.
2 o GEMEENTE. — Vordering

in rechte.

meer inwoners namens de gemeente.

— Optreden in rechte door een of
— Zekerheidstelling. — Begrip. —

Doel. — A ard. — Gevolg.

1o en 2o Uit artikel 194 Gemeentedecreet, dat tot doel heeft te vermijden dat
een inwoner namens de gemeente lichtzinnig een burgerlijke rechtsvordering zou instellen, volgt dat bij het instellen van dergelijke rechtsvordering, de eiser moet aanbieden om persoonlijk de kosten te dragen en in
te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos geding of hoger beroep en dat, om dat aanbod sterk te maken,
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hij effectief een zekerheid moet stellen ; deze vereiste een zekerheid te
stellen is geen ontvankelijkheidsvereiste, maar leidt tot de schorsing
van de rechtspleging teneinde de eiser toe te laten daaraan te voldoen
wanneer dit als exceptie wordt opgeworpen  (1).

(D. t. V. e.a.)
Advocaat-generaal Timperman heeft in hoofdzaak gezegd :
1. Overeenkomstig artikel 194 Gemeentedecreet van 15 juli 2005
kunnen, als het college van burgemeester en schepenen niet in rechte
optreden, een of meer inwoners namens de gemeente optreden, mits zij
onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het
geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep
die kan worden uitgesproken. Deze bepaling gaat terug op artikel 271
Nieuwe Gemeentewet.
2. De Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu maakte de toepassing van
dit artikel populair. De wet laat gemeenten toe om een vordering tot
staken in te stellen die wordt behandeld zoals in kort geding. Particulieren kunnen op grond van die wet niet optreden, maar deze onmogelijkheid kan worden opgevangen door een beroep te doen op artikel 271
Nieuwe Gemeentewet/194 Gemeentedecreet  (2). De vereiste zekerheidsstelling heeft tot doel tergend en roekeloze gedingen te vermijden en
de gemeente — niet de tegenpartij — te beschermen tegen de gevolgen
ervan  (3).
In voorliggende zaak is niet alleen de vraag aan de orde naar de
draagwijdte van deze verplichting, meer bepaald wat de inhoud en het
karakter van de te verstrekken zekerheid betreft, maar ook en inzonderheid de vraag of de vereiste zekerheidstelling een exceptie van
onontvankelijkheid of ontoelaatbaarheid van de vordering is, dan wel
een procedurele exceptie met een louter opschortende werking.
3. Coolsaet gaat er van uit dat de omvang van de zekerheidsstelling een loutere feitenkwestie is  (4). Aangezien de Raad van State
geen andere veroordelingen kan uitspreken dan de veroordeling tot
de kosten van het geding, volstaat het in de praktijk dat de kosten
van het geding zijn gekweten door het aanbrengen van de vereiste
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Zie o.m. Gent 14 oktober 1997, T.Gem. 1998, 252, noot A. Coolsaet ; zie ook S. Sobrie,
“Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet : het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan
banden gelegd”, RW 2012-13, p. 1322, nr. 3.
  (3) A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente : rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten ?”, T.Gem. 1997, p. 149 ;
A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”, T.Gem. 2012,
p. 91, nr. 17 ; D. Van Gerven, “De milieuvordering ingesteld namens de gemeente”, TBBR
2000, p. 530.
  (4) Zie ook G. Debersacques, “De ontvankelijkheid van het beroep bij de Raad van
State wat de persoon van de verzoeker betreft : een capita selecta”, T.Gem. 1996, p. 152.
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fiscale zegels op het verzoekschrift dat door de optredende inwoner
is neergelegd. Wat de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde
betreft, ligt de zaak moeilijker, niet alleen omdat hier de kosten van
het geding variabel zijn, maar vooral omdat een tegeneis kan worden
geformuleerd wegens tergend en roekeloos geding en de zekerheidsstelling een eventuele schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
geding moet dekken  (1).
Dezelfde auteur benadrukt ook dat de controle op het bedrag van de
zekerheidsstelling, in de gevallen waar geen machtiging van de bestendige deputatie is vereist, door de rechtbank zelf gebeurt  (2).
In een arrest van 11 oktober 1999 oordeelde het hof van beroep te
Antwerpen nochtans dat “de wetgever niet heeft bepaald waarmee zekerheid moet worden gesteld en evenmin wie dient te oordelen omtrent de
toereikendheid van de zekerheid ; dat bezwaarlijk de rechter bij wie de
zaak aanhangig zal worden gemaakt vooraf de wijze en de omvang van
de zekerheid kan bepalen, aangezien hij er op die manier zou kunnen
toe gebracht worden al van tevoren te beslissen over de roekeloosheid
van het geding en over de grootte van de schade die zou ontstaan uit
de rechtsvordering of uit het beroep ingesteld op grond van artikel 271
van de Gemeentewet”  (3).
4. Omtrent de wijze van zekerheidsstelling werd meermaals aanvaard
dat de verklaring van de eiser dat hij zal instaan voor de kosten en
eventuele veroordelingen volstaat als persoonlijke zekerheidsstelling  (4).
In een arrest van 10 november 2010 besliste het hof van beroep te
Antwerpen dat het uitdrukkelijke aanbod door de inwoners, geformuleerd in hun beroepsverzoekschrift en in hun beroepsconclusies, om de
eventuele kosten die ten laste van de gemeente gelegd zullen worden te
dragen, volstond  (5).
Hetzelfde hof van beroep oordeelde in een arrest van 11 oktober 1999
op analoge wijze : “Overwegende dat de betaling van de na de rolzetting
in eerste aanleg geproduceerde gerechtskosten overigens afdoende
zeker is gesteld door het feit dat de in de zaak betrokken wijkbewoners
zich alleen bereid hebben verklaard in te staan voor die kosten en eventuele veroordelingen en geen redenen gekend zijn die zouden kunnen
doen twijfelen aan hun vermogen die kosten te betalen ; dat door die

  (1) A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente : rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten ?”, T.Gem. 1997, p. 150 ; wat
de Raad van State betreft : G. Debersacques, “De ontvankelijkheid van het beroep bij
de Raad van State wat de persoon van de verzoeker betreft : een capita selecta”, T.Gem.
1996, p. 152.
  (2) A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente : rechtsbescherming van een gemeente tegen haar eigen stilzitten ?”, T.Gem. 1997, p. 150 ;
A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”, T.Gem. 2012,
p. 91, nr. 17.
  (3) Antwerpen 11 oktober 1999, AJT 1999-00, p. 345.
  (4) Zie ook A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”,
T.Gem. 2012, p. 91, nr. 18.
  (5) Antwerpen 10 november 2010, MER 2011, (249) 250.
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persoonlijke zekerheidsstelling deze zaak geen aanleiding geeft tot
het stellen van een bijkomende zakelijke zekerheid”  (1).
Het hof van beroep te GENT oordeelde in dezelfde zin : “Aan de door
artikel 271 § 1 Nieuwe Gemeentewet gestelde zekerheidsstelling wordt
door de (…) appellanten op afdoende wijze voldaan met de betaling der
kosten van de dagvaarding en de rolkosten in beide aanleggen, en met
hun in de appelakte herhaald aanbod om in te staan voor de veroordelingen die lastens hen kunnen worden uitgesproken”  (2), en verder nog
het hof van beroep te Antwerpen op 15 september 2003 : “Het vereiste
van zekerheidsstelling beoogt roekeloze gedingen te voorkomen en de
gemeente tegen de gevolgen ervan te beveiligen. De wetgever heeft niet
bepaald op welke wijze aan de zekerheidsstelling moet worden voldaan.
Tweede geïntimeerde heeft door zijn persoonlijke zekerheidsstelling
door middel van het aanbod in het inleidend verzoekschrift gehandeld
conform de wet en voldaan aan deze toelaatbaarheidsvereiste. Er is
geen wettelijke grondslag aangewezen waarop hem nog het stellen van
bijkomende zakelijke zekerheden zouden mogen worden opgelegd”  (3).
Ook de Brusselse rechtbank van eerste aanleg zat op dezelfde lijn “De
verklaring van de eiser dat hij zal instaan voor de kosten en eventuele
veroordelingen kan gelden als een persoonlijke zekerheidsstelling,
zodat geen bijkomende zakelijke [zekerheidsstelling] meer vereist
is”  (4).
In andere gevallen werd echter geoordeeld dat een effectieve zekerheidsstelling vereist is. Daarbij gaat het trouwens om relatief kleine
bedragen, zodat bijna eerder sprake was van een symbolische zekerheidsstelling  (5).
5. Coolsaet waarschuwt tegen een te soepele inhoudelijke invulling van de verplichting tot zekerheidsstelling. In een arrest van
14 oktober 1997 oordeelde het hof van beroep te Gent dat de inwoners van de gemeente tot dan de kosten van het geding (rolstelling
eerste aanleg, rolstelling hoger beroep) betaalden, wat volgens het
hof volstond als zekerheidsstelling  (6). Coolsaet stelt hierover : “Dit
herleidt de vereiste van zekerheidsstelling eigenlijk tot een lege
doos, daar in casu de optredende inwoners de zaak aanhangig hadden
gemaakt in eerste aanleg en tevens hoger beroep instelden, zodat ze de
kosten van rolstelling sowieso moesten voorschieten”  (7). In dezelfde
zin oordeelde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te
  (1) Antwerpen 11 oktober 1999, AJT 1999-00, p. 345.
  (2) Gent 26 juni 2001, AJT 2001-02, p. 828.
  (3) Antwerpen 15 september 2003, NjW 2004, p. 766.
  (4) Rb. Brussel 3 november 2003, RW 2006-07, 883, TROS 2007, 46.
  (5) D. Van Orshaegen en H. Thijs, “Nogmaals over Art. 271, § 1 N.Gem.W. en de Wet
van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. Het I.S.V.A.G.-arrest : een eerste commentaar”, AJT 1999-00, p. 354. Over de uiteenlopende wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de verplichte zekerheidsstelling zie : F.
Tulkens en G. Pijcke, “L’action en cessation en matière environnementale et l’article
271 de la Nouvelle Loi Communale : un cocktail explosif ?”, P&B 2003, pp. 183-184)
  (6) Gent 14 oktober 1997, T.Gem. 1998, p. 253.
  (7) A. Coolsaet, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente overeenkomstig artikel 271 N.Gem.W.”, T.Gem. 1998, p. 254, nr. 2.
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Antwerpen in een vonnis van 11 maart 2004 dat de betaling van het
rolrecht niet volstaat als zekerheidsstelling : feit is dat op de partij
die een gerechtelijke procedure start, steeds de verplichting rust om
rolrecht te betalen, zonder dat dit rolrecht als een zekerheidsstelling kan worden aanzien. Naast het rolrecht is er ook de rechtsplegingsvergoeding en een gebeurlijke veroordeling wegens tergend en
roekeloos geding, waarvan in casu vaststaat dat zij niet door enige
zekerheidsstelling worden gedekt  (1).
Gelet op de duidelijke tekst van artikel 194 Gemeentedecreet komt
het mij voor dat een effectieve zekerheid moet worden gesteld en dat de
inwoner van een gemeente slechts een vordering namens de gemeente
kan instellen indien hij een aanbod doet, niet van de zekerheid, maar
van het dragen van de kosten en de eventuele schadevergoeding. Eens
het aanbod gedaan, moet de zekerheid worden gesteld. De zekerheid
dient om dat aanbod sterk te maken, reden waarom ze effectief moet
worden gesteld. Zonder zekerheid heeft het aanbod geen zin. De decreetgever heeft willen vermijden dat elke inwoner namens de gemeente
lichtzinnige rechtsvorderingen zou instellen. Het feit dat artikel 194
Gemeentedecreet niets bepaalt over de modaliteiten van zekerheidstelling doet hieraan geen afbreuk. Niets belet de eiser zijn zekerheid
te stellen ter griffie van de rechtbank.
6. Naast de kwestie van de concrete inhoud van de verplichting tot
zekerheidsstelling, rijst de vraag naar de procedurele gevolgen van het
niet-voldoen aan deze verplichting.
— In verschillende gerechtelijke beslissingen werd geoordeeld dat
artikel 194 Gemeentedecreet een procedurele exceptie betreft, met een
louter opschortende werking. Nadat het hof van beroep te Antwerpen
in een arrest van 11 oktober 1999  (2) nog besliste dat “de voorwaarde tot
zekerheidsstelling een voorwaarde tot ontvankelijkheid is, waarvan de
vervulling moet worden beoordeeld op het ogenblik van het inleiden van
het geding” oordeelde hetzelfde hof nadien in een arrest van 10 november
2010 als volgt : “Het Hof stelt vast dat de wetgever de voorwaarde van
het onder zekerheidsstelling aanbieden niet nader heeft gepreciseerd,
noch een sanctie gekoppeld heeft aan het ontbreken ervan. De formulering van deze wettelijke vereiste zonder tijdsbepaling, de ontstentenis
van een uitdrukkelijke sanctie in de wet, het onbepaalde karakter van
de gerechtskosten en van de veroordeling wegens tergend en roekeloos
geding bij het instellen van de milieustakingsvordering en de ratio
legis van dit voorschrift, laten toe aan te nemen dat het niet om een
exceptie van onontvankelijkheid of ontoelaatbaarheid gaat, maar om
een procedurele exceptie. Naar analogie van de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling (art. 851 Ger.W.), gaat het in casu om
een exceptie die een louter opschortende werking heeft en die slechts
kan leiden tot de schorsing van de rechtspleging indien de inwoner
niet bereid zou zijn om in te gaan op het verzoek tot een aanbod onder

  (1) Vz. Rb. Antwerpen 11 maart 2004, TMR 2005, p. 231.
  (2) Antwerpen 11 oktober 1999, AJT 1999-00, p. 345.
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zekerheidsstelling”  (1). Appelrechters in Luik  (2) en Brussel  (3) namen
hetzelfde standpunt in, alsook het reeds eerder geciteerde vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel  (4).
Dit is volgens Flamey en Vervoort de meerderheidsopvatting in de
rechtspraak  (5).
— In de doctrine wordt verdedigd dat de exceptie een louter opschortende werking heeft. Lefranc stelt : “De formulering van deze wettelijke vereiste zonder tijdsbepaling, de ontstentenis van een uitdrukkelijke sanctie in de wet, het onbepaalde karakter van de gerechtskosten
en van de veroordeling wegens tergend en roekeloos geding, bij het
instellen van de milieustakingsvordering en de ratio legis van dit
voorschrift, laten toe aan te nemen dat het niet om een exceptie van
ontvankelijkheid gaat maar om een procedurele exceptie. Het zou meer
bepaald om een exceptie gaan die een louter opschortende werking
heeft en die slechts kan leiden tot de schorsing van de rechtspleging
indien de inwoner niet bereid zou zijn om in te gaan op het verzoek tot
een aanbod onder zekerheidsstelling.”  (6)
Debersaques maakt de vergelijking met de zekerheidsstelling die
een burgerlijke partij in handen van de onderzoeksrechter moet doen
wanneer zij zich in een bepaalde zaak burgerlijke partij stelt  (7).
Alvorens de onderzoeksrechter kan starten met het verzamelen
van bewijsmateriaal dient hij na te gaan of de burgerlijke partij de
vereiste borgsom of consignatie heeft betaald. In geval van vrijspraak
of buitenvervolgingstelling komt deze borgsom toe aan de Staat. Is
de borgsom ontoereikend voor de vermoedelijke gerechtskosten,
dan kan de onderzoeksrechter de burgerlijke partij verplichten een
aanvullende borgsom te betalen. Zolang de (aanvullende) borgsom
niet is betaald mag de onderzoeksrechter weigeren onderzoeksdaden
te stellen  (8). Indien de door Debersaques voorgestelde analogie overtuigt, betekent dit dat de exceptie een louter opschortende werking
heeft. Indien de door de eisende inwoner voorgestelde zekerheidsstelling door de rechter als ontoereikend wordt beschouwd, dan kan de
rechter de inwoner verplichten een bijkomende zekerheid te stellen. In
afwachting wordt de procedure opgeschort.

  (1) Antwerpen 10 november 2010, MER 2011, (249) 250.
  (2) Luik 30 mei 2005, JT 2006, p. 126.
  (3) Brussel 28 oktober 1998, T.Gem. 1999, p. 250.
  (4) Cfr. supra, voetnoot 12.
  (5) P. Flamey en P.J. Vervoort, “De milieustakingsvordering ingesteld door inwoners ‘namens de gemeente’. Een stand van zaken”, noot onder Antwerpen 10 november
2010, MER 2011, 254.
  (6) P. Lefranc, “De milieustakingswet : overzicht van rechtspraak (1993-2008)”, TMR
2009, p. 20, nr. 74 ; zie ook F. Tulkens en G. Pijcke, “L’action en cessation en matière
environnementale et l’article 271 de la Nouvelle Loi Communale : un cocktail explosif ?”,
P&B 2003, p. 183.
  (7) G. Debersacques, “De ontvankelijkheid van het beroep bij de Raad van State wat
de persoon van de verzoeker betreft : een capita selecta”, T.Gem. 1996, p. 152.
  (8) C. Van den Wyngaert, Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu,
Antwerpen, 2011, p. 838.
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7. Ik denk dat het in strijd zou zijn met de uiteindelijke ratio en de
effectieve werkzaamheid van artikel 194 Gemeentedecreet indien de
voorwaarde van zekerheidstelling niet als een procedurele exceptie
maar als een ontvankelijkheidsvereiste zou worden beschouwd. Dit
standpunt wordt niet alleen verdedigd door een (meerderheid van de)
doctrine en door rechtspraak van hoven en rechtbanken, maar het
spoort ook met de vergelijking met de zekerheidsstelling door een
burgerlijke partij in handen van de onderzoeksrechter. De “strengere”
interpretatie (zekerheidsstelling als ontvankelijkheidsvereiste) is
niet nodig om het doel van de maatregel — het vermijden van tergend
en roekeloze gedingen en het beschermen van de gemeente tegen de
gevolgen ervan — te bereiken en de interpretatie waarbij de eisende
inwoner alsnog de kans krijgt om, indien nodig, een bijkomende zekerheid te verstrekken, is wenselijk gelet op de onduidelijkheid met
betrekking tot de inhoud van de vereiste zekerheid.
Conclusie : het tweede onderdeel van het enige middel dat een schending van artikel 194 Gemeentedecreet aanvoert, is in die zin gegrond.
Vernietiging met verwijzing.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 7 mei 2012 gewezen na verwijzing
door het Hof bij arrest van 11 januari 2011.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser een middel
aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 194 Gemeentedecreet : het arrest oordeelt dat eisers burgerlijke rechtsvordering ingesteld namens de gemeente Westerlo niet ontvankelijk is daar op het
ogenblik dat ze aanhangig werd gemaakt, eisers aanbod onder zekerheidstelling onvoldoende was ; de bij artikel 194 Gemeentedecreet
bepaalde zekerheidstelling is geen ontvankelijkheidsvereiste, maar
kan enkel leiden tot een exceptie die de rechtspleging schorst zolang
daaraan niet is voldaan.
2. Artikel 194 Gemeentedecreet, in de hier toepasselijke versie,
bepaalt : “Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad niet in rechte optreden, kunnen een of meer inwoners in rechte
optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling
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aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in
te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens
tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken”.
3. Uit deze bepaling, die tot doel heeft te vermijden dat een inwoner
namens de gemeente lichtzinnig een burgerlijke rechtsvordering zou
instellen, volgt dat bij het instellen van dergelijke rechtsvordering, de
eiser moet aanbieden om persoonlijk de kosten te dragen en in te staan
voor de veroordeling tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep en dat, om dat aanbod sterk te maken, hij
effectief een zekerheid moet stellen.
De vereiste een zekerheid te stellen is geen ontvankelijkheidsvoorwaarde, maar leidt tot de schorsing van de rechtspleging teneinde de
eiser toe te laten daaraan te voldoen wanneer dit als exceptie wordt
opgeworpen.
4. Het arrest stelt vast dat de eiser bij conclusie een aanbod heeft
gedaan om de kosten te dragen en in te staan voor de eventuele schadevergoeding die kan worden uitgesproken en dat het niet geldig was
daar ze niet werd gedaan bij het aanhangig maken van de rechtsvordering. Het oordeelt verder dat er een absolute afwezigheid is van enige
concrete zekerheidstelling, alsmede dat een formeel aanbod de kosten
van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger
beroep evenzeer ontbreekt. Op grond van die redenen besluit het arrest
tot de niet-ontvankelijkheid van eisers burgerlijke rechtsvordering,
zonder de rechtspleging te schorsen teneinde de eiser de gelegenheid
te bieden aan de wettelijke vereisten te voldoen. Aldus is de beslissing
niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Eerste onderdeel
5. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeft het onderdeel 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.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten van het cassatieberoep.
21 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal.
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N° 46
2o

— 21 januari 2014
(P.12.1642.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3.a. — Recht van de vervolgde
persoon onverwijld op de hoogte te worden gesteld van de aard en de
reden van de beschuldiging.

— Begrip.

2  ONDERZOEKSGERECHTEN. — Verwijzingsvordering van het openbaar
ministerie. — Onduidelijke telastlegging. — Gevolg. — Taak van het
onderzoeksgerecht.
o

3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Verwijzingsvordering
van het openbaar ministerie. — Onduidelijke telastlegging. — Gevolg. —
Taak van het onderzoeksgerecht
4o STRAFVORDERING. — Verwijzingsvordering van
terie. — Onduidelijke telastlegging. — Gevolg.

het openbaar minis -

5o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — I nlichting van
inverdenkinggestelde van de hem ten laste gelegde feiten. — Begrip

de

6 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — Valsheid en gebruik
door dezelfde persoon met hetzelfde bedrieglijk opzet. — Gevolg.

1o Artikel 6.3, a EVRM, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar
feit wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat
en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en
de reden van de tegen hem ingestelde beschuldigingen, bedoelt met de
“reden” van de ingestelde beschuldiging de strafbare feiten die ten laste
worden gelegd, maar niet de omschrijving ervan, en met de “aard” van die
beschuldiging de juridische kwalificatie ervan  (1).
2o, 3o en 4o Wanneer een telastlegging onduidelijk is, staat het aan het
onderzoeksgerecht erop toe te zien dat ze wordt gepreciseerd, zodat de
inverdenkinggestelde ingelicht wordt waartegen hij zich moet verdedigen ; die omstandigheid leidt evenwel niet tot de niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering  (2).
5o Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde
voldoende ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft
geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit
de vordering tot verwijzing of uit de verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht ; die inlichting kan mede gegeven worden aan de hand van
de stukken van het strafdossier, waarvan de inverdenkinggestelde heeft
kunnen kennisnemen en waarover hij voor het onderzoeksgerecht zijn
recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen.
6 o Wanneer valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken worden
gepleegd door dezelfde persoon met hetzelfde bedrieglijk opzet of oogmerk
  (1) Cass. 4 maart 2008, AR P.08.0332.N, AC 2008, nr. 155
  (2) Zie : Cass. 17 april 2007, AR P07.0063.N, AC 2007, nr. 183
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om te schaden, worden die misdrijven als één misdrijf beschouwd dat
blijft voortduren zolang het door de beginhandeling beoogde en gerealiseerde doel blijft bestaan, ofschoon geen nieuwe positieve handelingen
worden gesteld door wie dan ook  (1). (Artt. 193, 196 en 197 Strafwetboek)

(L. e.a. t. Regie

der gebouwen e.a.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 september 2012
(nr. 3179)
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 september 2012
(nr. 3180).
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 september
2012 (nr. 3181).
Het cassatieberoep IV is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 september
2012 (nr. 3182).
De eiser I, de eisers II en III samen en de eiseres IV voeren in drie
memories die aan dit arrest zijn gehecht, eenzelfde middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM,
alsmede miskenning van het recht van verdediging en het recht op
een eerlijk proces : het arrest verklaart de strafvordering met betrekking tot de telastleggingen A.1, A.6, B.8, C.8 en D.12, die de materiële
gedragingen van het gebruik van valse stukken niet preciseren, ten
onrechte ontvankelijk omdat geen enkele wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling het openbaar ministerie verplicht om op straffe
van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, in een schriftelijke
verklaring tot verwijzing een ten laste gelegde gebruik van duidelijk
omschreven valse stukken nader te bepalen ; bij de regeling van de
rechtspleging heeft de inverdenkinggestelde het recht naar aard en
redenen ingelicht te worden over de tegen hem ingebrachte beschuldiging ; dit houdt in dat niet alleen de juridische kwalificatie, maar
  (1) Zie : Cass. 11 januari 1960, AC 1959-1960, 412 ; Cass. 19 januari 1988, AR 1480, AC 19871988, nr. 298.
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ook de materiële feiten in de vordering van het openbaar ministerie
moeten worden geformuleerd ; inzake valsheid in geschrifte en gebruik
van valse stukken houdt dit in dat de materiële feiten van gebruik
moeten worden omschreven ; het verzuim daaraan te voldoen levert
een miskenning van het recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces op, die resulteert in de niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering.
2. Artikel 6.3.a EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij
verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingestelde beschuldigingen.
3. Deze bepaling bedoelt met de “redenen” van de ingestelde beschuldiging de strafbare feiten die ten laste worden gelegd, maar niet de
omschrijving ervan, en met de “aard” van die beschuldiging de juridische kwalificatie ervan.
In zoverre het middel (lees : onderdeel) ervan uitgaat dat de vermelde
verdragsbepaling met de redenen van de beschuldiging de omschrijving van de feiten bedoelt, faalt het naar recht.
4. Wanneer een telastlegging onduidelijk is, staat het aan het onderzoeksgerecht erop toe te zien dat ze wordt gepreciseerd, zodat de inverdenkinggestelde ingelicht wordt waartegen hij zich moet verdedigen.
Die omstandigheid leidt evenwel niet tot de niet-ontvankelijkheid van
de strafvordering.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het evenzeer naar recht.
5. Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten,
schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing of uit de verwijzingsbeslissing
van het onderzoeksgerecht. Die inlichting kan mede gegeven worden
aan de hand van de stukken van het strafdossier, waarvan de inverdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor het onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen.
In zoverre het middel (lees : onderdeel) aanvoert dat die inlichting
dient te blijken uit die vordering of die beslissing, faalt het nogmaals
naar recht.
6. Wanneer valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
worden gepleegd door dezelfde persoon met hetzelfde bedrieglijk opzet
of oogmerk om te schaden, worden die misdrijven als één misdrijf
beschouwd dat blijft voortduren zolang het door de beginhandeling
beoogde en gerealiseerde doel blijft bestaan, ofschoon geen nieuwe
positieve handelingen worden gesteld door wie dan ook.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat in dat geval de valsheid
en het gebruik onderscheiden misdrijven zijn, zodat het gebruik het
bestaan van op zichzelf staande materiële handelingen vereist, faalt
het naar recht.
7. Met de redenen die het middel weergeeft, is de beslissing dat de
omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende duidelijk is en
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de eisers toelaat hun recht van verdediging uit te oefenen, naar recht
verantwoord.
In zoverre kan het middel (lees : onderdeel) niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
21 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
C. Hubrechts (bij de balie te Leuven), mevr. K. Hubrechts (bij de balie
te Leuven), de heer Decat (bij de balie te Leuven), de heer Spriet (bij de
balie te Turnhout) en de heer Swennen (bij de balie te Hasselt).

N° 47
2o

— 21 januari 2014
(P.12.1840.N)

kamer

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

misdrijf.

— Teruggave

3  OPLICHTING. — Bestanddelen. — Listige
Leugenachtige verklaringen.
o

4o OPLICHTING. — Moreel
matig voordeel. — Begrip.

bestanddeel.

van de zaak.

kunstgrepen.

— Nastreven

— Gevolg.

— Begrip. —

van een onrecht -

1o en 2o Het misdrijf “oplichting” vereist dat de dader ervan, die gehandeld
heeft met het oogmerk zich andermans zaak toe te eigenen, zich deze
zaak doet afgeven of leveren en zodoende het slachtoffer benadeelt ; van
zodra die dader erin geslaagd is zich die zaak te doen afgeven of leveren,
is het misdrijf voltrokken zodat de teruggave van die zaak het misdrijf
niet uitsluit of ongedaan maakt  (1). (Art. 496 Strafwetboek)
3o Louter leugenachtige beweringen leveren slechts listige kunstgrepen op
in de zin van artikel 496 Strafwetboek wanneer zij gepaard gaan met
uitwendige handelingen die er enige geloofwaardigheid aan verlenen ;
zulke handelingen kunnen onder meer bestaan in een geheel van praktijken die niet als dusdanig maar wel in hun geheel genomen een listige
kunstgreep uitmaken omdat zij gezamenlijk determinerend zijn voor de
navolgende afgifte van gelden  (2). (Art. 496 Strafwetboek)
4o Oplichting vereist niet dat de dader ervan enkel een onrechtmatig voordeel voor zichzelf nastreeft ; hij kan dat voordeel ook nastreven voor een
  (1) Cass. 27 oktober 1982, AR 2355, AC 1982-1983, nr. 141.
  (2) Zie : Cass. 2 oktober 1996, AR P.96.0807.F, AC 1996, nr. 346 ; Cass. 22 september 1999,
AR P.99.0508.F, AC 1999, nr. 477 ; Cass. 6 oktober 2010, AR P.10.0723.F, AC 2010, nr. 579.
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ander en het door de dader nagestreefde voordeel moet evenmin de ganse
onrechtmatig toegeëigende zaak betreffen, maar kan ook bestaan in een
deel daarvan  (1). (Art. 496 Strafwetboek)

(M. e.a. t. M. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 10 oktober 2012.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eisers I en II voeren geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het
arrest beantwoordt niet eisers verweer dat het aspect benadeling,
constitutief element van het misdrijf oplichting, niet bewezen is omdat
het strafdossier niet aantoont of er al dan niet een terugbetaling heeft
plaatsgevonden.
2. Het misdrijf “oplichting” vereist dat de dader ervan, die gehandeld
heeft met het oogmerk zich andermans zaak toe te eigenen, zich deze
zaak doet afgeven of leveren en zodoende het slachtoffer benadeelt.
Van zodra die dader erin geslaagd is zich die zaak te doen afgeven of
leveren, is het misdrijf voltrokken. De teruggave van die zaak sluit het
misdrijf niet uit of maakt het niet ongedaan.
3. Met de redenen die het bevat, oordeelt het arrest (nr. 4.3.1, 2, eerste
alinea) dat de eiser heeft deelgenomen aan de in de telastlegging A.1
bedoelde oplichting waarbij hij zich met het voormelde oogmerk gelden
van de verweerster 1 heeft doen afgeven. Aldus oordeelt het arrest dat
de eiser die verweerster heeft benadeeld en beantwoordt het eisers
verweer dat het tegendeel aanvoerde.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 496 Strafwetboek :
het arrest leidt ten onrechte uit het feit dat torenhoge winsten zijn
voorgesteld, af dat er listige kunstgrepen zijn gebruikt ; dat feit overstijgt echter de loutere leugen niet, temeer daar het niet gepaard gaat
  (1) Cass. 26 juni 1973, AC 1973, 1053.
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met een bepaalde hoedanigheid van de dader of met feiten en omstandigheden die deze verklaring kracht bijzetten.
5. Louter leugenachtige beweringen leveren slechts listige kunstgrepen op in de zin van artikel 496 Strafwetboek wanneer zij gepaard
gaan met uitwendige handelingen die er enige geloofwaardigheid aan
verlenen. Zulke handelingen kunnen onder meer bestaan in een geheel
van praktijken die niet als dusdanig maar wel in hun geheel genomen
een listige kunstgreep uitmaken omdat zij gezamenlijk determinerend zijn voor de navolgende afgifte van gelden.
6. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis en op
grond van eigen redenen oordeelt het arrest dat de verweerster 1 werd
aangezet tot afgifte van de in de telastlegging A.1 vermelde zaken
omwille van enerzijds de torenhoge winsten die werden vooropgesteld,
anderzijds het afleveren van zogenaamde kwijtingen ter versterking
van de geloofwaardigheid van de loze verhalen en ten slotte de omstandigheid dat een beroep werd gedaan op haar zoon om haar vertrouwen
te winnen en ervoor te zorgen dat zij de gelden zou afgeven.
Aldus verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat misleidingen en listige kunstgrepen werden gebruikt zonder dewelke de
verweerster 1 die zaken nooit zou hebben afgegeven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Derde middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 496 Strafwetboek : het arrest is tegenstijdig gemotiveerd
omdat het enerzijds aanneemt dat de eiser het bedrag van 55.000 euro,
dat begrepen is in de telastlegging A.1, in Turkije heeft afgegeven,
anderzijds oordeelt dat de eiser enkel gehandeld heeft om zichzelf te
verrijken en hem schuldig verklaart aan die telastlegging met inbegrip van die 55.000 euro, terwijl het bovendien oordeelt dat het verhaal
van de zogenaamde investeringen in Turkije volkomen ongeloofwaardig en illusoir is ; het feit dat de eiser de gelden heeft afgegeven
in Turkije ondersteunt zijn relaas zoals opgenomen in besluiten ; in
dergelijk geval is er geen sprake van oplichting.
10. Oplichting vereist niet dat de dader ervan enkel een onrechtmatig
voordeel voor zichzelf nastreeft. Hij kan dat voordeel ook nastreven
voor een ander. Het door de dader nagestreefde voordeel moet evenmin
de ganse onrechtmatig toegeëigende zaak betreffen, maar kan ook
bestaan in een deel daarvan.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
11. Bij de beoordeling van eisers schuld aan de telastlegging A.2
oordeelt het arrest onder meer dat de eiser van de in de telastlegging
A.1 bedoelde zaken, zijnde een bedrag van 55.000 euro in contanten
en twee kasbons van elk 2.500 euro, het bedrag van 55.000 euro naar
Turkije heeft overgemaakt.
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Dat oordeel houdt niet in dat het naar Turkije overgemaakte bedrag
geen voorwerp kan zijn van de in de telastlegging A.1 bedoelde oplichting, noch dat het overige deel van de in die telastlegging bedoelde
zaken geen door de eiser nagestreefd voordeel kunnen uitmaken en
evenmin dat de zogenaamde investeringen in Turkije niet volkomen
ongeloofwaardig en illusoir zijn.
De aangevoerde tegenstrijdigheid bestaat niet.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
12. Voor het overige vereist het middel een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
21 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Delbrouck
(bij de balie te Hasselt).

N° 48
2o

— 21 januari 2014
(P.13.1453.N)

kamer

1o ONDERZOEKSRECHTER. — Vordering van de procureur des Konings. —
Vordering van een onderzoekshandeling waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is. — Bevel tot verdergaande onderzoeksmaatregel dan
die welke was gevorderd. — Gevolg.
2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — M ini
onderzoek. — Vordering van de procureur des Konings tot het stellen
van een bepaalde onderzoekshandeling. — Bevel tot verdergaande onderzoeksmaatregel dan die welke was gevorderd. — Gevolg.

1o et 2o De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter, die door de
procureur des Konings bij toepassing van artikel 28septies Wetboek van
Strafvordering gevorderd werd een in dat artikel niet uitgesloten onderzoekshandeling te verrichten waarvoor alleen de onderzoeksrechter
bevoegd is, een verdergaande onderzoeksmaatregel heeft bevolen dan die
welke was gevorderd door het openbaar ministerie bij toepassing van het
vermelde artikel, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat hij zich daardoor een vervolgingsbevoegdheid aanmatigt en dat hij niet langer meer
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onpartijdig en onafhankelijk kan optreden, waardoor hij het recht op
een eerlijk proces van de verdachte zou miskennen  (1). (Artt. 28septies en
56 Wetboek van strafvordering)

(D. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 30 mei 2013.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiseres IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eisers II, V, VII en VIII voeren geen middel aan.
De eiseres VIII doet afstand van haar cassatieberoep.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel van de eiser I
9. Het middel voert schending aan van artikel 56 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
de onpartijdigheid van de rechter : het arrest oordeelt ten onrechte
dat de onregelmatigheden slechts formaliteiten betreffen die op geen
enkele wijze schade hebben berokkend aan de eiser en die het recht
op een eerlijk proces niet in de weg staan ; het oordeelt ook dat de
eiser niet aantoont op welke wijze in concreto de onafhankelijkheid en autonomie van de onderzoeksrechter in het gedrang zou zijn
gebracht, onherstelbare schade zou zijn toegebracht, de betrouwbaarheid en objectiviteit van het onderzoek zou zijn aangetast en het recht
op een eerlijk proces in het gedrang zou zijn gebracht ; door meer en
verdergaand onderzoek te bevelen dan gevorderd door het openbaar
ministerie, heeft de onderzoeksrechter zijn saisine in het kader van
de mini-instructie overschreden en aldus het vervolgingsrecht uitgeoefend ; bijgevolg heeft hij het substantiële beginsel van de scheiding
tussen de vervolgende en de rechterlijke instantie miskend en zijn
onafhankelijkheid en autonomie in het gedrang gebracht, zodat eisers
recht op een eerlijk proces is miskend ; deze miskenning heeft in casu
  (1) Cass. 10 december 2013, AR P.13.1377.N, AC 2013, nr. 671.
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 nherstelbare schade toegebracht omdat zij zich situeerde in het begin
o
van het onderzoek, dat aldus ab initio en in zijn totaliteit is aangetast
in zijn betrouwbaarheid en objectiviteit.
10 Krachtens artikel 28septies Wetboek van Strafvordering kan de
procureur des Konings die optreedt binnen het kader van het opsporingsonderzoek, de onderzoeksrechter vorderen een in dat artikel niet
uitgesloten onderzoekshandeling te verrichten waarvoor alleen de
onderzoeksrechter bevoegd is, zonder dat een gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld.
11. De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter een verdergaande onderzoeksmaatregel heeft bevolen dan die welke was gevorderd door het openbaar ministerie bij toepassing van het vermelde
artikel, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat hij zich daardoor een
vervolgingsbevoegdheid aanmatigt en dat hij niet langer meer onpartijdig en onafhankelijk kan optreden, waardoor hij het recht op een
eerlijk proces van de verdachte zou miskennen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
12. Het arrest (p. 17-19) oordeelt onder meer dat :
— artikel 28septies noch artikel 88bis Wetboek van Strafvordering op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften bevatten ;
— de omstandigheid dat de onderzoeksrechter retro-telefonieonderzoek heeft bevolen tot de datum van zijn beschikking in plaats van tot
de datum vermeld in de vordering van het openbaar ministerie (interpretatie door de onderzoeksrechter van de term “tot heden”), zodat het
onderzoek enkele dagen langer liep dan gevorderd, de betrouwbaarheid
van het bewijsmateriaal niet aantast ;
— de onregelmatigheden louter formeel van aard zijn en niet opzettelijk werden begaan ;
— de ernst van de misdrijven zonder de minste twijfel de begane
onregelmatigheden overstijgt ;
— de onregelmatigheden allemaal formaliteiten betreffen die op geen
enkele wijze schade hebben berokkend aan de eiser, die de resultaten
van het onderzoek in het kader van de mini-instructie allemaal heeft
kunnen inzien en hierover verweer heeft kunnen voeren.
13. Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat, rekening houdend
met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, de resultaten
van de retro-telefonieonderzoeken die uit de mini-instructie werden
verkregen, niet als bewijs dienen te worden uitgesloten. Aldus verantwoordt het de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
14. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefse aanvoering
dat eisers recht op een eerlijk proces onherroepelijk is miskend.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
21 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Daeninck
(bij de balie te Hasselt), de heer Maes (bij de balie te Antwerpen), de
heer Delbrouck (bij de balie te Hasselt), de heer Govaerts (bij de balie
te Hasselt) en de heer Augustyns (bij de balie te Antwerpen).

N° 49
2o

— 21 januari 2014
(P.13.1899.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — K amer van
inbeschuldigingstelling. — Vaststelling van de onregelmatigheid van een
onderzoekshandeling. — Gevolg.
2 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Vaststelling van de onregelmatigheid van een onderzoekshandeling. —
Gevolg.

1o en 2 o Het staat aan het onderzoeksgerecht dat de onregelmatigheid
van een onderzoekshandeling vaststelt, aan de hand van de concrete
omstandigheden van de zaak na te gaan of als gevolg van die onregelmatigheid, het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van
de inverdenkinggestelde onherstelbaar zijn miskend en of de stukken die
door die miskenning zijn verkregen, uit het strafdossier dienen verwijderd te worden  (1). (Art. 6.1. EVRM en art. 235bis Wetboek van Strafvordering)

(M.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 november 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1) Zie : Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met conclusie advocaat-generaal Duinslaeger.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
is krachtens artikel 252 van hetzelfde wetboek de mogelijkheid tot het
onmiddellijk instellen, vóór het eindarrest, van cassatieberoep door de
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen,
beperkt tot de in dat artikel bepaalde gevallen.
In zoverre het cassatieberoep betrekking heeft op andere gevallen
dan die waarin onmiddellijk cassatieberoep is toegelaten, is het niet
ontvankelijk.
2. Het cassatieberoep is ook gericht tegen het arrest in zoverre het de
beschikking tot gevangenneming van de eiser bevestigt.
Het arrest beveelt evenwel de onmiddellijke tenuitvoerlegging van
de gevangenneming niet.
De eiser is op dit ogenblik vrij.
In zoverre is het cassatieberoep bij gebrek aan belang evenmin
ontvankelijk.
Middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1, 6.3.c en 13
EVRM en artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging :
het arrest oordeelt ten onrechte dat door de afwezigheid van een advocaat bij eisers verhoren, de wedersamenstelling en de deskundigenonderzoeken, artikel 6.1 en 6.3.c EVRM niet geschonden is en verbindt
aan die schending niet de nodige gevolgen ; de desbetreffende stukken
moeten uit het strafdossier geweerd worden, er mag geen bewijs uit
geput worden en zij mogen niet worden voorgelegd aan de jury van
het hof van assisen, die niet juridisch geschoold is en zijn uitspraak
slechts beknopt moet motiveren.
4. Het staat aan het onderzoeksgerecht dat de onregelmatigheid
van een onderzoekshandeling vaststelt, aan de hand van de concrete
omstandigheden van de zaak na te gaan of als gevolg van die onregelmatigheid, het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde onherstelbaar zijn miskend en of de
stukken die door die miskenning zijn verkregen, uit het strafdossier
dienen verwijderd te worden.
5. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiser geen
bijstand van een advocaat had bij zijn verhoren door de politie en de
onderzoeksrechter. Met de redenen die het bevat, gaat het arrest niet
aan de hand van de concrete gegevens van het strafdossier na of de
daaruit voortvloeiende bewijselementen nietig zijn en uit het strafdossier moeten verwijderd worden wegens de miskenning van eisers
recht op een eerlijk proces en recht van verdediging, maar oordeelt het
enkel dat het bekritiseerde gebrek aan bijstand destijds niet vereist of
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mogelijk was en er voldoende wettelijke bepalingen bestonden die zijn
bedoelde rechten waarborgden. Aldus verantwoordt het de beslissing
niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Omvang van de cassatie
6. De hierna uit te spreken vernietiging brengt de vernietiging met
zich mee van de beslissingen waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep openstaat, gelet op het nauw verband tussen die beslissingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
21 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Warson
(bij de balie te Brussel).

N° 50
2o

— 21 januari 2014
(P.13.2061.N)

kamer

VREEMDELINGEN. — Vasthouden van een vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend. — Vreemdelingenwet. — A rtikel 74/6, § 1 bis, 9 o.
— Vreemdeling die reeds een eerder asielaanvraag heeft ingediend. —
Begrip.

De vreemdeling die nadat hij reeds eerder een of meerdere asielaanvragen
heeft ingediend en effectief werd gerepatrieerd, terug het Rijk binnenkomt en er een asielaanvraag indient, kan niet worden beschouwd als
“de vreemdeling die reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend” in
de zin van artikel 74/6, § 1bis, 9o, Vreemdelingenwet.

(M. t. Belgische Staat, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke I ntegratie en A rmoedebestrijding)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 50, 51/8 en 74/6,
§ 1bis, 9o, Vreemdelingenwet : de appelrechters oordelen ten onrechte
dat eisers asielaanvraag van 19 september 2013 een meervoudige asielaanvraag is en zij passen bijgevolg ten onrechte artikel 74/6, 1bis, 9o,
Vreemdelingenwet toe ; die bepaling is enkel van toepassing mits
voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden dat de vreemdeling geen
geldige binnenkomstdocumenten heeft en reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend ; aangezien de eiser op 15 januari 2013 werd gerepatrieerd naar Nepal en daar het slachtoffer werd van nieuwe vervolgingen is zijn asielvraag van 19 september 2013, na zijn aankomst in
België op 13 september 2013, een nieuwe asielaanvraag ; op een dergelijke eerste asielaanvraag is artikel 50 Vreemdelingenwet en niet
artikel 51/8 Vreemdelingenwet met betrekking tot de meervoudige
asielaanvraag van toepassing ; het arrest miskent het gezag van
gewijsde van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
van 22 november 2013 waarbij de beslissing tot niet-inoverwegingneming van eisers asielaanvraag bij uiterst dringende noodzakelijkheid
werd geschorst omdat die aanvraag “op het eerste zicht” een volledig
nieuwe asielaanvraag betrof.
2. Artikel 74/6, § 1bis, 9o, Vreemdelingenwet bepaalt : “De vreemdeling
die het Rijk 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, kan door de minister of zijn
gemachtigde in een welbepaalde plaats worden vastgehouden teneinde
de effectieve verwijdering van het grondgebied van de vreemdeling te
waarborgen (…) indien de vreemdeling reeds een andere asielaanvraag
heeft ingediend”.
3. De vreemdeling die nadat hij reeds eerder een of meerdere asielaanvragen heeft ingediend en effectief werd gerepatrieerd, terug het
Rijk binnenkomt en er een asielaanvraag indient, kan niet worden
beschouwd als “de vreemdeling die reeds een andere asielaanvraag
heeft ingediend” in de zin van de voormelde bepaling. Aangezien de
betrokkene na de verwijdering terug aan vervolging kan zijn blootgesteld, dient de ingediende aanvraag als een nieuwe aanvraag te worden
aangezien.
Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige middelen
4. De overige middelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder
verwijzing behoeven geen antwoord.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
21 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Flachet (bij de balie te Brussel).

N° 51
2o

— 21 januari 2014
(P.14.0005.N)

kamer

VREEMDELINGEN. — Vasthouden van de vreemdeling
terugleiding naar de grens. — Voorwaarden

met het oog op

Uit de artikelen 15.1, eerste lid, Terugkeerrichtlijn en 7, derde lid, Vreemdelingenwet, die een beperking van de persoonlijke vrijheid meebrengen
en derhalve van strikte uitlegging zijn, blijkt dat teneinde de vreemdeling
naar de grens terug te leiden, en met in achtneming van het subsidiariteitsbeginsel, hij enkel kan vastgehouden worden wanneer er een risico
op onderduiken bestaat of wanneer de vreemdeling de voorbereiding
van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.
(Art. 15.1 Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 en art. 7, derde
lid, Vreemdelingenwet)

(D. t. Belgische Staat, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke I ntegratie en A rmoedebestrijding)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 december 2013.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 15.1 van de Richtlijn
2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december
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2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten
voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun
grondgebied verblijven (hierna Terugkeerrichtlijn) en artikel 7, derde
lid, Vreemdelingenwet, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting : het arrest bevestigt de bestreden beslissing, alhoewel niet
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet, namelijk dat de vasthouding is ingegeven door een risico op
onderduiken of dat de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer
of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert ; het arrest beantwoordt dit verweer niet, ook niet met overname van de redenen van het
advies van het openbaar ministerie.
2. Artikel 15.1, eerste lid, Terugkeerrichtlijn bepaalt : “Tenzij in
een bepaald geval andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast, kunnen de lidstaten de
onderdaan van een derde land jegens wie een terugkeerprocedure loopt
alleen in bewaring houden om zijn terugkeer voor te bereiden en/of om
de verwijderingsprocedure uit te voeren, met name indien :
a) er risico op onderduiken bestaat, of
b) de betrokken onderdaan van een derde land de voorbereiding van
de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert”.
Krachtens artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet, kan de vreemdeling, teneinde hem naar de grens terug te leiden, en tenzij andere
afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen
worden toegepast, vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder
wanneer er een risico op onderduiken bestaat of wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure
ontwijkt of belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee
maanden te boven mag gaan.
3. Uit die bepalingen die een beperking van de persoonlijke vrijheid meebrengen en derhalve van strikte toepassing zijn, blijkt dat
teneinde de vreemdeling naar de grens terug te leiden, en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, hij enkel kan vastgehouden
worden wanneer er een risico op onderduiken bestaat of wanneer de
vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.
4. Het arrest oordeelt met overname van de redenen van het advies
van het openbaar ministerie dat de volgende omstandigheden waarop
de administratieve beslissing is gegrond, de maatregel van vrijheidsberoving wettigen :
— de eiseres verblijft op Schengengrondgebied zonder een geldig
visum ;
— de eiseres wordt geacht de openbare orde opnieuw te kunnen
schaden ; ze heeft zich reeds schuldig gemaakt aan huisdiefstal en
achterlaten van een kind, feiten waarvoor zij op 08 augustus 2013
door de correctionele rechtbank te Mechelen werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 1 jaar ;
— de eiseres kan met haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken.
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Die redenen alleen, die op zich geen verband houden met het risico
op onderduiken of de ontwijking of belemmering van de voorbereiding
van de terugkeer op de verwijderingsprocedure, wettigen de vrijheidsberoving niet.
Het arrest dat anders oordeelt, schendt artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet.
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.
21 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Geens (bij de
balie te Antwerpen).

N° 52
2o

— 22 januari 2014
(P.13.1155.F)

kamer

1o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter. — Vonnis dat het
verzet ongedaan verklaart. — Hoger beroep. — Bevoegdheid van de
rechter.
2 o VERZET. — Strafzaken. — Vonnis dat het verzet ongedaan verklaart. —
Hoger beroep. — Bevoegdheid van de rechter.

1o en 2o Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis dat zijn verzet
tegen een verstekvonnis ongedaan heeft verklaard, maakt de grond van
de zaak aanhangig bij de rechter in hoger beroep ; daaruit volgt dat de
appelrechter over de zaak zélf uitspraak dient te doen  (1). (Artt. 150, 188,
202 en 203, Wetboek van Strafvordering)

(S.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 7 maart 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
  (1) Cass. 26 maart 2002, AR P.00.1497.N, AC 2002, nr. 202.

ARREST-2014-1.indb 200

12/11/14 11:00

N° 53 - 22.1.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

201

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert de schending aan van de artikelen 150, 188, 202 en 203
Wetboek van Strafvordering.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis dat zijn verzet
tegen een verstekvonnis ongedaan heeft verklaard, maakt de grond
van de zaak aanhangig bij de rechter in hoger beroep. Daaruit volgt
dat de appelrechter over de zaak zelf uitspraak dient te doen.
Het bestreden vonnis beperkt zich ertoe te oordelen dat de eerste
rechter terecht het verzet tegen het verstekvonnis ongedaan heeft
verklaard en die beslissing heeft bevestigd, en preciseert dat die
beslissing een definitief karakter verleende aan het verstekvonnis
waartegen verzet is gedaan.
De appelrechters, die aldus geen uitspraak doen over de zaak zelf,
schenden de in het middel bedoelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden,
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.
22 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Yurt (bij de balie te Brussel) en de heer Wautelet (bij de balie te
Brussel).

N° 53
2o

— 22 januari 2014
(P.13.1496.F)

kamer

1o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Rechtspersonen. — Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. — Werking in de tijd.
2 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
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3o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Rechtspersonen. — Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. — Werking in de tijd. — Deelneming aan
het plegen van een misdrijf. — T ijdstip van de beoordeling.
4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersonen. — Deelneming aan het plegen
van een misdrijf. — T ijdstip van de beoordeling.

1o en 2o Aangezien de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen in werking is getreden op
2 juli 1999, kunnen die, met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het
Strafwetboek, alleen worden vervolgd voor feiten die vanaf die datum
zijn gepleegd  (1). (Artt. 2 en 5, Strafwetboek)
3o en 4o De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon,
die vervolgd wordt omdat hij zijn medewerking heeft verleend aan een
misdrijf, wordt beoordeeld op het tijdstip waarop de daad van deelneming
is voltrokken  (2). (Artt. 2 en 5, Strafwetboek)

(Deloitte & Touche Administratiemaatschappij b.v.
van een C.V.B.A. e.a.)

onder de vorm

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juli 2013.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Vierde onderdeel
Het middel verwijt het arrest dat het niet antwoordt op de conclusie van
de eiseressen, die aanvoeren dat ze niet konden worden vervolgd aangezien ze geen enkele daad van deelneming hadden gesteld na 2 juli 1999 en
dat de vervolgende partij naliet een dergelijke daad vast te stellen.
Aangezien de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen in werking is getreden
op 2 juli 1999, kunnen deze, met toepassing van artikel 2, eerste lid,
  (1) J. Spreutels, F. Roggen en E. Roger France, Droit pénal des affaires, Brussel,
Bruylant, 2005, p. 79.
  (2) Zie F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, dl. III, L’auteur de l’infraction
pénale, Brussel, Larcier, 2012, p. 245.
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Strafwetboek, alleen worden vervolgd voor feiten die vanaf die datum
zijn gepleegd.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon,
die vervolgd wordt omdat hij zijn medewerking heeft verleend aan een
misdrijf, wordt beoordeeld op het tijdstip waarop de daad van deelneming is voltrokken.
Hoewel de eiseressen worden vervolgd wegens deelneming aan telastleggingen van misbruik van vertrouwen, oplichting en vereniging van boosdoeners, wordt het gebruik van valse stukken waarnaar het misbruik van
vertrouwen en de oplichting verwijzen, hun niet ten laste gelegd.
Met overneming van de redenen van de eerste rechter, oordeelt het
arrest in substantie dat er elementen bestaan die dateren van na de
inwerkingtreding van de wet tot invoering van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, op grond waarvan kan
worden verondersteld dat de misdrijven die de eiseressen ten laste
zijn gelegd pas na die inwerkingtreding waren voltrokken. Met eigen
redenen voegen de appelrechters daaraan toe dat de feiten van valsheid
waarnaar het misbruik van vertrouwen en de oplichting verwijzen,
in de veronderstelling dat ze bewezen zijn, het voorwerp zouden zijn
geweest van een gebruik waarvan de gewenste uitwerking tot op de dag
van vandaag voortduurt.
Noch met de hierboven vermelde overwegingen noch met enige andere
overweging antwoordt het arrest op de voormelde conclusie.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering die tegen beide eiseressen is ingesteld.
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.
22 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Grégoire.

N° 54
2o

kamer

— 22 januari 2014

(P.13.1828.F)
1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — DNA- onderzoek. —
Vergelijken van DNA-profielen. — Geldigheid van de vergelijking. — Te
volgen voorschriften.
2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSNDERZOEK. — Opspo ringshandelingen. — DNA- onderzoek. — Vergelijken van DNA-profielen.
— Geldigheid van de vergelijking. — Te volgen voorschriften.
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3o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — DNA- onderzoek. —
Vormvereisten voor het aanbrengen van een gerechtelijke uitsluitingsperimeter. — Niet -naleving van de wettelijke en reglementaire voorschriften. — Gevolg.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSNDERZOEK. —
Opsporingshandelingen. — DNA- onderzoek. — Vormvereisten voor het
aanbrengen van een gerechtelijke uitsluitingsperimeter. — Niet -nale ving van de wettelijke en reglementaire voorschriften. — Gevolg.
5o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — DNA- onderzoek. —
Vergelijken van DNA-profielen. — Deskundigenverslag. — Statistische
waarschijnlijkheid. — Gedeeltelijk profiel. — Gevolg.
6 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSNDERZOEK. — Opspo ringshandelingen. — DNA- onderzoek. — Vergelijken van DNA-profielen.
— Deskundigenverslag. — Statistische waarschijnlijkheid. — Gedeelte lijk profiel. — Gevolg.

1o en 2o De bewijsvoering door middel van een genetisch onderzoek berust
hoofdzakelijk op de vergelijking van DNA-profielen op grond van aangetroffen of afgenomen celmateriaal, met de profielen bewaard in de gegevensbanken “Veroordeelden” en “Criminalistiek” ; de geldigheid van die
vergelijking hangt af van het naleven van de voorschriften voor accreditatie en erkenning van de laboratoria die de profielen opmaken, met de
bewaring ervan en met het optreden van de deskundige  (1). (Artt. 3 en 7,
Wet 22 maart 1999 ; KB 4 feb. 2002)
3o en 4o Het aanbrengen van een gerechtelijke uitsluitingsperimeter zoals
bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter
uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, is geen vormvereiste dat op
straffe van nietigheid is voorgeschreven maar het niet-naleven ervan kan
gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van het bewijs ; in dat geval
staat het aan de rechter om te oordelen in welke mate de omstandigheden waarin menselijk celmateriaal werd afgenomen op de plaats van
het misdrijf of op een voorwerp dat ermee verband houdt, van aard zijn
om de resultaten van het vergelijkend onderzoek onzeker te maken  (2).
(Artt. 3 en 7, Wet 22 maart 1999 ; art. 1, KB 4 feb. 2002)
5o en 6 o Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 4 februari 2002, dat
bepaalt dat het verslag van de deskundige met name een statistische
waarschijnlijkheid bevat die aangeeft in welke mate de identificatie
verschilt van een toevallige overeenkomst, maakt geen melding van
een aanvullende statistische berekening wanneer de identificatie reeds
mogelijk was aan de hand van een gedeeltelijk profiel. (Artt. 3 en 7, Wet
22 maart 1999 ; art. 8, § 1, KB 4 feb. 2002)

(B. t. H.)

  (1) Zie Cass. 25 mei 2005, AR P.05.0672.F, AC 2005, nr. 297.
  (2) Zie Cass. 2 november 2005, AR P.05.1379.F, AC 2005, nr. 559.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 17 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eiser
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het zijn beslissing grondt op met name
een genetisch onderzoek op een schroevendraaier die op de plaats van
de agressie is aangetroffen en die door het slachtoffer aan de politie is
overhandigd.
Volgens de eiser is het deskundigenonderzoek, dat een overeenkomst
vaststelt tussen zijn profiel en het profiel dat op het overtuigingsstuk
is gevonden, nietig omdat er vóór de inbeslagneming van dat voorwerp
geen gerechtelijke uitsluitingsperimeter werd ingesteld, met name
een zone waartoe enkel de technische en wetenschappelijke politie of
de daartoe speciaal opgeleide deskundigen toegang hebben.
Volgens het middel volgt daaruit een schending van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van
22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek
in strafzaken.
De bewijsvoering door middel van een genetisch onderzoek berust
hoofdzakelijk op de vergelijking van DNA-profielen op grond van
aangetroffen of afgenomen celmateriaal, met de profielen bewaard in
de gegevensbanken “Veroordeelden” en “Criminalistiek”.
Uit het verslag aan de Koning, dat aan het koninklijk besluit van
4 februari 2002 voorafgaat, blijkt dat de geldigheid van de voormelde
vergelijking afhangt van het naleven van de voorschriften voor accreditatie en erkenning van de laboratoria die de profielen opmaken, van
de bewaring ervan en van het optreden van de deskundige.
Het middel voert niet aan dat een van die voorschriften werd miskend.
Het vormvereiste dat volgens het middel niet is nageleefd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, maar het niet-naleven ervan kan
gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van het bewijs.
In dat geval staat het aan de rechter om te beoordelen in hoeverre
de omstandigheden waarin menselijk celmateriaal is afgenomen op de
plaats van het misdrijf of op een voorwerp dat ermee verband houdt,
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van dien aard zijn dat ze de resultaten van het vergelijkend onderzoek
onzeker maken.
Het arrest wijst erop dat de identificatie van de eiser door genetisch
onderzoek beantwoordt aan de voorschriften van de methode die voor
het onderzoek van celmateriaal en het opmaken van profielen dient te
worden gevolgd, alsook aan de voorschriften inzake vergelijking en
statistische waarschijnlijkheid, vervat in de artikelen 7 en 8 van het
koninklijk besluit van 4 februari 2002 en in de bijlage daarvan.
Het arrest oordeelt dat weliswaar geen gerechtelijke uitsluitingsperimeter kon worden bevolen vóór de klager het overtuigingsstuk
aan de politieagenten die ter plaatse kwamen overhandigde, maar dat
het verzuim waartegen de eiser opkomt het hof van beroep nog niet
de bevoegdheid ontzegt de bewijswaarde te beoordelen van het genetisch onderzoek als element dat, samen met andere elementen, een
geheel aan gewichtige, welbepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens uitmaakt.
Die motivering schendt de voormelde wetsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest wordt verweten dat het zich grondt op een deskundigenonderzoek dat, omdat het van een gedeeltelijk genetisch profiel is uitgegaan, geen waarschijnlijkheidsberekening bevat van de mate waarin
de overeenkomst tussen het aangetroffen profiel en het referentie
profiel louter toeval kon zijn.
Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 4 februari 2002 bepaalt
dat het verslag van de deskundige onder meer een statistische waarschijnlijkheid bevat die aangeeft in hoeverre de identificatie verschilt
van een toevallige overeenkomst. Dat artikel vermeldt geen aanvullende statistische berekening wanneer de identificatie reeds mogelijk
was aan de hand van een gedeeltelijk profiel.
Het arrest, dat verwijst naar de overeenkomst die de deskundigen
hebben aangetoond, wijst erop dat het aantal identieke allelen tussen
de genetische profielen van de stalen, de hypothese staaft dat die stalen
afkomstig zijn van één en dezelfde persoon en niet van een toevallige
niet-verwante persoon binnen dezelfde bevolking.
Steeds met verwijzing naar het deskundigenonderzoek preciseert het
arrest dat, over het algemeen, in het geval van overeenkomst tussen
twee profielen, de voorgestelde hypothese een miljard aantal malen
waarschijnlijker is dan de tegenovergestelde hypothese.
Aangezien het aantal identieke allelen voldoende werd geacht om de
door de deskundigen aangetoonde overeenkomst te bewijzen, dienden
deze, niettegenstaande het gedeeltelijk karakter van het profiel van
het spoor, in hun verslag geen andere waarschijnlijkheid te vermelden
dan die welke, volgens het arrest, erin wordt vermeld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
22 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bailly (bij de
balie te Verviers).

N° 55
2o

— 22 januari 2014
(P.14.0065.F)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging door België.
— Verplichte weigeringsgrond. — A rtikel 4, 4o, Wet Europees A anhoudingsbevel. — Verjaring van de straf. — Belgische gerechten bevoegd om
kennis te nemen van de feiten. — M isdrijven gepleegd door een vreemdeling. — M isdrijf gepleegd op het grondgebied. — Samenhangende
misdrijven gepleegd in het buitenland. — Uitbreiding van bevoegdheid.
2 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — Bevoegdheid. —
I nternationale strafrechtelijke bevoegdheid van België. — M isdrijven
gepleegd door een vreemdeling. — M isdrijf gepleegd op het grondgebied.
— Samenhangende misdrijven gepleegd in het buitenland. — Uitbreiding
van bevoegdheid.
3o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging door België.
— Verplichte weigeringsgrond. — A rtikel 4, 4o, Wet Europees A anhoudingsbevel. — Verjaring van de straf. — Belgische gerechten bevoegd om
kennis te nemen van de feiten. — Begrip. — Belgische gerechten bevoegd
voor het geheel van de feiten.

1o en 2o Aangezien samenhang geen wettelijke basis is voor de uitbreiding
van de internationale strafrechtelijke bevoegdheid van België, staat het
misdrijf dat door een vreemdeling op het grondgebied van het Rijk is
gepleegd niet toe hem in België te vervolgen wegens misdrijven die hij in
het buitenland heeft gepleegd, ook al zijn ze samenhangend of verbonden
met het eerste door eenzelfde misdadig opzet  (1). (Art. 4, Strafwetboek ;
art. 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 55.
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3o Naar luid van artikel 4, 4o, van de wet van 19 december 2003 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel, wordt de tenuitvoerlegging van het
bevel geweigerd ingeval de strafvordering of de straf is verjaard en de
Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de feiten ; die
bepaling is slechts van toepassing wanneer de rechter bevoegd is voor het
geheel van de feiten  (1). (Art. 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Brussel t. D.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 januari 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing
die de tenuitvoerlegging weigert van het Europees aanhoudingsbevel gegrond op het arrest van het hof van beroep te Arnhem van
15 september 2003
Eerste middel
Naar luid van artikel 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, wordt de
tenuitvoerlegging van het bevel geweigerd ingeval de strafvordering of
de straf is verjaard en de Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis
te nemen van de feiten.
Artikel 4 Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf, buiten het grondgebied van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, in
België niet wordt gestraft dan in de gevallen bij de wet bepaald.
Het Belgisch gerecht neemt alleen kennis van zaken waarbij een
vreemdeling een misdrijf pleegt in het buitenland, ten nadele van
vreemdelingen, in de gevallen die in de artikelen 6 tot 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering zijn opgesomd.
Samenhang vormt geen wettelijke basis voor de uitbreiding van de
internationale strafrechtelijke bevoegdheid van België.
Het misdrijf dat door een vreemdeling op het grondgebied van het
Rijk is gepleegd, maakt het niet mogelijk hem in België te vervolgen
wegens misdrijven die hij in het buitenland heeft gepleegd, ook al zijn
ze samenhangend of verbonden met het eerste door eenzelfde misdadig
opzet.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 55.
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Artikel 4, 4o, Wet Europees Aanhoudingsbevel is slechts van toepassing wanneer de Belgische rechter bevoegd is voor het geheel van de
feiten.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het Europees aanhoudingsbevel met name steunt op een arrest van het hof van beroep te
Arnhem van 15 september 2003 dat de eiser, die de Nederlandse nationaliteit heeft, veroordeelt tot dertig maanden gevangenisstraf wegens
feiten van zware diefstal, pogingen tot zware diefstal, uitgifte van
een vals bankbiljet, deelneming aan een criminele organisatie en
inbreuken op de wapenwetgeving. Volgens de buitenlandse beslissing
werden alle feiten in Nederland gepleegd, met uitzondering van één van
de dertien zware diefstallen, die in Antwerpen is gepleegd.
Het bestreden arrest vermeldt dat één van de feiten waarvoor de
samengevoegde straf is uitgesproken, in België werd gepleegd.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die enkel op die grond
weigert het bevel ten uitvoer te leggen wegens verjaring, beslist niet
naar recht dat de Belgische gerechten bevoegd waren voor de feiten die
de verweerder de gevangenisstraf hebben opgeleverd waarvoor hij nu
wordt gezocht.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het weigert het Europees
aanhoudingsbevel, gegrond op het arrest van het hof van beroep te
Arnhem van 15 september 2003, ten uitvoer te leggen.
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.
22 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder De Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 56
— 23 januari 2014
(C.12.0356.N)

verenigde kamers

VERVOER. — GOEDERENVERVOER. — Landvervoer. Wegvervoer. —
I nternationaal vervoer. — CMR-Verdrag. — Vervoerder. — A ansprake lijkheid. — Toepassingsgebied.

Het CMR-Verdrag regelt slechts de aansprakelijkheid van de vervoerder
voor het verlies of de beschadiging van de vervoerde goederen alsook voor
de vertraging in de aflevering ervan ; het regelt niet de a ansprakelijkheid
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van de vervoerder voor andere schade en meer bepaald niet voor de schade
toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen, die beheerst wordt
door het toepasselijke nationale recht  (1). (Art. 17 en 23 CMR-Verdrag)

(Tiense Suikerrafinaderij n.v. e.a. t. De Dijcker n.v. e.a. ;
in aanwezigheid van AXA Belgium n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering

en probleemstelling

1. In het raam van het vervoer van een partij suiker, in opdracht
van eerste eiseres door verweerders, werd de lading bezoedeld door de
aanwezigheid van restanten van een eerder vervoer van meststoffen.
Ingevolge het opslaan van deze vervoerde en vervuilde partij suiker
in een silo werd, door vermenging, een nog veel grotere (aldaar reeds
opgeslagen) hoeveelheid suiker gecontamineerd. De bezoedelde suiker
was aldus niet meer voor menselijke consumptie bruikbaar.
2. De betwisting betreft de aansprakelijkheid van de vervoerder
(verweerders) voor deze schade en de mate waarin dit kan gebeuren,
d.w.z. niet alleen met betrekking tot de vervoerde goederen, maar ook
in verband met deze die reeds in de silo waren opgeslagen en waarmee
de vervoerde goederen werden vermengd.
II. Procedure

voorgaanden : cassatiearrest van

16

januari

2009.

1. In het kader van dezelfde problematiek, tussen dezelfde partijen en
in dezelfde aangelegenheid, oordeelde het Hof op 16 januari 2009  (2) dat
het C.M.R.-Verdrag  (3) slechts de aansprakelijkheid van de vervoerder
voor het verlies of de beschadiging van de vervoerde goederen en voor de
vertraging in de aflevering ervan regelt ; het regelt niet diens aansprakelijkheid voor andere schade en meer bepaald niet voor de schade
toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen, die beheerst wordt
door het toepasselijke nationale recht.
2. Op grond hiervan werd het toenmalig bestreden arrest (door te
oordelen dat de schade aan andere dan de vervoerde goederen van
vergoeding uitgesloten is) vernietigd en werd de zaak naar het hof van
beroep te Gent verwezen.
III. H et

met de huidige

(tweede)

voorziening in cassatie bestreden

arrest van de verwijzingsrechter

1. Het huidige cassatieberoep is gericht tegen de uitspraak van de
verwijzingsrechter die tot het besluit komt (p. 24/37, nr. 2) dat het
C.M.R.-Verdrag alle schadelijke gevolgen van de wanprestatie van de
vervoerder binnen zijn toepassingsgebied (verlies, beschadiging of
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Cass. 16 januari 2009, AR C.07.0300.N, AC 2009, nr. 39.
  (3) Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen
over de weg (CMR), Genève 19 mei 1956, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962, BS
8 november 1962.
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vertraging) beheerst, ook de gevolgschade door ze van vergoeding uit
te sluiten  (1).
2. De eiseressen voeren daartegen een enig middel tot cassatie aan
dat de schending van de artikelen 17 en 23 (vierde lid) van het C.M.R.Verdrag opwerpt.
3. In het licht van de aansprakelijkheid van de vervoerder bepaalt
artikel 17 van het C.M.R.-Verdrag dat deze aansprakelijk is voor geheel of
gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan
tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het
ogenblik van de aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.
4. Artikel 23 van datzelfde verdrag preciseert de regels voor de berekening van de schadevergoeding verschuldigd door de vervoerder bij
geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen.
Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met
betrekking tot het vervoer van de goederen gemaakte kosten, in geval
van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar
verhouding, terugbetaald ; verdere schadevergoeding is niet verschuldigd (Art. 23.4)  (2).
5. De schade waarvoor in de huidige zaak vergoeding wordt gevorderd,
betreft materiële gevolgschade die als dusdanig niet het rechtstreeks
gevolg is van verlies of beschadiging van de vervoerde goederen, noch
van enige vertraging in de aflevering ervan.
6. De vraag aan de orde is dus of de contaminatie van niet-vervoerde
goederen als gevolgschade uitgesloten is als niet-vergoedbare schade
in de zin van artikel 23.4 van het C.M.R.-Verdrag, dan wel of de schade
veroorzaakt aan andere dan de vervoerde goederen buiten de reikwijdte van dat verdrag valt, waardoor de door de vervoerder eventueel verschuldigde vergoeding beheerst wordt door het nationale
recht. Is, met andere woorden, de contaminatie van niet-vervoerde
goederen uitgesloten als niet-vergoedbare gevolgschade in de zin van
artikel 23.4, in fine, van het C.M.R.-Verdrag of valt de schade veroorzaakt aan andere dan de vervoerde goederen buiten de reikwijdte van
dat verdrag, waardoor de door de vervoerder verschuldigde vergoeding
in beginsel ongelimiteerd is ?
7. In dat opzicht verschilt de huidige betwisting m.i. alleszins van het
arrest van uw Hof van 30 mei 2002  (3), waardoor de leer van dat arrest
  (1) K. Bernauw, noot onder het arrest van het hof van beroep te Gent van 20 juni 2011,
De Verz./Bull.Ass. 2012/1, nr. 378, (145), 150, nr. 4.
  (2) In dat verband oordeelde uw Hof in zijn arrest van 16 jan. 2009 (cf. supra voetnoot 2) dat bij beschadiging of verlies van de vervoerde goederen krachtens artikel 23,
vierde lid, naast de waarde van de goederen enkel de vrachtprijs, de douanerechten en
de overige met betrekking tot de vervoerde goederen gemaakte kosten in aanmerking
komen voor vergoeding. Het vierde lid houdt volgens het Hof de beperking in dat andere
dan de in artikel 23, vierde lid, vermelde schade die wordt veroorzaakt bij beschadiging
of verlies van vervoerde goederen, niet voor vergoeding in aanmerking komt.
  (3) Cass. 30 mei 2002, AR C.94.0123.N, AC 2002, nr. 328, met concl. advocaat-generaal
Dubrulle : “De bepaling dat de aansprakelijke vervoerder, bij geheel of gedeeltelijk
verlies van de goederen, benevens tot schadevergoeding, gehouden is tot terugbetaling
van de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer
der goederen gemaakte kosten en dat verdere schadevergoeding niet verschuldigd is
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mij in casu niet toepasselijk lijkt te zijn  (1). Het gaat in casu immers
niet om gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van
vervoerde goederen (het betrof meer bepaald de interpretatie van het
begrip “de overige m.b.t. het vervoer de goederen gemaakte kosten”,
waarbij de vraag naar het statuut van douanerechten op de (verloren)
vracht voorlag), maar om schade aan andere dan de vervoerde goederen.
Ook het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 juli 2006  (2),
waaruit de thans bestreden beslissing (p. 25-26/37) citeert, betrof een
gelijkaardige categorie van gevolgschade die hier aldus niet aan de
orde is en m.i. derhalve niet relevant.
8. In de thans voorliggende categorie van gevolgschade aan andere
dan de vervoerde goederen, oordelen de appelrechters (p. 24/37, nr. 2,
al. 2) dat artikel 25 van het C.M.R.-Verdrag dat verwijst naar artikel 23,
eerste, tweede en vierde lid, van hetzelfde verdrag, bij beschadiging van
de vervoerde goederen als vergoedbare schade in beginsel elke andere
schade uitsluit dan deze ten gevolge van het verlies van de intrinsieke waarde van de vervoerde goederen. Zij voegen daaraan toe dat
het vooral artikel 23, vierde lid, van het C.M.R.-Verdrag is dat met de
zinsnede “verdere schadevergoeding is niet verschuldigd” deze uitwerking verleent. Uit deze zinsnede volgt volgens hen geenszins dat deze
schadeposten buiten het werkingsveld van het C.M.R.-Verdrag zouden
vallen. Uit deze zinsnede volgt gewoon dat ervoor geen vergoeding kan
worden gevraagd en dat de vervoerder van verdere schadevergoeding
desbetreffend is vrijgesteld (p. 24/27 in fine)  (3). De gevolgschade aan de
in de silo opgeslagen goederen komt in de voorliggende zaak volgens
de appelrechters dan ook niet in aanmerking voor vergoeding (p. 26/37,
derde laatste al.).
9. Deze visie is in strijd met de hierboven reeds geciteerde leer van
het arrest van uw Hof van 16 januari 2009 dat zelf in de lijn ligt van
andere buitenlandse precedenten  (4) en dat uitgaat van de stelling dat
het C.M.R.-Verdrag geen uitputtende regeling bevat  (5) en de aansprahoudt de beperking in dat gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van
vervoerde goederen niet voor vergoeding in aanmerking komt ; die beperking houdt
evenwel geen begrenzing in van de voormelde regel dat de vervoerder aansprakelijk is
voor die kosten, dit zijn de kosten die in noodzakelijk verband staan met het vervoer
zoals dit door de vervoerder moest worden uitgevoerd”.
  (1) J.F. Leclercq, noot onder het arrest van 16 januari 2009 (cf. supra voetnoot 2),
JPA/RHA – 2008, 369-371.
  (2) Hoge Raad der Nederlanden 14 juli 2006, LJN nr. AW 3041, NJ 2006, 599, met concl.
advocaat-generaal Strikwerda ;
  (3) Zie eveneens K. Bernauw, “Het CMR-Verdrag beheerst ook de gevolgschade”, De
Verz./Bull.Ass. 2009, nr. 368 (326), 329-330, nr. 4.2.
  (4) Zie J.F. Leclercq, C.M.R.-Verdrag, aansprakelijkheid en toepassingsgebied, JPA/
RHA – 2008, (369), 370 ; K. Haak en W. Verheyen, “De omvang van schadevergoeding onder
de CMR in de Nederlandse en Belgische rechtspraak”, Jura Falconis e.a. (eds.), Intersentia,
(43), 64-69 ; J. Loyens, Handboek Transportrecht, Intersentia, 236-238 ; K.F. Haak, “Is de regeling voor de aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge Art. 17 CMR uitputtend ?”,
Libert Amicorum Jacques Putzeys, Études de droit des transports, Bruylant, (193), 199-202.
  (5) Alleszins wat de niet-vervoerde goederen betreft. Enkel de gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van vervoerde goederen komt ingevolge de slotzin
van artikel 23.4 C.M.R.-Verdrag niet voor vergoeding in aanmerking.
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kelijkheid van de vervoerder voor schade aan andere dan de vervoerde
goederen wordt beheerst door het op de overeenkomst toepasselijke
nationale recht, dat aldus bepaalt of deze schade voor vergoeding in
aanmerking komt.
10. In dat verband stelt R. Loewe  (1) in zijn quasi-officieel commentaar op het C.M.R.-Verdrag trouwens : “Il ne faut pas conclure du paragraphe 1 (de l’article 17) que le transporteur ne puisse pas être rendu
responsable d’autres dommages que ceux résultant de la perte ou de
l’avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison. Certaines de ses
autres responsabilités trouvent leur source dans la CMR même (…) ;
d’autres résultent des lois nationales”.
11. Uit dit alles mag blijken dat het C.M.R.-Verdrag nooit een uitputtende regeling van de aansprakelijkheid van de vervoerder, dus een
uitsluiting van de nationale gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheidsregelingen, heeft beoogd.
Artikel 17 van het C.M.R.-Verdrag regelt dus uitsluitend de aansprakelijkheid van de vervoerder voor verlies of schade aan de door hem
vervoerde goederen, alsmede voor vertraging in de aflevering. De
regeling van het C.M.R.-Verdrag lijkt mij dan ook uitputtend te zijn
t.a.v. de vervoerde goederen, maar niet t.a.v. niet-vervoerde goederen.
Enkel de gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van
vervoerde goederen komt ingevolge de slotzin van artikel 23.4 van dat
verdrag niet voor vergoeding in aanmerking  (2).
12. Het is aldus duidelijk dat het Hof met zijn arrest van 16 januari
2009 een keuze maakt, maar hoewel dit arrest aansluit bij de visie
van diverse andere rechters in andere landen, werd het in de Belgische rechtsleer weliswaar niet eensluidend positief onthaald. Zo is K.
Bernauw  (3) van mening dat het Hof van Cassatie de op dit punt duidelijke tekst van het C.M.R.-Verdrag verkeerd interpreteert. Volgens
hem heeft de rechtspraak van het Hof van Cassatie tot gevolg dat alle
gevolgschade buiten het bereik van het CMR valt, wat aanleiding kan
geven tot schadeclaims die artikel 23, leden 3 en 4, beoogden uit te
sluiten of te beperken.
13. Ook F. Stevens  (4) laat in dat verband een eerder kritische noot
horen waarin hij binnen dat kader op de negatieve gevolgen van deze
rechtspraak wijst. Deze auteur benadrukt evenwel dat het Hof van
Cassatie — hoewel dit niet blijkt uit de tekst van het arrest als zodanig
— er voor gekozen heeft om zich aan te sluiten bij de visie van de
Nederlandse Hoge Raad en diverse andere rechters in andere landen,
teneinde aldus bij te dragen tot de gewenste uniforme interpretatie
van het C.M.R.-Verdrag.
  (1) R. Loewe, Note explicative sur la convention au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, ETL 1976, (407), 456, nr. 146.
  (2) J.F. Leclercq, C.M.R.-Verdrag, aansprakelijkheid en toepassingsgebied, JPA/
RHA – 2008, (369), 370-371.
  (3) K. Bernauw, “Het CMR-verdrag beheerst ook de gevolgschade”, noot onder
cassatie 16 januari 2009, Bull.Ass.-De Verz. 2009, (326), 333.
  (4) F. Stevens, “De CMR-vervoerder en schade aan andere dan de vervoerde goederen”,
RW 2009-2010, (739), 743.
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14. Vanuit voormelde benadering ben ik dan ook van oordeel dat de
appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden, en dat het
middel derhalve gegrond is.
IV. Toepasselijkheid

van artikel

1119

gerechtelijk wetboek

1. Het in de huidige procedure door eiseressen aangevoerde (enig)
middel, dat hierboven werd samengevat, is naar mijn oordeel volledig
identiek aan het middel dat door hen in hun cassatieberoep tegen de
eerste beslissing, zijnde het arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 19 februari 2007, werd aangevoerd.
2. Dit middel werd in het voormelde arrest van het Hof van Cassatie
van 16 januari 2009 gegrond verklaard en het bestreden arrest werd
dienvolgens vernietigd.
3. Artikel 1119 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer, na
cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde middelen worden aangevoerd als tegen de eerste, de zaak voor de verenigde kamers van het
Hof van Cassatie wordt gebracht, samengesteld zoals bepaald is in
artikel 131 (van hetzelfde Wetboek).
4. Gezien thans hetzelfde middel wordt aangevoerd tegen de tweede
beslissing, zijnde het arrest van het hof van beroep te Gent van 20 juni
2011, waarnaar de eerste beslissing na vernietiging werd verwezen,
ben ik dan ook de mening toegedaan dat voormeld artikel 1119 van het
Gerechtelijk Wetboek dient te worden toegepast en de zaak voor de
verenigde kamers van het Hof van Cassatie dient te worden gebracht.
V. Conclusie
Ik concludeer in zoverre tot vernietiging en tot bindendverklaring
van het arrest voor de daartoe opgeroepen partij.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 juni 2011, gewezen op verwijzing ingevolge het arrest
van het Hof van 16 januari 2009.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 4 november 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem 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
Middel
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1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het
verwijzingsarrest van 16 januari 2009.
Het middel dat de eiseressen thans aanvoeren tegen het op verwijzing gewezen
arrest heeft dezelfde strekking als het middel dat tegen het vernietigde arrest
van het hof van beroep te Antwerpen van 17 februari 2007 was aangevoerd en
door het verwijzingsarrest gegrond werd bevonden.
De zaak moet bijgevolg door de verenigde kamers van het Hof worden onderzocht.
2. Artikel 17 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst
tot internationaal vervoer van goederen over de weg, hierna CMR-verdrag,
bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is voor geheel of gedeeltelijk verlies en
voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de
inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering, alsmede
voor vertraging in de aflevering.
Artikel 23 CMR-verdrag preciseert de regels voor de berekening van de schadevergoeding verschuldigd door de vervoerder bij geheel of gedeeltelijk verlies
van de goederen.
Artikel 25 CMR-verdrag bepaalt dat in geval van beschadiging de vergoeding
wordt berekend naar de volgens artikel 23, eerste, tweede en vierde lid vastgestelde waarde van de goederen.
3. Bij beschadiging of verlies van de vervoerde goederen komen krachtens
artikel 23, vierde lid, naast de waarde van de goederen, enkel de vrachtprijs,
de douanerechten en de overige met betrekking tot de vervoerde goederen
gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.
Het vierde lid houdt de beperking in dat andere dan de in artikel 23, vierde
lid, vermelde schade die wordt veroorzaakt bij beschadiging of verlies van
vervoerde goederen, niet voor vergoeding in aanmerking komt.
4. Uit deze artikelen volgt dat het CMR-verdrag slechts de aansprakelijkheid
van de vervoerder regelt voor het verlies of de beschadiging van de vervoerde
goederen alsook voor de vertraging in de aflevering ervan.
Het CMR-verdrag regelt niet de aansprakelijkheid van de vervoerder voor
andere schade en meer bepaald niet voor de schade toegebracht aan andere
dan de vervoerde goederen, die beheerst wordt door het toepasselijke nationale
recht.
5. De appelrechters stellen vast dat de vordering strekt tot vergoeding van
de schade niet alleen aan de vervoerde goederen, maar ook aan de goederen
die reeds in een vlaksilo waren opgeslagen en waarmee de vervoerde goederen
werden vermengd.
Zij oordelen dat artikel 25 CMR-verdrag dat verwijst naar artikel 23, eerste,
tweede en vierde lid van hetzelfde verdrag, bij beschadiging van de vervoerde
goederen in beginsel als vergoedbare schade elke andere schade uitsluit dan
deze ten gevolge van het verlies van de intrinsieke waarde van de vervoerde
goederen, ook de gevolgschade door verlies of beschadiging van de vervoerde
goederen.
6. De appelrechters die op die grond oordelen dat de gevolgschade aan de in
de vlaksilo opgeslagen goederen niet in aanmerking komt voor vergoeding,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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.
23 januari 2014 — Verenigde kamer. — Voorzitter : de heer Goethals,
eerste voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Mahieu.

N° 57
— 23 januari 2014
(D.12.0010.N)

verenigde kamers

1o NOTARIS. — T ucht. — K amer van de notarissen. — Beslissing. — Beroep
bij de burgerlijke rechtbank. — Wijze. — Gevolg.
2 o HOGER BEROEP. — TUCHTZAKEN. — Notaris. — K amer van de notarissen. — Beslissing. — Beroep bij de burgerlijke rechtbank. — Wijze.
— Gevolg.

1o en 2o Artikel 107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat, dat bepaalt dat
binnen een maand na de kennisgeving tegen de beslissing van de kamer
van de notarissen beroep kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, geeft enkel aan door wie het beroep moet worden ingesteld, door
welk rechtscollege en binnen welke termijn, maar niet tegen wie dit
beroep moet worden gericht ; aangezien de wet dit niet bepaalt, kan een
beroep tegen de beslissing van de kamer van notarissen niet onontvankelijk worden verklaard indien het gericht werd tegen hetzij de kamer
van notarissen, hetzij het genootschap van notarissen, of de syndicus
van de kamer van notarissen  (1). (Art. 107, eerste lid, Organieke Wet
Notariaat)

(M. t. Genootschap

van notarissen van de

Provincie Antwerpen)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. Tegen eiser werd, bij beslissing van 14 mei 2009 van de kamer van
notarissen van de provincie Antwerpen, een tuchtstraf (blaam en een
geldboete van 4000 euro) uitgesproken wegens onzorgvuldig handelen.
2. Het hoger beroep tegen deze tuchtrechtelijke beslissing, betekend aan het genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen,
werd door het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 26 april 2010 onontvankelijk verklaard, op grond dat het had
moeten ingesteld worden tegen de kamer van notarissen en niet tegen
  (1) Zie concl. OM.
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de verweerder, het genootschap van notarissen, die de beslissing niet
genomen had.
3. Ingevolge een eerste cassatieberoep vernietigde uw Hof, bij arrest
van 25 maart 2011  (1), dit vonnis. Het oordeelde in dat verband dat
artikel 107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat, dat bepaalt dat binnen
een maand na de kennisgeving van de beslissing van de kamer beroep
kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, enkel aangeeft
wie het beroep kan instellen en het rechtscollege waarbij dat moet
gebeuren, maar niet de wijze waarop dit dient te gebeuren noch tegen
wie het beroep moet worden gericht ; het vereist volgens uw Hof dus niet
dat de veroordeelde notaris zijn beroep moet betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan
het genootschap van notarissen.
4. Uw Hof verwees de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen.
5. De verwijzingsrechter oordeelt, in zijn vonnis van 19 maart 2012,
dat de akte van hoger beroep aan de syndicus van de kamer van notarissen van de provincie Antwerpen had moeten betekend worden en
niet aan verweerder, die totaal vreemd is aan deze tuchtprocedure, en
verklaart het hoger beroep ontoelaatbaar.
6. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan
dat op drie onderdelen berust.
II. Bespreking

van het middel

1. Eiser werpt in dat verband op dat uit de door hem aangevoerde
bepalingen van de Organieke Wet Notariaat (artt. 76, 1o, 98, 102, 103 en
107) blijkt dat de tuchtprocedure geen gemeenrechtelijke tegensprekelijke procedure is, en dat het hoger beroep dus niet gericht is tegen
de syndicus of tegen de instantie die de beslissing heeft geveld, maar
wel tegen de beslissing. Hij verwijt de appelrechters dan ook de bepalingen van de artikelen 2, 17, 18, 1042, 1050, 1056, 1057 en 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek ten onrechte toe te passen (eerste onderdeel).
Tevens laat hij gelden dat uit de artikelen 6 EVRM en 107 Organieke
Wet Notariaat voortvloeit dat, nu de wet bepaalt dat er een rechtsmiddel kan worden aangevoerd tegen de beslissing van de kamer van
notarissen, dit rechtsmiddel ook daadwerkelijk moet kunnen worden
uitgeoefend. Gelet op de onduidelijkheid in de wet, die niet aangeeft
tegen wie het hoger beroep moet worden gericht, zou het enkele feit
dat het niet gericht is tegen of betekend wordt aan een welbepaalde
partij, geen aanleiding kunnen geven tot de niet-ontvankelijkheid
of de niet-toelaatbaarheid van het hoger beroep (derde onderdeel). In
zoverre moet worden aangenomen dat de artikelen 860, 861 en 867 van
het Gerechtelijk Wetboek krachtens artikel 2 van datzelfde wetboek
van toepassing zijn op de tuchtprocedures voor notarissen, stelt eiser
ook nog dat het bestreden vonnis niet wettig, zonder schending van die
bepalingen, heeft kunnen oordelen dat zijn hoger beroep niet ontvan  (1) Cass. 25 maart 2011, AR D.10.0010.N, AC 2011, nr. 229, met (andersl.) concl. van
advocaat-generaal Dubrulle.
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kelijk was wegens de beweerde niet correcte vermelding van de partij
tegen wie het hoger beroep werd aangetekend en betekend (tweede
onderdeel).
2. De in het Gerechtelijke Wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing
van de bepalingen van dit wetboek.
3. Uit voormelde tekst van artikel 2 Gerechtelijk Wetboek volgt
dat een in dat wetboek gestelde regel niet van toepassing is op een
bepaalde rechtspleging wanneer die regel ermee strijdig is of wanneer
de rechtspleging verschillend geregeld wordt, ofwel door een vroegere,
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling  (1).
4. Hierdoor beoogde de wetgever, daar waar de rechtspleging niet
uitdrukkelijk door de wet werd geregeld, een veralgemeende aanwending van het Gerechtelijk Wetboek als suppletief recht voor het opvullen
van leemten in de rechtsplegingen, zonder evenwel een veralgemeende
toepassing in absolute zin voor te staan, o.m. gelet op de eigenheid die
aan de verschillende procedures die naast het Gerechtelijk Wetboek
bestaan, wordt toegedicht  (2).
5. Wanneer men aldus vaststelt dat voor een procedureel probleem
in een rechtspleging buiten het Gerechtelijk Wetboek geen oplossing bestaat in de vorm van een uitdrukkelijke bepaling, kan men
zeker niet automatisch de relevante bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek toepassen vooraleer werd nagegaan of deze bepalingen wel
passen in het stelsel van de procedure die de wet in verband met een
bepaald onderwerp tot stand heeft gebracht.
6. Als dusdanig is de rechtspleging in tuchtzaken tegen notarissen
geregeld in afzonderlijke wettelijke en reglementaire bepalingen zoals
vastgesteld in de Organieke Wet op het notarisambt.
7. Waar noch de interne tuchtprocedure (gevoerd voor de kamer van
notarissen) noch de externe (gevoerd voor de rechtbank van eerste
aanleg) tot in alle details werd geregeld in deze nieuwe regelgeving,
gaat de rechtsleer er vanuit dat in beide tuchtprocedures, via artikel 2
Gerechtelijk Wetboek, een beroep kan gedaan worden op de regels van
dit wetboek om lacunes aan te vullen  (3).
8. Hierbij mag evenwel niet worden voorbijgegaan aan de vaststelling dat de tuchtvordering een autonoom karakter heeft en door haar
aard en doel verschilt van zowel de burgerlijke vordering als de strafvordering. De tuchtvordering strekt tot beoordeling van de gedraging
van een persoon. De burgerlijke vordering strekt, in de regel, tot de
  (1) Cass. 1 februari 2001, ARC.00.0587.F, AC 2001, nr. 64, met concl. van advocaat-generaal De Riemaecker.
  (2) E. Brems, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer,
losbl., Art. 2, nrs. 2, 3, 4, 6, 12 en 13.
  (3) P. Taelman, “Een nieuw formeel tuchtrecht voor notarissen”, in Mélanges Jacques
Van Compernolle, Bruylant, Brussel, 2004, (661), 675, nr. 13.
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beoordeling van de subjectieve rechten van een partij, veelal in verhouding tot een andere partij. De toetsing van het gedrag van een persoon
geschiedt in het raam van de strafvordering aan regels die in beginsel
voor ieder lid van de samenleving gelden, terwijl het in het tuchtrecht
gaat om regels die eigen zijn aan een groep. Het tuchtrecht ontleent
zijn autonomie als dusdanig aan zijn eigenheid als groepsrecht  (1).
9. Het tuchtrecht beoogt, door middel van procedures, de vaststelling van de rechten en de verplichtingen van een lid van die bepaalde
beroepsgroep. Hoewel disciplinaire sancties (volgens de rechtspraak
van het EHRM) principieel niet tot de strafrechtelijke werkingssfeer van art. 6.1. EVRM behoren, wordt dit echter op basis van een
aantal criteria (met betrekking tot de interne kwalificatie en de
aard van de inbreuk, evenals de ernst van de sanctie) evenwel niet
(geheel) uitgesloten, en mag er vanuit worden gegaan dat van zodra
de tuchtrechtelijk vervolgde een sanctie van “strafrechtelijke” aard
kan oplopen, dit artikel wel degelijk toepassing vindt. In die zin waarborgt artikel 6.1. EVRM eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, een recht van toegang
tot de rechter. Dit recht houdt in dat, wanneer de wet een rechtsmiddel
toelaat, dit rechtsmiddel ook daadwerkelijk moet kunnen worden
aangewend. De in die bepaling vervatte begrippen inzake “geschillen
over burgerlijke rechten en verplichtingen” en “gegrondheid van een
strafvervolging” hebben een eigen inhoud, die niet noodzakelijk overeenstemt met de inhoud die het nationaal recht eraan geeft. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft, via een verdragsautonome
invulling van deze begrippen, tuchtprocedures in een aantal gevallen
onder toepassing van artikel 6.1. EVRM gebracht. Afhankelijk van
de aard van de tuchtrechtelijke tenlastelegging of inbreuk en van de
aard of het doel van de sanctie die daarvoor kan worden opgelopen,
worden aldus tuchtprocedures met een burgerlijke- of een strafprocedure geassimileerd  (2).
10. Dit alles neemt niet weg dat disciplinaire geschillen niet
ontsnappen aan de vereisten van een behoorlijke rechtsbedeling.
11. Volgens art. 76, 1o Organieke Wet Notariaat heeft de (provinciale)
kamer van notarissen tot taak de tucht onder de leden van het genootschap te handhaven en tuchtstraffen van eigen rechtsmacht uit te
spreken.
12. Binnen één maand na de kennisgeving kan, overeenkomstig
artikel 107 Organieke Wet Notariaat, tegen de beslissing van de kamer
van notarissen beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank,
die over de zaak uitspraak doet in laatste aanleg. Dit rechtsmiddel kan
worden aangevoerd door het betrokken lid, de syndicus en de procureur
des Konings.
  (1) P. Taelman, ibidem, nr. 8 ; J. du Jardin, Rechtspraak in tuchtzaken door de
beroepsorden : toetsing van de wettigheid door het Hof van Cassatie, RW 2000-2001, (785),
793.
  (2) P. Taelman, ibidem, nrs 4-7 ; J. du Jardin, ibidem, (785), 794-795.
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13. Artikel 107 Organieke Wet Notariaat geeft enkel aan wie beroep
kan instellen en bij welk rechtscollege dat moet gebeuren, maar
vermeldt niet de wijze waarop noch tegen wie het moet worden gericht.
14. Het genootschap van notarissen is een openbare instelling die in
elke provinciale hoofdplaats opgericht wordt (art. 68 Organieke Wet
Notariaat). Het genootschap is een rechtspersoon van publiek recht die
in die hoedanigheid een patrimonium kan verwerven en ook in rechte
kan optreden  (1). Het is de algemene vergadering van deze rechtspersoon die onder haar leden een kamer van notarissen verkiest (art. 69,
1o O.W.N.). Dit orgaan van het genootschap, dat zelf evenwel geen
rechtspersoonlijkheid heeft, heeft tot taak de tucht onder de leden van
het genootschap te handhaven en tuchtstraffen van eigen rechtsmacht
uit te spreken (art. 76, 1o O.W.N.). Ten aanzien van derden, in rechte en
in openbare of private akten wordt de kamer vertegenwoordigd door
haar voorzitter en door haar secretaris (artikel 85 O.W.N.).
15. Nu de wet de kamer van notarissen (cf. de artikelen 76, 81, 82, 98
tot en met 107 Organieke Wet Notariaat) een tuchtbevoegdheid verleent
en zij (en niet het genootschap) de bestreden beslissing heeft verleend,
lijkt het wellicht dan ook eerder voor de hand te liggen dat wanneer
het hoger beroep van het betrokken lid uitgaat, dit gericht wordt
tegen de kamer van notarissen die (conform artikel 85) t.a.v. derden,
in rechte en in openbare of private akten vertegenwoordigd wordt
door haar voorzitter en door haar secretaris. Het feit dat de kamer, in
tegenstelling tot het genootschap, geen rechtspersoonlijkheid bezit,
wordt in dat kader — vanuit het gegeven dat de wet aan organisaties
zonder rechtspersoonlijkheid de macht kan verlenen om in rechte op
te treden c.q. gedaagd te worden — niet als problematisch ervaren  (2),
maar de beoordeling — in het raam van de huidige bestreden beslissing — dat het beroep enkel kan worden ingesteld tegen wie in eerste
aanleg partij was en voor de eerste rechter tegengestelde belangen
verdedigde, zodat in dit geval enkel tegen de syndicus van de kamer
van notarissen beroep kan worden ingesteld (en niet tegen de kamer
zelf, die geen partij was in eerste aanleg) lijkt mij in dat verband
evenwel voorbij te gaan aan het feit dat de syndicus slechts een orgaan
(cf. artikel 82, 2o Organieke Wet Notariaat) van de kamer van notarissen is  (3).
16. De hierboven vermelde (strikt enge) benaderingen nemen echter
niet weg dat ingevolge de onduidelijke en onvolledige formulering van
de wetgeving op dat vlak de toegang tot de externe tuchtprocedure
voor de rechtbank van eerste aanleg alleszins bemoeilijkt wordt, en
dat ingevolge de aldaar en daardoor gecreëerde rechtsonzekerheid  (4)
  (1) M. Boes, “Statuut-Rechtspersoonlijkheid”, in P. Van Den Eynde c.a (eds), De
vernieuwde notariswet, Deel 2, Handboek organisatie van het notariaat, Larcier, 2005, 452, nr. 13.
  (2) B. Van Den Bergh, “Notarieel tuchtprocesrecht : een geval van legistieke slordigheid”, TBBR/RGDC 2012/8, (404), 406, nr. 7.
  (3) Zie ook H. Casman, noot onder Rb. Namen 8 november 2011, RNB 2012, afl. 3060,
102.
  (4) K. Vanhove, “Notarieel tuchtprocesrecht : rechtsonzekerheid troef !”, Not. Fisc. M.
2012/8, 287-289.
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omtrent wie of welke instantie er nu uiteindelijk dient betrokken te
worden, het individueel betrokken lid dat zich in hoger beroep wenst
te voorzien daarvan het slachtoffer dreigt te worden vanwege de aldus
verschillende valabele mogelijkheden voorhanden bij het beroep tegen
de “kleine” tucht bij de notarissen.
17. Tegen deze achtergrond oordeelde het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens trouwens reeds eerder  (1) dat een rechtsonderhorige die niet weet op welke wijze hij een rechtsmiddel dient aan te
wenden tegen een beslissing — omdat de wet ter zake niet voldoende
duidelijk is — niet kan gesanctioneerd worden met een niet-ontvankelijkheid van zijn verhaal, op straffe van miskenning van zijn recht op
toegang tot de rechter.
18. Dat recht op toegang tot de rechter impliceert dat de procedureregels, onder meer met betrekking tot de beroepsmogelijkheden en de
beroepstermijnen tegen een rechterlijke uitspraak, duidelijk moeten
zijn en dat ze bovendien ter kennis moeten worden gebracht aan de
betrokkene op de meest expliciet mogelijke wijze  (2).
19. Het valt dan ook moeilijk te verklaren dat wanneer de wet, zoals
in casu, een lacune bevat over de vormvereisten inzake beroep, de
rechtsonderhorige het slachtoffer van deze inherente vaagheid van het
tuchtrecht op materieelrechtelijk vlak zou worden.
20. Wanneer enerzijds ingevolge het autonoom karakter van de tuchtvordering en de in dat kader toegepaste procedure ervan zou kunnen
uitgegaan worden dat op grond van de artikelen 102 en 103 Organieke Wet
Notariaat blijkt dat de tuchtprocedure in eerste aanleg geen (gewone)
gemeenrechtelijke tegensprekelijke procedure uitmaakt (waarin
partijen tegengestelde belangen verdedigen) en het rechtsmiddel voorzien door artikel 107 dan ook niet gericht is tegen de instantie, maar wel
tegen haar beslissing  (3), is het anderzijds duidelijk dat wanneer, in het
licht van de algemene rechtsbeginselen van behoorlijke rechtsbedeling
en het bieden van de vereiste jurisdictionele waarborgen inzake, een
dergelijke instantie (vanuit de aard zelf van de procedure en vanuit de
opdracht waarmee ze is belast) bij de appelprocedure wordt betrokken,
deze als zodanig eerder een “noodzakelijke” dan een effectief in het
geding interveniërende partij wordt  (4), te meer daar het tegendeel een
manifeste inbreuk op het recht op een eerlijk proces dreigt te impliceren. Immers als dusdanig zou inderdaad een jurisdictionele tuchtinstantie in het kader van de beroepsprocedure zowel rechter als partij
zijn, waardoor de vereisten van een eerlijk proces, met name het recht
op een onafhankelijke en onpartijdige rechter alsook de rechten van
verdediging, ernstig worden geschonden  (5).

  (1) EHRM 1 maart 2011, nr. 11892/08, JLMB 2011, 788.
  (2) C. Van Deuren, Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend, noot onder
EHRM 1 maart 2011, T. Strafrecht 2011, 192.
  (3) Zie concl. advocaat-generaal Dubrulle in Cass. 25 maart 2011, AR D.10.0010.N, AC
2011, nr. 229.
  (4) A. Bossuyt, “Over de noodzakelijke partij in het geding”, TBH 2007/10, 941-953.
  (5) K. Vanhove, o.c., (287), 289, nr. 8 ; B. Van Den Bergh, o.c., (404), 409, nr. 9.
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21. Het invullen van die leemte lijkt mij evenwel, op basis van de
hierboven toegelichte redenen en motieven, niet zo evident en voor
de hand liggend dat het probleem louter door richtingaanwijzend te
werken zou kunnen opgelost worden, en het behoort m.i. dan ook de
wetgever toe om aan dit euvel tegemoet te komen, nu dit aspect bij
de wetsaanpassing inzake het tuchtrecht van het notariaat overigens
blijkbaar gewoon uit het oog werd verloren binnen de context van de
toen voorliggende fundamentele problematiek inzake de creatie van
een beroepsmogelijkheid.
22. Vanuit voormelde benadering ben ik dan ook van oordeel dat de
appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden en dat het
middel in zoverre (derde onderdeel) gegrond is.
III. Procedure
Termijn

voor het

Hof

van cassatie

– Voorziening

in cassatie

–

1. Waar overeenkomstig artikel 609, 1o Gerechtelijk Wetboek de voorziening in cassatie openstaat tegen de, in alle zaken, in laatste aanleg
gewezen beslissingen van de hoven en de rechtbanken, en deze rechtspleging in beginsel wordt beheerst door artikel 1073 e.v. Gerechtelijk
Wetboek, breng ik volledigheidshalve onder uw aandacht dat inzake
de termijn voor het instellen van een voorziening in cassatie in tuchtzaken een (belangrijke) afwijking geldt.
2. Behoudens, hier niet voorhanden zijnde, andersluidende bepalingen
geldt in tuchtzaken nog steeds artikel 1 KB nr. 261 van 24 maart 1936
betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken (BS 26 maart
1936) waardoor, in afwijking van artikel 1073 Gerechtelijk Wetboek, de
termijn om een cassatievoorziening in te stellen slechts vijftien dagen
bedraagt, welke termijn een aanvang neemt bij de betekening van het
vonnis, dit wil zeggen de afgifte van een afschrift bij gerechtsdeurwaardersexploot (artikel 32, 1o Gerechtelijk Wetboek).
IV. De

toepasselijkheid van artikel

1119 Gerechtelijk Wetboek

1. Het in de huidige procedure door eiser aangevoerde enig middel
is naar mijn oordeel, alleszins wat het derde onderdeel betreft, identiek aan het vierde onderdeel van het enig middel dat destijds door
hem werd aangevoerd tegen de eerste beslissing (van de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout van 26 april 2010) waarop toen werd gecasseerd.
2. Het Hof van Cassatie oordeelde in dat verband (om de redenen zoals
hierboven uiteengezet in I.3) met zijn arrest van 25 maart 2011 tot een
schending van artikel 107 Organieke Wet Notariaat vanwege de nietontvankelijk verklaring van het hoger beroep door de toenmalige
appelrechters omdat dit beroep niet werd ingesteld tegen de kamer van
notarissen (maar wel tegen het genootschap van notarissen).
3. De rechters, naar wie de zaak werd verwezen (rechtbank van eerste
aanleg Antwerpen) oordelen thans dat het beroep van eiser ontoelaatbaar
is, want ingesteld tegen het genootschap van notarissen van de provincie
Antwerpen en niet tegen de syndicus van de kamer van notarissen.
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4. Artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer, na
cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde middelen worden aangevoerd als tegen de eerste, de zaak voor de verenigde kamers van het Hof
van Cassatie wordt gebracht, samengesteld zoals bepaald in artikel 131
(van hetzelfde wetboek).
5. Gezien thans, zoals reeds hoger vermeld, hetzelfde middel wordt
aangevoerd tegen de tweede beslissing, zijnde het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 19 maart 2012, waarnaar de
eerste beslissing na vernietiging werd verwezen, ben ik dan ook de
mening toegedaan dat voormeld artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek
dient te worden toegepast en de zaak voor de verenigde kamers van het
Hof van Cassatie dient te worden gebracht.
V. Conclusie : vernietiging

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 19 maart 2012
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in beroep van een
beslissing van de kamer van notarissen, en op verwijzing ingevolge het
arrest van het Hof van 25 maart 2011.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 20 november 2013
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 76, 1o, 98, 102, 103 en 107 van de Wet van 16 maart 1803 (25 Ventôse
An XI) op het Notarisambt, zoals gewijzigd (Organieke Wet Notariaat) ;
— de artikelen 2, 17, 18, 860, 861, 864, 867, 1042, 1050, 1054, 1056, 1057 en 1122
Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 6, 1o van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955.
Bestreden beslissing
De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaart het hoger beroep dat
door eiser werd ingesteld tegen de beslissing van de Kamer van Notarissen van
de Provincie Antwerpen van 14 mei 2009 ontoelaatbaar en veroordeelt eiser tot
de gedingkosten in graad van beroep op grond van de volgende redengeving :
“Beoordeling
[De verweerder] besluit in de eerste plaats tot de ontoelaatbaarheid van
het hoger beroep. [De eiser] voert aan dat de rechtbank het hoger beroep niet
ontoelaatbaar kan verklaren zonder het gezag van gewijsde van het verwijzingsarrest te miskennen.
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De vernietiging van een rechterlijke beslissing door het Hof van Cassatie
verbiedt de verwijzingsrechter niet om zich aan te sluiten bij de feitelijke
beoordeling van de gegevens van de zaak door het gerecht waarvan de beslissing werd vernietigd en, behalve in het geval dat bij artikel 1120 Gerechtelijk
Wetboek is bepaald, verbiedt zij hem evenmin om in rechte overeenkomstig
de vernietigde beslissing uitspraak te doen. Met andere woorden is enkel de
tweede cassatie bindend voor de verwijzingsrechter. Bovendien spreekt het
verwijzingsarrest zich niet uit over de toelaatbaarheid van het hoger beroep
van [de eiser], maar oordeelt het enkel dat de Rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout artikel 107 van de Organieke Wet Notariaat heeft geschonden door
te beslissen dat de akte van hoger beroep aan de kamer van notarissen moest
worden betekend.
Hoger beroep kan enkel worden ingesteld tegen wie in eerste aanleg partij was
en voor de eerste rechter tegengestelde belangen verdedigde. [De verweerder],
tegen wie het hoger beroep gericht is, moet in eerste aanleg procespartij
geweest zijn, in de procedure behoorlijk zijn opgeroepen en in hoger beroep
tussenkomen in dezelfde hoedanigheid. Het hoger beroep wordt uitsluitend
gericht tegen de materiële procespartij, die in bepaalde gevallen kan of zelfs
moet vertegenwoordigd worden door de formele procespartij, wier hoedanigheid van vertegenwoordiger op straffe van nietigheid in de beroepsakte moet
vermeld worden. Hoger beroep kan enkel worden gericht tegen de processuele
wederpartij in eerste aanleg.
Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen [de verweerder]
en de kamer van notarissen, die 2 afzonderlijke entiteiten zijn. [De verweerder]
oefent geen tuchtrechtelijke bevoegdheden uit. Deze komen overeenkomstig
artikel 76, 1o, van de Organieke Wet Notariaat enkel toe aan de kamer van
notarissen.
Binnen de kamer van notarissen treedt de syndicus krachtens artikel 82, 2 o,
van de Organieke Wet Notariaat op als vervolgend orgaan.
De door [de eiser] voor deze rechtbank in hoger beroep aangevochten tuchtbeslissing werd genomen door de kamer van notarissen zetelend als tuchtrechtcollege in eerste aanleg op basis van artikel 96 van de Organieke Wet Notariaat, op tuchtvordering van de syndicus van de Kamer.
De wederpartij van [de eiser] in eerste aanleg was vanzelfsprekend niet het
tuchtrechtcollege van eerste aanleg zelf, met name de kamer van notarissen,
maar wel de syndicus van de kamer.
Ook uit artikel 107 van de Organieke Wet Notariaat blijkt duidelijk dat bij
een tuchtprocedure op basis van artikel 96 van de Organieke Wet Notariaat,
enkel het tuchtrechtelijk vervolgde lid van [de verweerder], de syndicus van de
Kamer en de procureur des Konings (als aangezegde partij) partij zijn.
De akte van hoger beroep moest dan ook aan de syndicus van de Kamer
van Notarissen van de provincie Antwerpen worden betekend en niet aan [de
verweerder], die totaal vreemd is aan deze tuchtprocedure, zodat het hoger
beroep ontoelaatbaar is.”
Grieven
Eerste onderdeel

.........................................................
Derde onderdeel
Artikel 6.1 EVRM waarborgt eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging, een recht van toegang tot de rechter. Dit
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recht van toegang tot de rechter houdt in dat, wanneer de wet een rechtsmiddel
toelaat, dit rechtsmiddel ook daadwerkelijk moet kunnen worden aangewend.
Artikel 107 Organieke Wet Notariaat bepaalt dat er binnen de maand na de
kennisgeving van de beslissing, hoger beroep kan worden ingesteld tegen de
beslissing van de kamer van notarissen bij de burgerlijke rechtbank. Dit rechtsmiddel kan worden aangewend door het betrokken lid, door de syndicus en door
de procureur des Konings. Deze bepaling bepaalt door wie hoger beroep kan
worden ingesteld, maar niet tegen wie dit hoger beroep dient te worden gericht.
Het vereist evenmin dat het beroep van de notaris betekend moet worden aan
de syndicus van de kamer van notarissen. Hieruit vloeit voort dat het hoger
beroep niet moet gericht worden tegen de syndicus of tegen de instantie die de
beslissing heeft geveld, maar wel tegen haar beslissing. Uit de processtukken
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het hoger beroep werd betekend
bij deurwaardersexploot aan het Genootschap van Notarissen van de Provincie
Antwerpen, vertegenwoordigd door zijn voorzitter en zijn secretaris en dat
tevens werd gepreciseerd dat eiser hoger beroep aantekende tegen het vonnis
gewezen op tegenspraak op 14 mei 2009 zoals dat hem ter kennis werd gebracht
bij aangetekend schrijven van 19 mei en 25 mei 2009. De bestreden beslissing
werd aldus nauwkeurig aangeduid.
Uit de artikelen 6.1 EVRM en 107 Organieke Wet Notariaat vloeit voort dat,
nu de wet bepaalt dat er een rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de
beslissing van de kamer van notarissen, dit rechtsmiddel ook daadwerkelijk
moet kunnen worden uitgeoefend.
Gelet op de onduidelijkheid in de wet die niet aangeeft tegen wie het hoger
beroep moet worden gericht, kan het enkele feit dat het hoger beroep niet
gericht is tegen of niet betekend werd aan een welbepaalde partij, geen aanleiding geven tot de niet-ontvankelijkheid of niet-toelaatbaarheid van het hoger
beroep.
Door het door eiser ingestelde hoger beroep niet toelaatbaar te verklaren
op grond dat het hoger beroep niet tegen de syndicus van de kamer van notarissen is gericht en niet aan hem werd betekend, hoewel de bestreden beslissing nauwkeurig was aangeduid en geen enkele wettelijke bepaling vereist
dat het hoger beroep tegen de syndicus van de kamer van notarissen gericht
en betekend moet worden, schenden de appelrechters het recht van toegang
tot de rechter en het mede daarin vervatte recht van eiser om hoger beroep
in te stellen tegen de beslissing van de kamer van notarissen (schending van
artikel 6.1 EVRM) en voegen zij aan artikel 107 Organieke Wet Notariaat een
voorwaarde toe die daar niet in staat (schending van artikel 107 Organieke
Wet Notariaat).

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Middel
1. De beslissing van het bestreden vonnis die door het derde onderdeel bekritiseerd wordt, is niet verenigbaar met het verwijzingsarrest
van 25 maart 2011.
Dit onderdeel heeft dezelfde strekking als het vierde onderdeel van
het middel dat door voormeld arrest is aangenomen.
Het cassatieberoep moet bijgevolg worden onderzocht door de
verenigde kamers van het Hof.
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Derde onderdeel
2. Artikel 107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat bepaalt : “Binnen
één maand na de kennisgeving kan tegen de beslissing van de kamer
van de notarissen beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank. Dit rechtsmiddel kan worden aangewend door het betrokken lid,
door de syndicus en door de procureur des Konings. Het heeft schorsende werking.”
Deze wetsbepaling geeft enkel aan door wie het beroep moet worden
ingesteld, voor welk rechtscollege en binnen welke termijn, maar niet
tegen wie dit beroep moet worden gericht.
Aangezien de wet niet bepaalt tegen wie het beroep dient te worden
gericht, kan een beroep tegen de beslissing van de kamer van notarissen niet onontvankelijk worden verklaard indien het gericht werd
tegen hetzij de kamer van notarissen, hetzij het genootschap van notarissen, of de syndicus van de kamer van notarissen.
3. De eiser heeft tegen de beroepen beslissing van de Kamer van Notarissen van de provincie Antwerpen beroep ingesteld bij de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout bij dagvaarding die werd betekend aan
het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat het beroep niet ontvankelijk is
omdat het gericht is tegen het Genootschap van Notarissen van de
provincie Antwerpen en niet tegen de syndicus van de kamer van notarissen die de beroepen beslissing heeft gewezen.
4. Door aldus te oordelen schendt het bestreden vonnis artikel 107
Organieke Wet Notariaat.
Het onderdeel is gegrond
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
23 januari 2014 — Verenigde kamer. — Voorzitter : de heer Goethals,
eerste voorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 58
1o

— 23 januari 2014
(C.12.0467.N)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Gerechtelijk recht. — R echtspleging. — Taak van de rechter. — A mbtshalve
aanvullen van redenen. — Voorwaarden.
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2 o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Recht
van verdediging. — Taak van de rechter. — A mbtshalve aanvullen van
redenen. — Voorwaarden.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Recht
van verdediging. — Taak van de rechter. — A mbtshalve aanvullen van
redenen. — Voorwaarden.
4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beschikkingsbeginsel.
Uitdrukkelijk procedureakkoord. — Taak van de rechter. — Gevolg.

—

5o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Uitdrukkelijk procedureakkoord. — Taak van de rechter. — Gevolg.
6 o VORDERING IN RECHTE. — Uitdrukkelijk
van de rechter. — Gevolg.

procedureakkoord.

— Taak

1o, 2o en 3o De rechter is ertoe gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels, hij moet de
juridische aard van de door 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 zich enkel
baseert 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  (1). (Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging)
4o, 5o en 6 o De partijen kunnen door een uitdrukkelijk procedureakkoord
de rechter binden over een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat
willen beperken  (2).

(Solvay N.V. t. Safmarine Container Lines (SCL) N.V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 3 oktober 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  (1) zie Cass. 28 september 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 2009, nr. 529 ; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC
2009, nr. 356 ; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met concl. Van advocaatgeneraal A. Henkes ; Cass. 1 februari 2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met concl. van
advocaat-generaal R. Mortier ; Cass. 31 januari 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88 ; Cass.
29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van C. Vandewal ; Cass
28 september 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met concl. van C. Vandewal
  (2) Cass. 9 mei 2008, AR C.06.0641.N, AC 2008, nr. 283, JT 2008, 721, noot J. van Drooghenbroeck, RW 2008-09, noot S. Mosselmans
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Beide onderdelen samen
1. De rechter is ertoe 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 zich enkel baseert 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.
2. De partijen kunnen door een uitdrukkelijk procedureakkoord de
rechter binden over een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat
willen beperken.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de betwisting tussen de partijen betrekking heeft op de beweerde
wanprestatie van de verweerster, tijdbevrachter-vervoerder, met
betrekking tot het laden van 1.700 vaten soda aan boord van het ms
Crimmitschau met het oog op de verscheping naar Congo ;
— de appelrechters in hun tussenarrest van 22 maart 2010 het debat
heropenen voor wat de grondslag van de vordering tot vergoeding van
de schadeluiken B, C en D betreft ;
— de eiseres in haar conclusie van 1 april 2011 vaststelt dat wat
betreft de kosten van de luiken B, C en D, de aansprakelijkheid van
de verweerster en Abes vaststaat op basis van de contractuele relaties
tussen deze partijen en VOPAK en de eiseres ;
— de eiseres ter zitting van 6 september 2011 bevestigt “nadrukkelijk
dat zij geen vordering heeft ingesteld op extracontractuele grondslag”
tegen verweerster “zowel wat betreft de luiken B, C als D” ;
— de verweerster in de conclusie van 5 april 2011 aanvoert dat de
grondslag van de vordering van de eiseres puur contractueel is.
Het bestreden arrest mocht derhalve wettig oordelen dat de eiseres
geen vordering op extracontractuele grondslag heeft ingesteld, zonder
zelf, ambtshalve, te onderzoeken of op de door de eiseres ingeroepen
feiten de regels inzake extracontractuele aansprakelijkheid konden
worden toegepast.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot kosten.
23 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 59
1o

— 23 januari 2014
(C.13.0083.N)

kamer

1o VELDWETBOEK. — A anplanting
Begrip.
2 o LANDBOUW. — A anplanting

van bomen en hagen.

van bomen en hagen.

— Leibomen. —

— Leibomen. — Begrip.

1o en 2o Artikel 35 Veldwetboek regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van bomen en hagen moet worden in acht genomen en voorziet tevens
in een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant
zonder dat er kan uit afgeleid worden dat het een nabuur verboden is tegen
de muur klimop en wingerd te laten groeien  (1). (Art. 35 Veldwetboek)

(B. e.a. t. B. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van 13 juni 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus 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
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
3. Artikel 35 Veldwetboek bepaalt dat hoogstammige bomen slechts
op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand mogen geplant
  (1) Zie F. Baudonq en M. Debaene, “Afstand van beplantingen. Het onderwerp herbekeken”, in P. Lecocq, B. Tilleman et A. Verbeke, Zakenrecht/Droit des biens, Brugge, die
Keure, 2005, 221-283 ; A. Kluyskens, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1953,
339-342.
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worden. Bij ontstentenis van zodanig gebruik mogen hoogstammige
bomen slechts op twee meter, andere bomen en levende hagen slechts
op een halve meter van de scheidingslijn tussen twee erven worden
geplant.
Dit artikel bepaalt verder dat fruitbomen van welke soort ook als
leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven mogen geplant
worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen.
Is die muur niet gemeen, dan heeft alleen de eigenaar het recht hem
als steun voor zijn leibomen te gebruiken.
4. Dit artikel regelt enkel de afstand die bij de aanplanting van
bomen en hagen moet worden in acht genomen en voorziet tevens in
een uitzondering voor fruitbomen die als leiboom worden aangeplant.
5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35 Veldwetboek kan
worden afgeleid dat het een nabuur verboden is tegen de gemene muur
klimop en wingerd te laten groeien, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot kosten.
23 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 60
1o

— 23 januari 2014
(C.13.0114.N)

kamer

OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — Toestemming. — Dwaling. —
Zelfstandigheid van de zaak. — Begrip.

Tot de zelfstandigheid van de zaak volgens artikel 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, behoort ieder element dat de dwalende partij er hoofdzakelijk heeft toe bewogen om de overeenkomst te sluiten, derwijze dat zonder
dit element de overeenkomst niet zou zijn tot stand gekomen  (1) ; een
dwaling hieromtrent leidt enkel tot de nietigheid van de overeenkomst
indien de medecontractant van dit element kennis had of hierop redelijkerwijze had moeten bedacht zijn. (Art. 1110, eerste lid, BW)

(R. t. D. e.a.)

  (1) Zie Cass. 3 maart 1967, AC 1967, 829 ; Cass. 27 oktober 1995, AR C.95.0002.F, AC 1995,
nr. 456 ; Cass. 24 september 2007, AR C.05.0246.F, AC 2007, nr. 426 ; Cass. 14 januari 2013, AR
C.10.0661.N, AC 2013, nr. 23.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 12 november 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. De eiseres voert in essentie aan dat de appelrechters artikel 1110
Burgerlijk Wetboek schenden door de verkoopovereenkomst van het
onroerend goed nietig te verklaren wegens dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak omdat de kopers de bedoeling hadden in het
goed een horecazaak uit te baten en dit niet mogelijk bleek, zonder
vast te stellen dat de eiseres van deze bedoeling op de hoogte was of
hoorde te zijn.
2. Volgens artikel 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is dwaling
enkel een oorzaak van de nietigheid van de overeenkomst wanneer zij
de zelfstandigheid van de zaak betreft die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.
Tot de zelfstandigheid van de zaak behoort ieder element dat de
dwalende partij er hoofdzakelijk heeft toe heeft bewogen om de overeenkomst te sluiten, derwijze dat zonder dit element de overeenkomst
niet zou zijn tot stand gekomen.
Een dwaling hieromtrent leidt enkel tot de nietigheid van de overeenkomst indien de medecontractant van dit element kennis had of
hierop redelijkerwijze had moeten bedacht zijn.
3. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseres op 16 december 2008 een onroerend goed te Beerse
verkocht aan de verweerders ;
— de kopers een krediet hadden aangevraagd met het oog op de uitbating van een horecazaak ;
— het onroerend goed het uitzicht heeft van een café-uitbating ;
— tot 2004 in het pand ook effectief een horecazaak werd uitgebaat ;
— de verweerders op 1 april 2009 aan de eiseres lieten weten van
het verlijden van de notariële koopakte af te zien omdat de vereiste
vergunningen ontbraken.
4. De appelrechters die vaststellen dat de verweerders het pand
hadden aangekocht met de bedoeling hierin een horecazaak uit te
baten en dit niet mogelijk bleek omdat het pand in agrarisch gebied
lag en die oordelen dat de omstandigheid dat het pand het uitzicht had
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van een horecazaak en tot voor kort ook als dusdanig werd uitgebaat,
tot gevolg had dat de eiseres de verplichting had de kopers te informeren over de stedenbouwkundige toestand, geven aldus te kennen dat
de eiseres redelijkerwijze diende te weten dat de mogelijkheid het pand
als horecazaak uit te baten voor de kopers van doorslaggevend aard
kon zijn en verantwoorden hun beslissing dat de overeenkomst nietig
is wegens dwaling dan ook naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
23 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Maes.

N° 61
1o

— 23 januari 2014
(C.12.0603.N)

kamer

1o KORT GEDING. — Bevoegdheid van de rechter. — Ogenschijnlijke
rechten van de partijen. — Schip. — Scheepvaart. — Zeevaart. — Binnenvaart.
2 o SCHIP. SCHEEPVAART. — Kort geding. — Bevoegdheid van de rechter.
— Ogenschijnlijke rechten van de partijen. — Zeevaart. — Binnenvaart.

1o en 2o De beslissing van de kortgedingrechter die de ogenschijnlijke
rechten van de partijen nagaat zonder ten gronde uitspraak te doen over
de rechten van partijen, houdt geen schending in van het materiële recht
dat de rechter in zijn beoordeling betrekt ; deze beslissing is eerst dan niet
naar recht verantwoord wanneer hierin rechtsregels worden betrokken
die de bevolen maatregel niet redelijk kunnen schragen  (1). (Art. 13
Wrakkenwet)

(FXR Services s. à r.l. vennootschap naar Frans recht
t. Gemeentelijk autonoom H avenbedrijf A ntwerpen)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
I. Feiten

van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. De vennootschap naar Frans recht FXR-Services s.a.r.l., eiseres
tot cassatie, is eigenares van een binnenschip, M.S. “Luxembourg”
genaamd.

  (1) Zie concl. OM.
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Op 16 maart 2012 was Euroports Terminals Leftbank n.v. bezig met
het beladen van het schip met rollen staaldraad aan haar kade nummer
1205 van de haven van Antwerpen. Deze kade nummer 1205 maakt deel
uit van de door het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen,
verweerder in cassatie, aan de n.v. Westerlund Group gegeven concessie.
Deze laatste stelde haar rechten ter beschikking van de n.v. Euroports
Terminals Leftbank (hierna “Euroports”).
Tijdens de belading is de lading losgekomen, heeft het schip slagzij
gemaakt, water genomen en is uiteindelijk gezonken samen met de
lading.
2. Bij beschikking van 29 maart 2012 werd kapitein Beeckman van de
Nautische Commissie als gerechtsdeskundige aangesteld ten verzoeke
van eiseres tot cassatie met de gebruikelijke opdracht om de oorzaken
en omstandigheden van het zinken te onderzoeken en zowel de kosten
van de berging als de schade te begroten. De deskundige heeft zijn
verslag in voorlezing aan partijen medegedeeld op 23 april 2012. De
deskundige kwam tot het besluit dat de ontstuwing der rollen de
oorzaak is van het zinken van het schip en Euroports werd als enige
verantwoordelijk beschouwd.
3. Bij beschikking van 29 maart 2012 uitgesproken door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen werd eiseres
in cassatie toegelaten een beperkingsfonds te vormen ten bedrage van
€ 47.300,00 meer intresten en kosten, hetzij in het totaal € 57.621,25 en
werd een vereffenaar aangesteld. Bij beschikking van 26 april 2012
werd de fondsvorming vastgesteld.
4. Bij exploot betekend op 13 april 2012 hebben Euroports en de
n.v. Westerlund Group verweerder in cassatie in kort geding gedagvaard teneinde laatstgenoemde te horen veroordelen het wrak van
het gezonken binnenschip en de lading binnen acht dagen na betekening te bergen onder verbeurte van een dwangsom van € 20.000,00 per
dag vertraging. Verweerder in cassatie ging bij exploot van 17 april
2012 over tot dagvaarding van eiseres tot cassatie, eigenares van het
bedoelde binnenschip, enerzijds in tussenkomst en vrijwaring en
anderzijds teneinde eiseres tot cassatie te horen veroordelen tot lichting en berging van het wrak en de lading binnen zes dagen na betekening en zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 20.000,00 per
dag vertraging.
Tevens stelde verweerder in cassatie een tegeneis in tegen Euroports
en de n.v. Westerlund Group tot lichting van het wrak en de lading
eveneens onder verbeurte van een dwangsom.
5. Bij beschikking van 8 juni 2012 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen zetelend in kort geding als volgt
beslist :
— de hoofdvordering is ongegrond ;
— de tegenvordering is ongegrond ;
— de rechtstreekse vordering van verweerder in cassatie tegen
eiseres tot cassatie is gegrond en eiseres tot cassatie wordt veroordeeld over te gaan tot lichting van het schip en de lading binnen twaalf
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dagen na betekening onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00
per dag vertraging.
Deze beschikking werd op verzoek van het Gemeentelijk Autonoom
Havenbedrijf aan eiseres betekend op 11 juni 2012.
6. iseres tot cassatie heeft alsdan hoger beroep ingesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot van 25 juni 2012.
7. Gelet evenwel op het feit dat de beschikking uitvoerbaar was en
gelet op de dwangsom die daaraan werd gekoppeld werd door eiseres
tot cassatie overgegaan tot lichting van het schip overeenkomstig een
offerte bekomen van Mammoet Maritime. De offerte bedroeg € 59.750,00
voor het lichten van het schip in duwbak of op ponton en € 11.250,00
voor het bergen van de lading, meer de dagprijs van de duwbak en de
meerkosten.
8. Voor de appelrechter vorderde eiseres tot cassatie dat de vordering
in vrijwaring en de rechtstreekse vordering die tegen haar werd ingesteld tot berging van het schip onontvankelijk zou worden verklaard,
minstens ongegrond en om alleszins de opgelegde dwangsom in te
trekken. Eiseres tot cassatie vorderde verder dat verweerder in
cassatie zou worden veroordeeld tot terugbetaling van de kosten welke
zij inmiddels had moeten betalen voor de berging van het schip, welke
provisioneel geraamd werden op € 100.000,00.
9. Het bestreden arrest uitgesproken door het Hof van beroep te
Antwerpen op 14 augustus 2012 verklaart het hoofdberoep van eiseres tot
cassatie en het incidenteel beroep van verweerder in cassatie ontvankelijk, verklaart het hoger beroep ongegrond en verwijst eiseres tot
cassatie in de kosten van haar hoger beroep.
II. Enig

middel

10. Tegen dit arrest voert eiseres tot cassatie een enig middel aan.
Dit enig middel is afgeleid uit de schending van :
— de artikelen 23 tot 28, 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 273 van de Zeewet die boek II van het Wetboek van Koophandel vormt ;
— de artikelen 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 van het Internationaal Verdrag
betreffende de beperking van aansprakelijkheid inzake zeevorderingen,
opgemaakt te Londen op 19 november 1976, goedgekeurd bij Wet van 11
april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de zeevaart, hierna het LLMC-Verdrag genoemd ;
— artikel 15, 2o van de Wrakkenwet van 11 april 1989 ;
— artikel 2, § 1, van het Koninklijk Besluit van 27 november 1989
(B.S. 1 december 1989).
Het middel tot cassatie komt op tegen het bestreden arrest, in zoverre
het, gelet op het door eiseres tot cassatie gevormde limitatiefonds 1o) zijn
rechtsmacht als kort geding rechter overschrijdt, 2o) nadeel toebrengt
aan de grond van de zaak en 3o) het gezag van gewijsde miskent.
Het stelt de vraag aan de orde of een scheepseigenaar nog kan
veroordeeld worden in kort geding om over te gaan tot berging van
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zijn gezonken schip, onder verbeurte van een dwangsom, nadat hij
bij beschikking werd toegelaten om een limitatiefonds te vormen en
wanneer, zoals in het voorliggend geval, de kosten van de berging meer
bedragen dan het bedrag van het beperkingsfonds.
Het betoogt dat de appelrechter, uitspraak doende in kort geding,
zijn rechtsmacht als kort geding rechter overschrijdt (schending van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en van de hierboven vermelde
wetsbepalingen van de Zeewet en van de Wrakkenwet en van het LLMCVerdrag) en tevens nadeel toebrengt aan de grond van de zaak (schending van artikel 139 van het Gerechtelijk Wetboek, en van de hierboven
vermelde wetsbepalingen van de Zeewet en van de Wrakkenwet en van
het LLMC-Verdrag en het Koninklijk Besluit van 27 november 1989),
door het hoger beroep van eiseres tot cassatie ongegrond te verklaren
en te oordelen dat de kort geding rechter de gevorderde maatregel kon
opleggen op grond van artikel 13 van de Wrakkenwet welke de eigenaar
van een vaartuig dat gezonken is verplicht om dat vaartuig met inbegrip van de lading te lichten en te verwijderen en dat deze maatregel
geen definitieve wijziging inhoudt van de rechtspositie van partijen
ook niet ingevolge de vorming van het limitatiefonds nu de problematiek van de beperking der aansprakelijkheid voorwerp zal zijn van een
debat ten gronde.
Het middel stelt tevens dat het bestreden arrest door aldus te beslissen
eveneens het gezag van gewijsde van de beslissing van 29 maart 2012,
waarbij eiseres tot cassatie toegelaten werd een beperkingsfonds te
vormen schendt (schending van de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek).
III. Bespreking
11. Ik adviseer dat het middel niet kan worden aangenomen.
Luidens artikel 27 van het Gerechtelijk Wetboek kan de exceptie van
gewijsde in elke stand van het geding worden voorgedragen voor de
feitenrechter voor wie de vordering is ingesteld, doch kan zij door de
rechter niet ambtshalve worden opgeworpen.
In burgerlijke zaken raakt het gezag van het rechterlijk gewijsde, in
de regel, de openbare orde niet. In burgerlijke zaken is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk het middel dat op miskenning van het gezag
van gewijsde is gegrond en niet voor de feitenrechter is aangevoerd,
op voorwaarde dat deze niet op eigen initiatief over dat punt heeft
beslist  (1).
In zoverre het middel op de schending van artikel 27 van het Gerechtelijk Wetboek steunt, dient te worden vastgesteld dat eiseres tot
cassatie hierbij niet nader opwerpt dat de schending van het rechterlijk gewijsde van de beschikking van 29 maart 2012 in haar conclusies
voor de appelrechter werd aangevoerd. Bovendien, blijkt uit de reden-

  (1) Cass. (1e k.) AR C.07.0594.F, 27 november 2008 (G. B. / H. A.), Cass. AR C.93.485.F,
20 oktober 1994 (Zurich N.V. / O.M.O.B. en Capouet), Cass. AR 8680, 21 juni 1990 (Lecouturier / Remacle)
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geving van het bestreden arrest geenszins dat hieromtrent een debat
werd gevoerd noch dat de appelrechter op dergelijke exceptie heeft
geantwoord of diende te antwoorden.
Het middel is derhalve in deze mate nieuw en dienvolgens onontvankelijk.
12. Overeenkomstig artikel 1, 1o van het Verdrag inzake beperking
van aansprakelijkheid voor zeevorderingen, opgemaakt te Londen op
19 november 1976, goedgekeurd bij Wet van 11 april 1989 (BS, 6 oktober
1989, err., BS, 8 december 1990) (hierna : LLMC-verdrag) kunnen
scheepseigenaren hun aansprakelijkheid beperken voor de in artikel 2
genoemde vorderingen overeenkomstig de regels van dit Verdrag.
Iedere persoon, die aansprakelijk gehouden wordt, kan overeenkomstig artikel 11 LLMC-verdrag een fonds vormen tot beloop van de in de
artikelen 6 en 7 van het verdrag genoemde bedragen die van toepassing zijn op de vorderingen waarvoor die persoon aansprakelijk kan
zijn, dat uitsluitend is bestemd voor de voldoening van vorderingen
met betrekking waartoe beperking van aansprakelijkheid kan worden
ingeroepen.
Volgens artikel 13, eerste lid, LLMC-Verdrag is, wanneer een beperkingsfonds is gevormd overeenkomstig artikel 11, het een persoon die
een vordering tegen het fonds heeft ingediend niet toegestaan enig
recht met betrekking tot een zodanige vordering uit te oefenen ten
aanzien van enige andere activa van een persoon door of namens wie
het fonds is gevormd.
Artikel 273, § 1, aanhef en 1o, Zeewet bepaalt dat, onder voorbehoud
van de §§ 2 tot 4, de artikelen 1 tot en met 15, behalve artikel 6, § 5,
LLMC-verdrag van toepassing zijn op de binnenvaartuigen. Volgens § 2
wordt voor de toepassing van § 1, het begrip schip, waar het voorkomt
in de aangeduide artikelen, vervangen door “binnenvaartuig”.
Krachtens artikel 13 van de wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale Akten in zake de zeevaart
(hierna Wrakkenwet) moet de eigenaar, de kapitein of de schipper van
een vaartuig dat aan de grond gelopen of gezonken is, dit vaartuig —
met inbegrip van alles wat zich aan boord bevindt of heeft bevonden,
inzonderheid de lading — vlot brengen en verwijderen naar de daartoe
door de overheid aangewezen plaats.
Het middel gaat er van uit dat het aanleggen van een limitatiefonds
overeenkomstig artikel 11 LLMC-Verdrag de toepassing van artikel 13
van de Wrakkenwet uitsluit.
De in kort geding opgelegde verplichting om tot berging van het
gezonken binnenschip over te gaan zou, volgens eiseres tot cassatie,
tevens een schending inhouden van artikel 15, tweede lid, van de
Wrakkenwet. Deze wetsbepaling verwijst naar de interventiemogelijkheden van de overheid en meer bepaald naar artikel 14, eerste
lid, van de Wrakkenwet waarin wordt voorzien dat de bevoegde overheid zelf het vaartuig en de lading kan bergen en uit het openbaar
domein verwijderen, en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van de scheepvaart te waarborgen en het maritieme milieu te
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beschermen tegen verontreiniging, indien de eigenaar, kapitein of,
schipper niet overgaat tot berging van zijn vaartuig, of nog in spoedeisende gevallen.
Artikel 15 van de Wrakkenwet laat de overheid alsdan toe om, vóór
zij tot berging of het nemen van maatregelen overgaat, van de eigenaar
of van degene die aansprakelijk zou kunnen zijn (of van hun respectievelijke verzekeraars) een voorschot of een garantie te eisen.
13. De rechter in kort geding mag nagaan of het bestaan van een
recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een maatregel tot
bewaring van recht te bevelen. Hij kan weigeren de gevorderde maatregel te nemen indien de schijn van recht van de eiser of de door hem
geleden schade bij het uitblijven van een maatregel niet voldoende
vaststaat  (1).
Schijn van recht is dus geen vereiste voor de rechter in kort geding
om een maatregel te bevelen, maar is wel een element dat hij in zijn
beoordeling kan betrekken  (2).
Het Hof ziet erop toe dat de rechter in kort geding rechtsnormen
niet onredelijk in zijn redenering betrekt of weigert te betrekken  (3).
De rechter in kort geding schendt in dat geval artikel 584 Ger. W. De
rechter in kort geding die bij het onderzoek van de ogenschijnlijke
rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel
die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt m.a.w. de
grenzen van zijn bevoegdheid. Aldus vernietigde het Hof een weigering
een voorlopige maatregel te bevelen omdat de appelrechters “(…) bij
de voorlopige beoordeling van de rechten van partijen een rechtsregel
betrekken die hun beslissing niet redelijk kan schragen”   (4).
Ook de appelrechter zal in het raam van zijn hervormingstoezicht
in kort geding bijgevolg (slechts) moeten nagaan of de eerste rechter
niet op onredelijke wijze regels van materieel recht in zijn beoordeling

  (1) Cass. (1e k.) AR C.94.0151.N, 31 januari 1997 (Ets. Gebr. Delhaize en Cie. De Leeuw N.V.),
Humblet, “Naar een stakingswet ?”, (Soc.Kron. 1998, 26-29), Cass. (3e k.) AR C.07.0263.N,
8 september 2008 (Ratiopharm Belgium, Ratiopharm GmbH / MSD Overseas Manufacturing
Company (Ireland), Merck Sharp & Dohme B.V.), Cass. (1e k.) AR C.05.0569.N, 12 januari
2007 (Volvo Cars Belgium / Garage Lieven De Keulenaer) Naeyaert, “Voorlopige maatregelen bij de opzegging van een concessieovereenkomst van onbepaalde duur”, (TBBR
2009, afl. 3, 156-167).
  (2) P. Taelman en I. Claeys, “Contract en kort geding”, in V. Sagaert en D. Lambrecht
(eds.), Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009,
nr. 31-32 p. 177-178.
  (3) Cass. (1e k.) AR C.07.0127.N, 20 februari 2009 (Burgemeester van de gemeente OudHeverlee / De vereniging van mede-eigenaars van het weekendverblijfpark La Hetraie, D.E.),
Cass. (1e k.) AR C.94.0151.N, 31 januari 1997 (Ets. Gebr. Delhaize en Cie. De Leeuw N.V.), loc.
cit.
  (4) Cass. (1e k.) AR C.01.0503.N, 6 juni 2003 (Justerini & Brooks Ltd. / Alpha sales,
Kamstra international), Damseaux, “De bewijslast van de uitputting van het merkenrecht”, (RABG 2004, afl. 4, 253),Verlinden, “Beoordeling van de rechten van partijen
en belangenafweging in kort geding”, (TBH 2004, afl. 3, 262-267) ; M. Regout, “Pourquoi
fallait-il invoquer la violation de l’article 584 du Code judiciaire ? ” (noot onder EHRM,
29 maart 2011) (RTBF/België), JLMB 2011, (1244), 1271.
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betrok of weigerde te betrekken  (1), m.a.w. of geen manifeste fouten
werden begaan  (2).
14. Het middel verwijt de appelrechters in essentie dat hun rechtsopvatting over het materieel recht onjuist is.
Ook in zijn conclusie voor een arrest van 5 mei 2000  (3) legde advocaat-generaal G. Bresseleers er de nadruk op dat aangezien de motivering van het bestreden arrest slechts noodzakelijk is voor de ondersteuning van de bevolen maatregel, zij alleen maar betrekking heeft
op de ogenschijnlijke rechten en niet op de werkelijke rechten van de
partijen. De beslissing van de rechter in kort geding zal, zoals reeds
hierboven aangegeven, slechts dan niet naar recht verantwoord zijn
wanneer de in de beoordeling betrokken rechtsregel op de vastgestelde
feiten in redelijkheid niet van toepassing kan zijn, of wanneer aan de
rechtsregel een betekenis wordt gegeven die hij redelijkerwijze niet
kan hebben.
In casu verwijst het middel wel — minstens impliciet — naar de
redelijkheidtoetsing, maar leidt de onredelijkheid af uit een verkeerde
toepassing van het materieel recht, terwijl uit de rechtspraak van het
Hof dient te worden afgeleid dat de kort geding rechter zich enkel dient
te steunen op het ogenschijnlijke dat niet onredelijk mag zijn.
In tegenstelling tot artikel 15 van de Wrakkenwet dat uitdrukkelijk
naar artikel 14 verwijst en in een doorwerking van het limitatiefonds
voorziet wanneer de overheid ambtshalve tot berging van het schip
overgaat en een voorschot ter dekking van de kosten van de eigenaar,
de aansprakelijke of hun verzekeraars vordert, dient te worden vastgesteld dat artikel 15 niet verwijst naar artikel 13, hetzij naar het
geval wanneer de overheid aan de eigenaar, de kapitein of de schipper
beveelt om (binnen een bepaalde termijn) over te gaan tot berging van
het vaartuig en/of de lading, en dat artikel 13 evenmin stipuleert dat
de eigenaar, de kapitein of de schipper zich in dit geval (van bevel van
de overheid) op het limitatiefonds kan beroepen om te weigeren tot
berging van het vaartuig en/of de lading over te gaan.
Door te oordelen dat de gevorderde en bevolen maatregel geen definitieve wijziging van de rechtspositie van partijen inhoudt ook niet
ingevolge de vorming van het limitatiefonds nu de problematiek van
de beperking der aansprakelijkheid voorwerp zal zijn van een debat
ten gronde, heeft de appelrechter aldus geen onredelijke toepassing
gemaakt van de ogenschijnlijke rechten (en verplichtingen) van
partijen.
  (1) Vgl. in die zin inzake de omvang van het toezicht door het Hof van Cassatie
op beslissingen in kort geding : S. Raes, “De toepassing van het recht door de rechter
in kort geding”, R.Cass. 1993, (167), nr. 13, p. 169, en p. 170 ; P. Taelman en I. Claeys,
“Contract en kort geding”, in V. Sagaert en D. Lambrecht (eds.), Actuele ontwikkelingen
inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 177 ; P. Lemmens, “Een eerlijk
proces, ook in kort geding”, in Voorafname op vriendschap – Vrienden schrijven voor Dirk
Lindemans bij zijn 60e verjaardag, Brugge, die Keure, 2010, p. 261.
  (2) Cf. M. Regout, “Le contrôle de la Cour de Cassation sur les décisions de référé”,
in J. Englebert en H. Boularbah (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Editions du jeune
barreau de Bruxelles, 2003, (123), nr. 31, p. 144.
  (3) Cass. (1e k.) AR C.99.0013.N, 5 mei 2000 (Gemeente Zaventem / B.A.R. Belgium),
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Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 14 augustus 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 29 oktober 2013
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op : in
zoverre het middel de schending van het gezag van gewijsde van de
beslissing van 29 maart 2012 aanvoert, is het nieuw.
2. Artikel 27, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de exceptie
van gewijsde door de rechter niet ambtshalve mag worden opgeworpen.
Daaruit volgt dat in burgerlijke zaken het gezag van gewijsde, in de
regel, de openbare orde niet raakt.
3. De eiseres heeft zich voor de rechter niet beroepen op de miskenning van het gezag van gewijsde van de beschikking van 29 maart 2012.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Gegrondheid
4. De beslissing van de kortgedingrechter die de ogenschijnlijke
rechten van de partijen nagaat zonder ten gronde uitspraak te doen
over de rechten van partijen, houdt geen schending in van het materiële recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt. Deze beslissing
is eerst dan niet naar recht verantwoord wanneer hierin rechtsregels worden betrokken die de bevolen maatregel niet redelijk kunnen
schragen.
5. De appelrechter oordeelt dat :
— krachtens artikel 13 van de Wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de
zeevaart de eigenaar van een gezonken vaartuig, verplicht is dit
vaartuig, met inbegrip van alles wat zich aan boord bevindt of heeft
bevonden, inzonderheid de lading, vlot te brengen en te verwijderen ;
— de verplichting op grond van artikel 13 van deze wet om het vaartuig vlot te brengen en te verwijderen geen definitieve beoordeling van
de rechtspositie van de partijen inhoudt ;
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— de vorming van het limitatiefonds met toepassing van het Verdrag
betreffende de beperking van de aansprakelijkheid inzake zeevorderingen, opgemaakt te Londen op 19 november 1976, daaraan geen
afbreuk doet, aangezien de problematiek van de beperking van de
aansprakelijkheid, het voorwerp zal zijn van een debat ten gronde.
6. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
23 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq,
procureur generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Wouters.

N° 62
1o

— 24 januari 2014
(C.10.0252.F)

kamer

1o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 149. —
Voorwerp.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE.
— Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). —
Grondwet 1994. — A rtikel 149. — Voorwerp.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Met
redenen omklede beslissing. — Begrip.
4o CASSATIE. — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN
HET HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING. — Opdracht. — Met
redenen omklede beslissing. — Begrip.

1o en 2o Artikel 149 van de Grondwet legt de rechter enkel de naleving op
van een vormvereiste dat niets te maken heeft met de waarde van de
redenen van de vonnissen en arresten. (Art. 149 Grondwet)
3o en 4o Een beslissing is met redenen omkleed wanneer tegen de reden van
de beslissing een middel afgeleid uit de miskenning van een grondregel
kan worden aangevoerd, en wanneer het Hof van Cassatie de wettigheid
kan toetsen  (1). (Art. 149 Grondwet)

(M. t. Belgische Staat,

minister van

Binnenlandse Zaken)

  (1) “Des motifs des jugements et des arrêts”, rede van eerste advocaat-generaal
Gesché, uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van
15 september 1934.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 3 december 2009.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Het arrest overweegt dat “geen enkele internationale of nationale
op deze zaak toepasselijke bepaling de hoven en rechtbanken machtigt aan een illegaal verblijvende vreemdeling een verblijfsrecht te
erkennen of te verlenen, noch, bijgevolg, te bevelen dat het door de
bevoegde openbare overheid wordt erkend of verleend, al was het voorlopig”.
Met die redenen beantwoordt het de conclusie van de eiseres die
zich beriep op een subjectief recht op gezondheid en motiveert het zijn
beslissing dat de hoven en rechtbanken geen rechtsmacht hebben om
van de vordering van de eiseres kennis te nemen. Op grond van die
reden kan tegen de beslissing een middel afgeleid uit de miskenning
van een grondregel worden aangevoerd en kan het Hof van Cassatie de
wettigheid toetsen.
Bijgevolg schendt het arrest artikel 149 Grondwet niet, dat de rechter
enkel de naleving oplegt van een vormvereiste die niets te maken heeft
met de waarde van de redenen van de vonnissen en arresten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Geinger.
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1o

— 24 januari 2014
(C.10.0450.F)

kamer

1o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid. —
Beroep tot nietigverklaring. — H andeling van een administratieve overheid.
2 o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 144. —
Rechterlijke macht. — Bevoegdheid.
3o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Criterium.
4o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid.
5o BEVOEGHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (materiële. persoonlijke).
6 o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Subjectief
recht. — Begrip.
7o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. — Subjectief recht. — Begrip.
8o BEVOEGHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— A lgemeen. — Subjectief recht. — Begrip.
9 o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Subjectief
recht ten aanzien van een administratieve overheid. — Voorwaarde.
10 o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. — Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. — Voorwaarde.
11o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegd heid. — Vordering om de Staat te doen veroordelen tot uitreiking aan de
ouders alsook aan hun kinderen van een voorlopig bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister voor de oorspronkelijke duur van één jaar
dat vervolgens moet worden verlengd tot het einde van de schooltijd van
al hun kinderen.

— Werkelijk

voorwerp van de vordering.

12 o MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — Vordering

Staat

om de

te

doen veroordelen tot uitreiking aan de ouders alsook aan hun kinderen
van een voorlopig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
voor de oorspronkelijke duur van één jaar dat vervolgens moet worden
verlengd tot het einde van de schooltijd van al hun kinderen.

— Werke -

lijk en rechtstreeks voorwerp van de vordering.

13o CONFLICT VAN ATTRIBUTIE. — Vordering

om de

Staat

te doen

veroordelen tot uitreiking aan de ouders alsook aan hun kinderen van
een

voorlopig

bewijs

van

inschrijving

in

het

vreemdelingenregister

voor de oorspronkelijke duur van één jaar dat vervolgens moet worden
verlengd tot het einde van de schooltijd van al hun kinderen.

— Werke -

lijk en rechtstreeks voorwerp van de vordering.
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1o De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van
het beroep tot nietigverklaring  (1). (Art. 144 Grondwet ; art. 14, § 1, Wet
Raad van State)
2o, 3o 4o en 5o De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van
een partij die gegrond is op een subjectief recht  (2). (Art. 144 Grondwet)
6 o, 7o en 8o Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser
zich kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een
objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering waarvan die partij belang heeft (3). (Art. 144 Grondwet)
9o en 10 o Een partij kan zich ten aanzien van een administratieve overheid
enkel op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid
gebonden is (4). (Art. 144 Grondwet ; art. 14, § 1, Wet Raad van State)
11o, 12o en 13o Het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het geschil
tussen de eisers en de verweerder is niet het voorkomen van de schade
ten gevolge van de onrechtmatige aantasting door de verweerder, in de
uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid, van het door de ouders
aangevoerde subjectieve recht op opvoeding van hun kinderen, maar wel
het erkennen dat die ouders en hun kinderen een recht op verblijf op
het Belgische grondgebied hebben, door de verweerder te dwingen hen
een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af te geven en,
aldus, aan de rechter te vragen dat hij zich in de plaatst stelt van de
verweerder, die binnen de perken van de wet, over een discretionaire
bevoegdheid beschikt om een vreemdeling het recht op toegang tot het
grondgebied toe te staan of te ontzeggen (5).

(G. e.a. Belgische Staat,

minister van

Binnenlandse Zaken)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 3 december 2009.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 18 december 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 144, 145, 149, 159 en 160 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ;
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 63 ; het Hof heeft dezelfde dag een tweede arrest in
dezelfde zin gewezen : Cass. 24 januari 2014, AR C.10.0481.F.
  (2) tot (5) Zie noot 1.
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— de artikelen 14, inzonderheid § 1, 17, inzonderheid § 1, en 18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State (artikel 17, § 1, zoals het van kracht was
voor de wijziging ervan bij de wet van 15 september 2006) ;
— de artikelen 26 en 27 van het Verdrag inzake het verdragenrecht, aangenomen te Wenen op 23 mei 1969, goedgekeurd door de wet van 10 juni 1992,
waarin het beginsel van de bindende kracht van de verdragen is vastgelegd ;
— artikel 3, inzonderheid § 1, en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het
kind aangenomen te New York op 20 november 1989, goedgekeurd door de wet
van 25 november 1991 ;
— voor zoveel als nodig :
— artikel 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vóór de opheffing ervan door artikel 3 van de wet van 15 september 2006
tot wijziging van die wet ;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechtsnorm uit het internationale verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde, voorrang moet krijgen op het interne recht ;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schending van een rechtsnorm
uit het internationale verdragenrecht, zelfs zonder rechtstreekse werking, de
aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang kan brengen.
Aangevochten beslissingen
De rechter in kort geding, bij wie de zaak was aanhangig was gemaakt bij
dagvaarding waarin de eisers in essentie aanvoerden 1o dat zij afkomstig zijn uit
Roemenië en in 2001 in België een asielaanvraag hebben ingediend die verworpen
werd en dat de beroepen tot nietigverklaring en schorsing die zij bij de Raad van
State tegen die wijzigingsbeslissing hebben ingesteld, zijn verworpen ; 2o dat zij
op 28 oktober 2002 bij de minister van Binnenlandse Zaken een regularisatieaanvraag hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van
15 december 1980 ; 3o dat de dienst Vreemdelingenzaken, bij beslissing van 6 juli
2004, die de eisers op 20 juli 2004 ter kennis werd gebracht, hun regularisatieaanvraag heeft verworpen en hen heeft bevolen naar Roemenië terug te keren ;
4o dat “die beslissing een zware aantasting oplevert van het subjectieve grondrecht van de kinderen [van de eisers], zoals het is uitgedrukt in de artikelen 3
en 28 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York
op 20 november 1989, die bepalen dat ‘bij alle maatregelen betreffende kinderen,
ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen
voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen’ (artikel 3) ; […] dat [de eisers] in hun aanvraag tot regularisatie
van het verblijf immers betogen dat hun kinderen hun eerste jaren onderwijs
in België in het Frans hebben gevolgd volgens de in de Franse Gemeenschap
geldende onderwijsprogramma’s, zodat een eventuele terugkeer naar hun land
van oorsprong hen één of zelfs meerdere schooljaren zou doen verliezen, omdat
zij zich zouden moeten aanpassen aan het onderwijs in hun moedertaal die zij
amper kunnen spreken en, hoe dan ook, niet kunnen lezen of schrijven” ; 5o “dat
de dienst Vreemdelingenzaken die feiten weigert te beschouwen als een gegeven
op grond waarvan het verblijf geregulariseerd kan worden en aldus de schooltijd van de kinderen [van de eisers] dus ernstig in de war stuurt, zodat niet kan
worden betwist dat het subjectieve recht dat voortvloeit uit de verplichting
met het hogere belang van die kinderen inzake opvoeding rekening te houden,
kennelijk door de Belgische Staat is miskend ; […] dat het arbeidshof te Bergen
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oordeelt ‘dat het feit dat het begrip hogere belang van het kind een algemene
norm is, die een uitlegging en een concrete invulling vereist, de rechtstreekse
werking niet uitsluit maar de rechter, in het hem voorgelegde geval, verplicht
in concreto de belangen van het kind te onderzoeken door ze af te wegen tegen
de aanwezige belangen” ; 6o “dat het geen twijfel lijdt dat de hierboven uiteengezette omstandigheden feitelijkheden zijn die de subjectieve grondrechten
[van de eisers] ernstig aantasten ; dat die aantasting dringend een halt moet
worden toegeroepen”, en voor wie de eisers, op het hoger beroep van de Belgische
Staat, hier verweerder, dezelfde argumenten in hun conclusie in hoger beroep
aanvoerden, vernietigt de beschikking van de eerste rechter die de vordering
van de eisers had toegewezen, en “verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen
van de oorspronkelijke vordering”.
Die beslissing is gemotiveerd als volgt : “Geen van de internationale of nationale bepalingen die hier van toepassing zijn, machtigt de hoven en rechtbanken een verblijfsrecht toe te kennen aan een vreemdeling die onwettig in
het land verblijft, noch, derhalve, te bevelen dat dit recht hem, zelfs maar voorlopig, door de bevoegde overheid zou worden toegekend”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
I. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Krachtens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij wet
gestelde uitzonderingen.
Luidens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad
uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht
onttrekt. Met toepassing van artikel 602, 2 o, van hetzelfde wetboek neemt het
hof van beroep kennis van het hoger beroep tegen uitspraken in eerste aanleg
gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid van nietigverklaring of
schorsing van een administratieve akte met verordenende of individuele draagwijdte doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde om uitspraak te doen over geschillen waarmee een particulier
een aantasting van zijn subjectieve rechten door een onrechtmatige handeling
van de overheid wil doen herstellen of, in voorkomend geval, doen voorkomen
(Cass., 21 maart 1985, AC, 1984-85, nr. 445 ; Cass., verenigde kamers, 17 november
1994, AC, 1994, nr. 496).
Hoewel, in de regel, het bestaan van een subjectief recht, zoals bedoeld in de
artikelen 144 of 145 van de Grondwet, een gebonden bevoegdheid van de administratie veronderstelt, is zulks niet het geval wanneer de rechtzoekende klaagt
over de miskenning van een recht of zelfs van een belang, die voortvloeit uit de
onrechtmatige uitoefening, door de overheid, van de haar bij wet toegekende
discretionaire bevoegdheid.
Hoewel de administratieve overheid die een beslissing neemt op grond van
haar discretionaire bevoegdheid, over een beoordelingsvrijheid beschikt die het
haar binnen de perken van de wet mogelijk maakt zelf de wijze van uitoefening
van haar bevoegdheid te bepalen en de oplossing te kiezen die haar het meest
geschikt voorkomt, is de rechterlijke macht evenwel bevoegd elke onrechtmatige aantasting van een subjectief recht of zelfs van een rechtmatig belang,
begaan tijdens het uitoefenen van die discretionaire bevoegdheid, te voorkomen
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of te herstellen (Cass., 24 november 2005, AC, 2005, nr. 625 ; Cass., 26 maart 2009,
AC, 2009, nr. 218).
De beoordeling van de wettigheid of de onwettigheid van een schadeverwekkende administratieve beslissing houdt niet op tot de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken te behoren, noch doordat die administratieve beslissing
het voorwerp kan zijn van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van
State, noch doordat dergelijk beroep, eens ingesteld, wegens laattijdigheid
niet-ontvankelijk werd verklaard, noch doordat de administratieve beslissing
niet meer voor nietigverklaring vatbaar is en, derhalve, definitief is geworden
(Cass., 7 november 1975, AC, 1976, 316).
De beslissing van de overheid is onwettig wanneer zij, bij het uitoefenen van
een discretionaire beoordelingsbevoegdheid, geen rekening heeft gehouden met
een belang waaraan, krachtens een bepaling van een internationaal verdrag
dat België bindt, het hoogste belang moest worden toegekend.
II. Artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen
te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd door de wet van 25 november
1991, bepaalt dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze
worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen.
Hoewel die bepaling niet duidelijk en volledig genoeg is om een rechtstreekse
werking te hebben en zo de administratieve overheid of de wetgevende macht
te verplichten een welbepaalde regel uit te vaardigen of een welbepaalde maatregel te nemen, is ze niettemin rechtstreeks van toepassing, in zoverre ze de
administratieve overheden verplicht om, bij het nemen van een beslissing, ook
met het belang van het kind rekening te houden.
De beslissing die een administratieve overheid heeft genomen in de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid, is bijgevolg onwettig wanneer
bewezen is dat de overheid het belang van het kind niet in acht heeft genomen
als een van de pertinente gegevens van haar beslissing.
III. Uit de bewoordingen van de dagvaarding in kort geding van 2 augustus
2004 blijkt dat de ontvankelijkheid van de vordering die de eisers voor de gewone
rechter hadden ingesteld door hen verantwoord werd, op grond dat a) degenen
die de administratieve beslissing van 6 juli 2004 hadden genomen (waarbij de
vordering die de eisers hadden ingesteld op grond van artikel 9, derde lid, van de
wet van 15 december 1980 was verworpen) geweigerd hadden rekening te houden
met de omstandigheid dat de verwijdering van het grondgebied de schooltijd van
hun kinderen ernstig dreigde te verstoren en b) het begrip “hoger belang” van
het kind, bedoeld in artikel 3 van het voormelde verdrag van 20 november 1989,
wel “een uitlegging en een concrete invulling” vereiste, maar zulks geen rechtstreekse werking uitsloot die beperkt was tot het feit dat de overheid “in concreto
de belangen van het kind” moest “onderzoeken door ze af te wegen tegen de aanwezige belangen”. De eisers leidden hieruit af dat zij het slachtoffer waren geworden
van een feitelijkheid, waaraan zo snel mogelijk een einde moest worden gemaakt.
De eisers hebben die stelling in hun conclusie in hoger beroep aangehouden,
op grond, met name, dat “de administratie, zelfs wanneer zij een discretionaire
bevoegdheid uitoefent, de geldende wetgeving moet eerbiedigen, waaronder ook
de internationale rechtsnormen die in ons rechtsstelsel zijn opgenomen”, en
dat “het Hof van Cassatie in zijn arrest van 31 maart 1999 weliswaar geoordeeld
heeft dat artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, apart
beschouwd, een te algemene draagwijdte had om een rechtstreekse uitwerking
te hebben, maar zulks helemaal anders is wanneer dat artikel 3 gecombineerd
wordt met een ander artikel van hetzelfde verdrag, dat betrekking heeft op een
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specifiek recht […], waarbij het feit dat het begrip van het “hogere belang van
het kind” een algemene norm is die een uitlegging en een concrete invulling
vereist, niet de rechtstreekse uitwerking uitsluit maar de rechter, in het hem
voorgelegde geval, verplicht in concreto de belangen van het kind te onderzoeken door het af te wegen tegen de aanwezige belangen”.
IV. Uit de gegevens sub III blijkt dat de eisers weliswaar niet ontkenden
dat de bevoegdheid die aan de dienst Vreemdelingenzaken is toegekend door
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, zoals het op heet ogenblik van de feiten van toepassing was, een discretionaire bevoegdheid was,
maar aanvoerden dat de beslissing van 6 juli 2004 onrechtmatig werd genomen,
omdat de administratieve overheid niet had voldaan aan de verplichting, voortvloeiend uit artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, om ook
het belang van de kinderen van de eisers in aanmerking te nemen.
Het hof van beroep, dat door een dergelijk geschil werd geadieerd, heeft zich
niet onbevoegd kunnen verklaren.
Het arrest, dat [het hof van beroep] onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de vordering die ertoe strekt de rechter in kort geding de voorlopige maatregelen te doen bevelen teneinde de aantasting te voorkomen van de rechten
of de belangen van de eisers door een administratieve beslissing die volgens de
eisers was genomen in strijd met een internationaal verdrag dat België bindt,
schendt de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, krachtens welke de hoven en
rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen over burgerlijke en politieke rechten (onder voorbehoud, enkel wat de politieke rechten
betreft, van de bij wet bepaalde uitzonderingen) en schendt artikel 584 van het
Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de rechter in kort geding bevoegd
is om, in de gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak te doen,
teneinde met name de aantasting te voorkomen of te herstellen van de rechten
van een rechtzoekende door de onrechtmatige uitoefening, door een administratieve overheid, van een haar bij wet toegekende discretionaire bevoegdheid
(schending van die artikelen 144, 145 van de Grondwet, 584 van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zover nodig, 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek en 9, derde
lid, van de wet van 15 december 1980, vermeld in de aanhef van het middel).
Het arrest miskent daarenboven het beginsel volgens hetwelk elke rechtzoekende recht heeft op het herstel of, indien mogelijk, de voorkoming van
de schade voortvloeiend uit de schending, door een nationale overheid, van
een normatieve bepaling in een verdrag dat België bindt (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gecombineerd met de artikelen 159 van de Grondwet, 3, inzonderheid § 1, en 28 van het Verdrag inzake
de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, goedgekeurd door de wet van 25 november 1991, en met het beginsel betreffende de
bindende kracht van de verdragen, vastgelegd in de artikelen 26 en 27 van het
Verdrag inzake het verdragenrecht, aangenomen te Wenen op 23 mei 1969, goedgekeurd door de wet van 10 juni 1992, en, voor zover nodig, schending van de
artikelen 144, 145 van de Grondwet, 584, 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechtsnorm
uit het internationale verdragenrecht die rechtstreekse uitwerking heeft in de
interne rechtsorde, voorrang moet krijgen op het interne recht).
Het arrest, dat zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de voormelde
vordering, miskent daarenboven het beginsel volgens hetwelk elke schending
van de wet of van een algemene, bindende nationale of internationale norm
een fout oplevert die de aquiliaanse aansprakelijkheid in het gedrang brengt
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor
zover nodig, van artikel 159 van de Grondwet, miskenning van het beginsel van
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de bindende kracht van de verdragen, vastgelegd in de artikelen 26 en 27 van
het Verdrag inzake het Verdragenrecht, aangenomen te Wenen op 23 mei 1969,
goedgekeurd door de wet van 10 juni 1992, schending van de artikelen 3, inzonderheid § 1, en 28 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen
te New York op 20 november 1989, goedgekeurd door de wet van 25 november
1991, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schending van een rechtsnorm uit het internationaal verdragenrecht, zelfs wanneer
die geen rechtstreekse uitwerking heeft, de aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het gedrang kan brengen).
Indien, ten slotte, de bondige redenen van het arrest in die zin moeten worden
uitgelegd dat alleen de Raad van State bevoegd zou zijn om uitspraak te doen
over de wettigheid van de administratieve beslissing van 6 juli 2004, die op 20 juli
2004 aan de eisers is ter kennis gegeven, dan schendt dat arrest de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de respectieve bevoegdheden van de Raad
van State en van de rechtbanken van de rechterlijke orde vaststellen, waaruit
volgt dat de beoordeling van de wettigheid of de onwettigheid van een schadeverwekkende administratieve beslissing niet ophoudt tot de bevoegdheid van de
hoven en rechtbanken te behoren, doordat tegen die beslissing geen beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State is ingesteld en die beslissing derhalve
definitief is geworden (schending van de artikelen 144, 145, 160 van de Grondwet,
584 van het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzonderheid § 1, 17, inzonderheid § 1, en
18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, artikel 17, § 1, zoals het
van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 september 2006, en,
voor zover nodig, van de artikelen 602, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek en 9,
derde lid, van de wet van 15 december 1980, vermeld in de aanhef van het middel).

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

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Krachtens artikel 14, § 1, Wet Raad van State, doet de afdeling
bestuursrechtspraak, bij wijze van arresten, uitspraak over de
beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Die rechtsprekende bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijke
en rechtstreekse voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.
2. De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een
partij die gegrond is op een subjectief recht.
Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich
kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering waarvan die partij belang heeft.
Een partij kan zich ten aanzien van een administratieve overheid
enkel op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid gebonden is.
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3. Zoals is gezegd in antwoord op het eerste onderdeel, vorderden de
eisers, voor het hof van beroep, dat “[de verweerder] veroordeeld zou
worden […] om aan elk [van hen], evenals aan hun kinderen, een […]
voorlopig [bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister] voor
een eerste duur van een jaar af te leveren, die vervolgens verlengd moet
worden tot het einde van de schooltijd van al hun kinderen”.
Hieruit volgt dat het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het
geschil tussen de eisers en de verweerder niet erin bestaat de schade
te voorkomen die voortvloeit uit de onrechtmatige aantasting, door de
verweerder, in de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid, van
het door de eisers aangevoerde subjectieve recht op de opvoeding van
hun kinderen, maar hen en hun kinderen een recht van verblijf op het
Belgische grondgebied toe te kennen, door de verweerder te verplichten
hen een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te doen
afleveren en, aldus, de rechter te vragen zich in de plaats te stellen van
de verweerder die, binnen de grenzen van de wet, over de discretionaire
bevoegdheid beschikt om een vreemdeling het recht van verblijf op het
grondgebied toe te kennen of te weigeren.
Het arrest, dat overweegt dat “geen van de internationale of nationale bepalingen die […] van toepassing zijn, de hoven en rechtbanken
machtigen een verblijfsrecht toe te kennen aan een vreemdeling die
onwettig in het land verblijft of, derhalve, te bevelen dat dit recht hem,
zelfs maar voorlopig, door de bevoegde overheid zou worden toegekend”,
verantwoordt zijn beslissing naar recht om “zich zonder rechtsmacht
[te verklaren] om kennis te nemen van de vordering”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
24 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en
mevr. Geinger.

N° 64
1o

— 24 januari 2014
(C.10.0537.F)

kamer

1o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART 100 TOT EINDE). — A rtikel 144. —
Rechterlijke macht. — Bevoegdheid.
2 o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Criterium.
3o BURGERLIJKE RECHTEN POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid
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4o BEVOEGHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— Volstrekte bevoegdheid (materiële persoonlijke).
5o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Subjectief
recht. — Begrip.
6 o BURGERLIJKE RECHTEN POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. — Subjectief recht. — Begrip.
7o BEVOEGHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid.
— A lgemeen. — Subjectief recht. — Begrip.
8o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — Subjectief
recht ten aanzien van een administratieve overheid. — Voorwaarde.
9 o BURGERLIJKE RECHTEN POLITIEKE RECHTEN. — Rechterlijke
macht. — Bevoegdheid. — Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid. — Voorwaarde.
10 o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — Bevoegdheid.
— Vordering tot machtiging om meer dan drie maanden in het koninkrijk
te verblijven die bij een Belgische diplomatieke of consulaire post is
ingesteld door een vreemdeling die in België hogere studies of een voorbereidend jaar tot het hoger onderwijs wenst te volgen. — Bevoegdheid
van de Belgische diplomatieke of consulaire post. — A ard.
11o MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — Vordering

tot machtiging om

meer dan drie maanden in het koninkrijk te verblijven die bij een

Belgi-

sche diplomatieke of consulaire post is ingesteld door een vreemdeling
die in

België
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of consulaire post.

— Bevoegdheid
— A ard.

van de

12 o CONFLICT VAN ATTRIBUTIE. — Vordering

Belgische

diplomatieke

tot machtiging om meer

dan drie maanden in het koninkrijk te verblijven die bij een

Belgische

diplomatieke of consulaire post is ingesteld door een vreemdeling die in
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laire post.

— Bevoegdheid
— A ard.

van de

Belgische

diplomatieke of consu-

13o MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — A dministratieve
Discretionaire bevoegdheid. — Begrip. — Omvang.

overheid.

—

14o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Bevoegdheid. — A dministratieve overheid. — Discretionaire bevoegdheid. — Subjectief recht.
— A antasting. — Grenzen.
15o KORT GEDING. — Bevoegdheid. — A dministratieve overheid. — Discre tionaire bevoegdheid. — Subjectief recht. — A antasting. — Grenzen.
16O GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 144.
— Burgerlijke rechten. — Subjectief recht. — A antasting. — A dministratieve overheid. — R echterlijke macht. — Kort geding. — Bevoegdheid. —
Grenzen.
17o BURGERLIJKE RECHTEN POLITIEKE RECHTEN. — Subjectief
recht. — A antasting. — A dministratieve overheid. — R echterlijke macht.
— Kort geding. — Bevoegdheid. — Grenzen.
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1o, 2o, 3o en 4o De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van
een partij die gegrond is op een subjectief recht  (1). (Art 144 Grondwet)
5o, 6 o en 7o Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser
zich kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een
objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering waarvan die partij belang heeft  (2). (Art 144 Grondwet)
8o en 9o Een partij kan zich ten aanzien van een administratieve overheid
enkel op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid
gebonden is (3). (Art 144 Grondwet ; art 14, § 1, Wet Raad van State)
10 o, 11o en 12o De kenmerken van de voorwaarden bedoeld in artikel 3,
eerste lid, 6o en 7o, van de wet van 15 december 1980 leiden ertoe dat aan
de Belgische diplomatieke of consulaire post een gedeeltelijke discretionaire bevoegdheid wordt toegekend (4). (Art 3, eerste lid, 6 o en 7o, Vreemdelingenwet)
13o Wanneer de administratieve overheid een beslissing neemt op grond van
haar discretionaire bevoegdheid, beschikt zij over een beoordelingsvrijheid die het haar, binnen de perken van de wet, mogelijk maakt om zelf de
wijze van uitoefening van haar bevoegdheid te bepalen en de oplossing te
kiezen die haar het meest geschikt voorkomt (5). (Art 144 Grondwet ; art
584 Gerechtelijk Wetboek)
14o, 15o, 16 o en 17o De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige
aantasting van een subjectief recht waaraan de administratieve overheid
zich schuldig maakt in de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid, te voorkomen of te herstellen ; daarbij mag de rechterlijke macht
aan de administratieve overheid haar beleidsvrijheid niet ontnemen noch
zich in haar plaats stellen ; binnen de perken van de wet is die bevoegdheid ook toegekend aan de rechter in kort geding (6). (Art 144 Grondwet ;
art 584 Gerechtelijk Wetboek)

(S t. Belgische Staat,

minister voor

Migratie-

en

Asielbeleid)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 26 mei 2010.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 18 december 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.

  (1) Zie concl OM in Pas. 2014, nr. 64.
  (2) tot (6) Zie noot 1.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 144, 145, 159 en 191 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8o, 39/1, 39/2, 39/82, 39/84 en 58
van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 3 zoals het
werd gewijzigd door de wet van 15 juli 1996, artikel 58 zoals het werd gewijzigd
door de wetten van 15 juli 1996 en 15 september 2006, de artikelen 39/1, 39/2, 39/82
en 39/84 zoals ze door de wet van 15 september 2006 werden ingevoegd in de wet
van 15 december 1980 ;
— de artikelen 13 en 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
— de artikelen 2, § 3, a), 13, 14 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981 ;
— voor zoveel als nodig :
— artikel 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een internationale verdragsnorm met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde moet voorgaan op
het nationale recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast 1. dat de eiser, die de Kameroense nationaliteit heeft,
op 16 juni 2009 bij de Belgische ambassade te Yaoundé een “aanvraag voor
een studentenvisum heeft ingediend op grond van artikel 58 van de wet van
15 december 1980 en dat de ambassade op 26 juli 2009 een weigeringsbeslissing
heeft genomen […] die hem op 3 augustus 2009 is betekend ; dat die beslissing
verantwoord wordt door het feit uit de bij de visumaanvraag ingevulde vragenlijst blijkt dat de betrokkene geen samenhangende verklaring voor zijn studieproject in België kan geven ; dat hij niet kan staven waarom hij kiest voor de
afdeling landbouwkunde van de ‘Haute école de la province de Liège’ en dat
hij de meeste vragen niet beantwoordt ; dat de ambassade daaruit afleidt dat :
‘de intentie om in België hogere studies te volgen niet bewezen is. Die aanwijzingen vormen een geheel van bewijzen van een poging om de visumprocedure
te misbruiken om te migreren. Hoewel alle in de artikelen 58 en volgende van
de wet van 15 december 1980 vereiste documenten (werden overgelegd), wordt
het visum hem bijgevolg geweigerd wegens die poging tot pseudo-legale immigratie’ ; dat [de eiser] de wettigheid van die beslissing niet heeft betwist voor
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ; dat, [de eiser] [de verweerder] op
11 augustus 2009 in kort geding heeft gedagvaard op grond van artikel 584 van
het Gerechtelijk Wetboek en wegens de dringende noodzakelijkheid teneinde
laatstgenoemde te doen veroordelen om het studentenvisum voor het acadiejaar 2009-2010 af te geven, op straffe van een dwangsom van vijfhonderd euro
per dag vertraging” en 2. dat de eiser bovendien voor het hof van beroep een
tussenvordering instelt om de verweerder te doen veroordelen “om hem zijn
aangevatte studies te laten voortzetten”.
Het arrest a) bij zijn uitspraak over de oorspronkelijke hoofdvordering,
wijzigt de beroepen beschikking waarin de eerste rechter die expliciet
verklaart bij voorraad uitspraak te doen, de dringende noodzakelijkheid had
erkend en de verweerder had veroordeeld, om op straffe van een dwangsom, aan
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de eiser een visum voor het schooljaar 2009-2010 af te geven of te doen afgeven,
“zegt dat de rechtscolleges van de rechterlijke orde geen rechtsmacht hebben
om de Belgische Staat op te dragen om op grond van artikel 58 van de wet van
15 december 1980 een studentenvisum af te geven”, b) bij zijn uitspraak over de
tussenvordering, wijst de vordering van de eiser af en c) veroordeelt de eiser in
de kosten van de beide aanleggen.
Die beslissing steunt op de volgende redenen :
“Verleent artikel 58 [van de wet van 15 december], waarop [eisers] verblijfsaanvraag steunt, de vreemdeling een subjectief recht, waarbij de Belgische
Staat zich in een toestand van gebonden bevoegdheid bevindt en hem het visum
moet toestaan wanneer de door die bepaling vereiste documenten werden overgelegd, of beschikken de consulaire of diplomatieke overheden daarentegen
over een beoordelingsmarge en over een discretionaire bevoegdheid, in welk
geval er geen subjectief recht kan bestaan tot het verkrijgen van een studentenvisum ? Dit is waar het bij het geschil waarvan de rechtsmacht van de
rechtscolleges van de rechterlijke orde afhangt, om draait. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, het administratieve rechtscollege dat als enige
bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen tegen de met toepassing van de
wet van 15 december 1980 genomen individuele beslissingen, […] heeft beslist
dat artikel 58 de vreemdeling die in België wenst te studeren en voldoet aan de
voorwaarden die het stelt, een automatisch recht erkent op machtiging om
meer dan drie maanden in België te verblijven, vermits de bevoegdheid van de
minister of diens gemachtigde krachtens die bepaling een gebonden bevoegdheid is die hem verplicht dat recht te erkennen zodra de vreemdeling voldoet
aan de limitatief opgesomde voorwaarden voor de toepassing ervan. Het hoge
rechtscollege preciseert echter dat ‘die gebonden bevoegdheid nochtans niet
rechtsgeldig kan worden omschreven door abstractie te maken van de hoedanigheid van degene die het bewuste verblijfsrecht geniet, die de wetgever
formeel heeft aangemerkt als zijnde een vreemdeling die in België wenst te
studeren. Volgens die zienswijze blijkt dus uit die bepaling dat de administratieve overheid weliswaar verplicht is een studentenvisum toe te staan wanneer
de aanvrager de in de punten 1o tot 4o bedoelde documenten heeft neergelegd,
maar zij rechtsgeldig gemachtigd blijft om, indien nodig, de wil van de
aanvrager om in België te studeren, te toetsen. Een dergelijke toetsing kan
niet worden beschouwd als een bijkomende voorwaarde die de verweerder
toevoegt aan artikel 58 van de wet van 15 december, maar moet worden begrepen
als een voorwaarde die betrekking heeft op een doorslaggevend bestanddeel
van de aanvraag zelf […]. Die toetsing moet echter marginaal blijven en strikt
worden beperkt tot het onderzoek van de echtheid, in haar subjectieve dimensie,
van het studieproject dat de aanvrager wil aanvatten ; die toetsing kan eventueel tot gevolg hebben dat administratie moet vaststellen dat de wil om in
België te studeren duidelijk ontbreekt en er dus sprake is van afwending van
procedure’. De eerste rechter heeft bijgevolg ten onrechte beslist dat het in
artikel 58 omschreven recht geen voorwaarden inhoudt en dat de wetgever geen
enkele discretionaire bevoegdheid [aan de verweerder] toekent ; hij maakt
aldus een fragmentarische lezing van de voornoemde rechtspraak van de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen, die op volstrekt ondubbelzinnige wijze preciseert dat de minister of diens gemachtigde het recht heeft om na te gaan of de
visumaanvrager, ook al heeft hij de door artikel 58 vereiste documenten overgelegd, werkelijk en concreet de bedoeling heeft in België te studeren, aangezien het gaat om een wezenlijk bestanddeel van de aanvraag, waarbij die toetsingsbevoegdheid, een beoordelingsbevoegdheid inhoudt. In het kader van het
beroep tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid tegen beslissingen die studentenvisa weigeren, weigert de Raad voor Vreemdelingenbe-
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twistingen overigens, in het kader van de voorlopige maatregelen, de overheid
te bevelen het visum af te geven daar de Raad, in het kader van zijn annulatiebevoegdheid ‘ne peut se substituer à la partie défenderesse dans l’exercice des
pouvoirs que la loi du 15 décembre 1980 confère à cette dernière. Tel serait
immanquablement le cas si, par le biais de l’octroi de mesures provisoires, le
Conseil ordonnait à la partie défenderesse de délivrer le visa d’études dont le
refus constitue précisément l’acte attaqué par la demande de suspension’
(arresten van de R.V.V. van 14 augustus 2009 en 17 juli 2009). Er dient op gewezen
dat [de eiser] in deze zaak de wettigheid van de beslissing tot weigering van een
visum niet heeft betwist voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Bovendien verwijst artikel 58 uitdrukkelijk naar artikel 3 van de wet van
15 december 1980, dat bepaalt dat een vreemdeling door de met de grenscontrole
belaste overheden kan worden teruggedreven, onder meer wegens redenen
betreffende de openbare orde. In een arrest van 16 januari 2006 betreffende een
visumaanvraag voor gezinshereniging, herinnert het Hof van Cassatie eraan
dat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid enkel op een
subjectief recht kan beroepen als de bevoegdheid van die overheid gebonden is,
dat artikel 10, eerste lid, 4o, van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat van
rechtswege tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten
is, de vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk
toegelaten vreemdeling en die met deze komt samenleven, op voorwaarde dat
de twee betrokkenen ouder zijn dan achttien jaar. Het Hof verwijst voorts naar
artikel 11 van de wet volgens hetwelk de minister of diens gemachtigde kan
beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10
voorziene gevallen bevindt, geen verblijfsrecht heeft, hetzij omdat die vreemdeling niet aan één van de voorwaarden van genoemd artikel 10 voldoet, hetzij
omdat de betrokkene zich in een van de in artikel 3 voorziene gevallen bevindt.
Het Hof van Cassatie stelt : ‘Uit die wetsbepalingen blijkt dat de minister of
diens gemachtigde die uitspraak doet over een aanvraag van een vreemdeling
die gegrond is op artikel 10, geen volledig gebonden bevoegdheid heeft maar
over een beoordelingsmarge beschikt. De verweerster heeft bijgevolg geen
enkel subjectief verblijfsrecht en het arrest verantwoordt zijn beslissing dat
«de rechterlijke macht [...] bevoegd is om de eiser eventueel te veroordelen tot
afgifte van een verblijfskaart», niet naar recht’ (Cass., 16 januari 2006,
C.05.0057.F). Dat arrest is naar analogie van toepassing op deze zaak, aangezien
artikel 58, zoals hierboven verduidelijkt, eveneens verwijst naar artikel 3 van
de wet van 15 december 1980. Dienaangaande maakt het weinig uit dat [de
verweerder] in zijn beslissing tot weigering van het visum niet verwijst naar
redenen van openbare orde, aangezien hij, voor de afgifte van een studentenvisum, over een beoordelingsbevoegdheid beschikt om, enerzijds, na te gaan of
de visumaanvrager werkelijk de bedoeling heeft in België in het hoger onderwijs te studeren en, anderzijds, om zich ervan te vergewissen […] dat de betrokkene zich niet in een van de in artikel 3 bedoelde gevallen bevindt, zoals
uitdrukkelijk is voorgeschreven in de kwestieuze wetsbepaling. Uit die bepaling blijkt dat [de verweerder], wanneer hij uitspraak doet over een op artikel 58
van de wet van 15 december 1980 gegronde aanvraag van een vreemdeling, geen
volledig gebonden bevoegdheid heeft maar over een beoordelingsmarge
beschikt. [De eiser] heeft bijgevolg geen enkel subjectief recht op het verkrijgen
van een aangevraagd studentenvisum en de rechtscolleges van de rechterlijke
orde zijn niet bevoegd om zich in de plaats te stellen van de beoordelingsbevoegdheid [van de verweerder] en om hem op te dragen het aangevraagde visum
af te geven. Betreffende de tussenvordering : aangezien de beschikking in kort
geding bij voorraad uitvoerbaar is en op straffe van een dwangsom is uitgesproken, heeft [de eiser] een studentenvisum gekregen. Hij betoogt dat hij zich,
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na de afgifte van dat visum, daadwerkelijk heeft laten inschrijven in de landbouwhogeschool in La Reid waar hij de lessen heeft gevolgd en in januari
examens heeft afgelegd […]. Hij is bijgevolg van oordeel dat [de verweerder] een
beoordelingsfout heeft begaan en dat hij op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, zodat hij, om zijn fout te herstellen,
veroordeeld moet worden om de eiser zijn aangevatte studies te laten voortzetten. Ook al zou [de verweerder] de toestand verkeerd hebben beoordeeld, dan
nog zou de aangevoerde fout slechts kunnen leiden tot toekenning van schadevergoeding voor de geleden schade. Zij kan echter [de eiser] niet het subjectieve
recht verlenen om op basis van een studentenvisum in België te blijven en er
voort te studeren. Schadevergoeding wordt trouwens niet gevorderd. Ook al
kon de motivering van de beslissing die het visum weigert in de ogen [van de
eiser] ontoereikend zijn, dan nog levert een ontoereikende motivering op zich
geen fout op. De motivering heeft betrekking op concrete feiten die ruimte
kunnen laten voor een bepaalde beoordeling van de werkelijkheid van de aan te
vatten studies. Tot slot bestaat er een beroepsinstantie, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die een onwettige of onregelmatige administratieve
beslissing kan wijzigen, en waarbij [de eiser] zijn zaak niet aanhangig heeft
gemaakt. Daaruit volgt dat er hier geen sprake kan zijn van een fout [van de
verweerder].”
Grieven
Eerste onderdeel
I. Artikel 58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
bepaalt :
“Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan
drie maanden in het Rijk te verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend wordt door een vreemdeling die in België wenst te studeren
in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst
te volgen, moet die machtiging toegekend worden indien de betrokkene zich
niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5 o tot 8o, bedoelde gevallen en
indien hij de hiernavolgende documenten overlegt :
1o een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig
artikel 59 ;
2 o het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit ;
3 o een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is
door een der in bijlage bij deze wet opgesomde ziekten of gebreken ;
4o een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is
geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij
ouder is dan 21 jaar.
Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3 o en 4o van het eerste
lid, kan de Minister of diens gemachtigde niettemin, rekening houdende met
de omstandigheden, de vreemdeling machtigen in België te verblijven om er te
studeren. De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven
kan door de vreemdeling in het Rijk aangevraagd worden overeenkomstig de
door de Koning bepaalde modaliteiten in uitvoering van artikel 9, tweede lid.”
Artikel 3, eerste lid, 5 o tot 8o, van de wet, waarnaar artikel 58 aldus verwijst,
heeft betrekking op vier categorieën vreemdelingen die door de met de grenscontrole belaste overheden kunnen worden teruggedreven, zijnde : 5 o de vreemdeling die ter fine van weigering van toegang gesignaleerd staat in de Staten
die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen ;
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6 o de vreemdeling die door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie
van advies voor vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen
van België of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst
betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, te
kunnen schaden ; 7o de vreemdeling die door de Minister of diens gemachtigde
geacht wordt de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land
te kunnen schaden ; 8 o de vreemdeling die sedert minder dan tien jaar uit het
Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of
ingetrokken.
Uit het onderlinge verband tussen die bepalingen volgt dat de diplomatieke
of consulaire overheden geen inreisvisum kunnen weigeren aan de vreemdeling
die een aanvraag heeft ingediend om in België studies in het hoger onderwijs
voort zetten wanneer die vreemdeling 1. de vier in artikel 58 bedoelde documenten overlegt en 2. zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5 o tot
8 o, bedoelde gevallen.
De in artikel 3, eerste lid, 5 o tot 8o, bedoelde gevallen stemmen overeen met,
ofwel, met op zichzelf objectieve toestanden (sedert minder dan tien jaar te zijn
teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken),
ofwel met toestanden die volgen uit een ten dele discretionaire beslissing van
een andere dan de Belgische of diplomatieke of consulaire overheden waarbij de
aanvraag is ingediend (zijnde de overheden die met het signalement zijn belast,
als bedoeld in 5 o, of de Minister of diens gemachtigde, als bedoeld in 6 o en 7o).
Evenwel kan een administratieve overheid slechts geacht worden een discretionaire bevoegdheid te hebben wanneer zij zelf beschikt over een beoordelingsvrijheid op grond waarvan zij, binnen de perken van de wet, de wijze
waarop zij haar bevoegdheid uitoefent zelf kan bepalen en, naar opportuniteit,
de oplossing kan kiezen die haar het meest geschikt lijkt.
Daarentegen, wanneer de overheid een duidelijke beslissing moet nemen
wanneer aan bepaalde in de wet voorgeschreven voorwaarden is voldaan, waaronder het al dan niet nemen door een andere overheid aan een bepaalde maatregel, vormt het al dan niet bestaan van die voorafgaande maatregel op zichzelf
een objectieve voorwaarde die niet als gevolg kan hebben dat de bevoegdheid
van de overheid die de latere beslissing moet nemen daardoor discretionaire
kenmerken zou vertonen.
Ten aanzien van de diplomatieke of consulaire overheid die de op grond van
artikel 58 van de wet van 15 december ingediende aanvraag ontvangt, vormt de
beslissing of de ontstentenis van beslissing van de in artikel 3, eerste lid, 5 o tot
8 o, van die wet bedoelde overheden een extern objectief bestanddeel en verkrijgt
die diplomatieke of consulaire overheid geen enkele beoordelingsbevoegdheid,
naar opportuniteit inzake de afgifte van het studentenvisum.
De bevoegdheid van de in voornoemd artikel 58 bedoelde diplomatieke of
consulaire overheid is bijgevolg volledig gebonden.
De niet-discretionaire aard van de in artikel 58 bedoelde beslissing wordt
bevestigd door het feit dat de wet de diplomatieke of consulaire overheid geen
enkele bevoegdheid toekent om de aanvrager te onderwerpen aan een ondervraging, een test of enig onderzoek teneinde na te gaan of hij daadwerkelijk
in België studies in het hoger onderwijs wil voortzetten. Ten overvloede : de
wil van de eiser om in België hoger onderwijs te volgen is geen gegeven met
betrekking waartoe een administratieve overheid een opportuniteitsbeoordeling zou kunnen hebben. Ook al wordt aangenomen dat die wil niet blijkt
uit de loutere overlegging van de vier in artikel 58 van de wet bedoelde documenten, dan nog kan de verplichting voor de vreemdeling-aanvrager om die wil
te bewijzen, geen discretionaire kenmerken verlenen aan de bevoegdheid van

ARREST-2014-1.indb 256

12/11/14 11:00

N° 64 - 24.1.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

257

de met de afgifte van het visum belaste overheid. Het feit dat er een bijzondere
en externe feitelijke omstandigheid moet worden aangetoond, doet niets af aan
het gebonden karakter van die bevoegdheid.
II. Uit de voornoemde redenen blijkt dat het arrest, wanneer het zegt dat
de rechtscolleges van de rechtelijke orde geen rechtsmacht hebben om recht
te doen op de hoofdvordering die ertoe strekt aan de eiser, bij voorraad en
wegens hoogdringendheid, een studentenvisum te doen afgeven, uitsluitend
op de reden steunt dat “[de eiser] […] geen enkel subjectief recht [heeft] op
het verkrijgen van een aangevraagd studentenvisum”, aangezien, “de Belgische Staat, wanneer hij uitspraak doet over een op artikel 58 van de wet van
15 december gegronde aanvraag van een vreemdeling, geen gebonden bevoegdheid heeft maar over een beoordelingsmarge beschikt”.
Het arrest wijst eisers tussenvordering af op grond van de overweging dat een
“ontoereikende motivering op zich geen fout op[levert]” aangezien zij “betrekking [heeft] op concrete feiten die ruimte laten voor een bepaalde beoordeling
van de werkelijkheid van de aan te vatten studies”.
Kortom, zowel de verwerping van de oorspronkelijke vordering als de
verwerping van de tussenvordering steunen op de voorafgaande overweging van het arrest volgens welke de bevoegdheid die is toegekend aan de
staatsoverheid (zijnde de diplomatieke of consulaire overheden) die uitspraak
moeten doen over de op grond van artikel 58 van de wet ingestelde aanvragen,
geen gebonden bevoegdheid is maar een op zijn minst ten dele discretionaire
bevoegdheid.
Het arrest dat de hoofdvordering en de tussenvordering verwerpt op grond
van een dergelijke uitlegging van artikel 58 van de wet, miskent de draagwijdte van die wetsbepaling, in onderling verband met artikel 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8 o, van de wet, aangezien uit de bewoordingen van die
twee artikelen volgt dat de diplomatie of consulaire overheden die kennisnemen van een op grond van artikel 58 ingestelde aanvraag, een studentenvisum moeten afgeven aan de vreemdeling-aanvrager, en daarbij geen enkele
opportuniteitsbeoordeling mogen maken over de gegrondheid van de aanvraag,
maar zich uitsluitend moeten houden aan de in de wet uitdrukkelijk bepaalde
voorwaarden, namelijk a) dat de vreemdeling de vier in artikel 58, eerste lid,
bedoelde documenten overlegt en b) zich niet bevindt in een der in artikel 3,
eerste lid, 5 o tot 8 o, bedoelde gevallen (schending van de in de aanhef van het
middel vermelde artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8o, en 58 van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).
Subsidiair : het arrest dat de hoofdvordering en de tussenvordering verwerpt
op grond van de voornoemde uitlegging van de artikelen 58 en 3, inzonderheid
eerste lid, 5o tot 8o, van de wet, miskent de draagwijdte van die wetsbepalingen
waaruit blijkt dat de diplomatieke of consulaire overheden die kennisnemen
van een op grond van artikel 58 ingestelde aanvraag, het studentenvisum aan
de vreemdeling-aanvrager moeten afgeven indien hij a) de vier in artikel 58,
eerste lid, bedoelde documenten overlegt, b) zich niet bevindt in een der in
artikel 3, eerste lid, 5 o tot 8o, bedoelde gevallen, en c) zijn wil aantoont om in
België studies in het hoger onderwijs voort te zetten, waarbij het bewijs van dat
feitelijk gegeven niet kan worden onderworpen aan een opportuniteitsbeoordeling door de administratieve overheid, wier bevoegdheid volledig gebonden is
(schending van de in de aanhef van het middel vermelde artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8 o, en 58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen).
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Tweede onderdeel
I. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Krachtens artikel 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke
rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet
gestelde uitzonderingen.
Luidens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad
uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht
onttrekt. Met toepassing van artikel 602, 2 o, van dat wetboek neemt het hof van
beroep kennis van het hoger beroep tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
Artikel 39/1, § 1, van de wet van 15 december 1980, ingevoegd bij de wet
van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bepaalt dat er een Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen is, verder “De Raad” genoemd ; De Raad is
een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen
van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen
met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Krachtens artikel 39/2, § 1, doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten,
op de beroepen die zijn ingesteld tegen de beslissingen van de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Artikel 39/2, § 2, bepaalt dat
de Raad uitspraak doet, bij wijze van arresten, als annulatierechter over de
overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.
Luidens artikel 39/82, § 1, kan de Raad, wanneer een akte van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 39/2, als enige de
schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen. Volgens artikel 39/82, § 2,
kan de schorsing van de tenuitvoerlegging alleen worden bevolen als ernstige
middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte
kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.
Artikel 39/82, § 3, bepaalt : “Behoudens in het geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid moeten in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.
In het opschrift van het verzoekschrift dient te worden vermeld dat hetzij een
beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, hetzij een vordering tot schorsing
en een beroep tot nietigverklaring. Is aan deze pleegvorm niet voldaan, dan wordt
het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten.
Eenmaal een beroep tot nietigverklaring is ingediend, is een navolgende
vordering tot schorsing niet ontvankelijk, onverminderd de mogelijkheid in
hoofde van de verzoeker om, indien de beroepstermijn nog niet is verstreken,
een nieuw beroep tot nietigverklaring in te stellen waar een vordering tot
schorsing is bijgevoegd op de wijze bepaald als hiervoor.”
Ten slotte bepaalt artikel 39/84, eerste lid, dat, wanneer bij de Raad overeenkomstig artikel 39/82 een vordering tot schorsing van een akte aanhangig
wordt gemaakt, hij als enige, bij voorraad en onder de in artikel 39/82, § 2,
eerste lid, bepaalde voorwaarden, alle nodige maatregelen kan bevelen om de
belangen van de partijen of van de personen die belang hebben bij de oplossing
van de zaak veilig te stellen, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de burgerlijke rechten.
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II. De aldus aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erkende bevoegdheden tot annulatie of tot schorsing van de administratieve beslissingen met
individuele draagwijdte die genomen zijn met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, doen geenszins afbreuk aan de rechtsmacht van de
rechtscolleges van rechterlijke orde ten aanzien van de betwistingen waarbij
een privépersoon een aantasting van zijn subjectieve rechten of van zijn gewettigde belangen door een ongeoorloofde akte van de openbare overheid wil doen
herstellen of desgevallend beletten.
Hoewel het bestaan van een in de artikelen 144 of 145 van de Grondwet bedoeld
subjectief recht in de regel een gebonden bevoegdheid van de overheid onderstelt, is dat niet het geval wanneer de rechtzoekende klaagt over de schending
van een recht of zelfs van een gewoon belang ten gevolge van de foutieve uitoefening door de openbare overheid van de discretionaire bevoegdheid die haar
door de wet is erkend.
Hoewel de administratieve overheid die een beslissing neemt krachtens
een discretionaire bevoegdheid die haar is toegekend met toepassing van de
wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, over een beoordelingsvrijheid beschikt
op grond waarvan zij, binnen de perken van de wet, de wijze waarop zij haar
bevoegdheid uitoefent zelf kan bepalen en, naar opportuniteit, de oplossing kan
kiezen die haar het meest geschikt lijkt, blijft de rechterlijke macht bevoegd
om elke foutieve aantasting van een subjectief recht, ja zelfs van een gewettigd
belang, in de uitoefening van die discretionaire bevoegdheid te voorkomen of
te herstellen.
Wanneer geen enkel beroep tot annulatie is ingesteld tegen een individuele
beslissing genomen met toepassing van de wet betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
hoewel de rechtzoekende aanvoert dat die individuele beslissing een fout oplevert, heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen enkele bevoegdheid om de schorsing van de beslissing, evenmin als de in artikel 39/84 van de
wet bedoelde maatregelen te bevelen. In dergelijk geval is enkel de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, of in hoger beroep, het hof van beroep,
bevoegd om bij voorraad uitspraak te doen, in gevallen die zij spoedeisend
achten, teneinde de administratieve overheid de aangepaste maatregelen op
te leggen om de schade uit die vermeende ongeoorloofde akte te voorkomen of
te herstellen.
III. Het arrest stelt vast dat de eiser bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen beroep heeft ingesteld tegen de beslissing die het visum weigert.
Daaruit volgt dat geen enkel administratief rechtscollege bevoegd was om de
geschikte voorlopige maatregelen op te leggen tot voorkoming van de aantasting van eisers rechten of gewettigde belangen door de foutieve uitoefening,
door de Belgische diplomatieke overheid, van de haar door artikel 58 van de
wet erkende bevoegdheid. De rechter in kort geding was bijgevolg bevoegd om
dergelijke maatregelen, bij voorraad en wegens dringende noodzakelijkheid,
te bevelen. Daarbij heeft de vraag of de door artikel 58 van de wet aan de diplomatieke overheid erkende bevoegdheid discretionair dan wel gebonden is, geen
enkele weerslag op de bevoegdheid, of beter gezegd, op de rechtsmacht van de
rechtbanken van de rechterlijke orde.
Bijgevolg kunnen de beide aangevochten beslissingen (zijnde de beslissing
van het hof van beroep dat zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over
de oorspronkelijke hoofdvordering, en de verwerping van de tussenvordering)
niet naar recht worden verantwoord, noch door de reden dat “de rechtsmacht
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van de rechtscolleges van de rechterlijke orde” afhangt van de vraag of de
verweerder “zich in een toestand van gebonden bevoegdheid bevindt”, wat niet
het geval is in het kader van artikel 58 van de wet, noch door de reden dat
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het bevoegde orgaan is “waarbij de
eiser zijn zaak niet aanhangig heeft gemaakt”.
Het arrest dat de hoofd- en de tussenvordering om de voornoemde redenen
verwerpt, schendt de artikelen van de Grondwet, die aan de hoven en rechtbanken de geschillen toewijzen over elk burgerlijk of politiek recht (onder
voorbehoud, dat slechts politieke rechten betreft, van de bij de wet gestelde
uitzonderingen), en artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, dat aan de
rechter in kort geding rechtsmacht toekent om bij voorraad uitspraak te doen
in de zaken die hij spoedeisend acht, met name om de aantasting van de subjectieve rechten van een rechtzoekende door de administratieve overheid in de
foutieve uitoefening van een gebonden bevoegdheid of van een discretionaire
bevoegdheid die haar door de wet is toegekend, te voorkomen of te herstellen
(schending van de in de aanhef van het middel vermelde artikelen 144 en 145 van
de Grondwet en 584 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 602,
2 o, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8 o, en 58 van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).
Het arrest dat de hoofd- en de tussenvordering om de voornoemde redenen
verwerpt, schendt bovendien de regels betreffende de bevoegdheidsverdeling
tussen de rechtscolleges van de rechterlijke orde en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (schending van de in de aanhef van het middel vermelde
artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 584 van het Gerechtelijk Wetboek, 39/1,
39/2, 39/82, 39/84 van de wet van 15 december 1980, en, voor zoveel als nodig, van
de artikelen 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, eerste lid, 5 o tot 8o, en 58
van de voornoemde wet 15 december 1980).
Het arrest dat oordeelt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een
instantie is die “bevoegd is om een onwettige of onregelmatige administratieve beslissing te wijzigen”, schendt bovendien de bepalingen van de wet van
15 december 1980 waaruit volgt dat genoemd administratief rechtscollege
slechts een bevoegdheid tot annulatie en tot schorsing heeft, die, in geval van
vordering tot schorsing, wordt aangevuld met de bevoegdheid om “bij voorraad” de noodzakelijke maatregelen voor de vrijwaring van de rechten van de
rechtzoekende op te leggen, en geen enkele bevoegdheid heeft om de bewuste
beslissing te wijzigen (schending van de in de aanhef van het middel vermelde
artikelen 39/1, 39/2, 39/82 en 39/84 van de wet van 15 december 1980).
Derde onderdeel
I. De rechter in kort geding mengt zich niet in de bevoegdheden van de uitvoerende macht, wanneer hij zich, bij voorraad uitspraak doende in een geval dat
hij hoogdringend acht, bevoegd acht om, binnen de perken van zijn opdracht,
teneinde een foutieve aantasting door die overheid van de subjectieve, burgerlijke of politieke, rechten, die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren, te
voorkomen of te doen ophouden.
Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat, ook al zou de
verweerder de toestand van de eiser verkeerd hebben beoordeeld en aldus een
fout zou hebben gemaakt in de uitoefening van de hem door artikel 58 van de
wet van 15 december 1980 erkende bevoegdheid, “de aangevoerde fout slechts zou
kunnen leiden tot toekenning van schadevergoeding” en dat er geen gunstig
gevolg kan worden verleend aan de “tussenvordering om de Belgische Staat te
doen veroordelen om de eiser ‘zijn aangevatte studies’ te laten ‘voortzetten’”.
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Het arrest dat eisers tussenvordering verwerpt op grond van de voornoemde
reden, miskent het beginsel volgens hetwelk elke rechtzoekende recht heeft
op het herstel, of indien mogelijk, het voorkomen in natura van de schade ten
gevolge van een fout van de openbare overheid (schending van de in de aanhef
van het middel vermelde artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, in
onderling verband met de artikelen 144, 145 en 159 van de Grondwet en 584 van
het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 602, 2 o,
van het Gerechtelijk Wetboek, 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8o, 39/1, 39/2,
39/82, 39/84 en 58 van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,).
II. Tot staving van zijn tussenvordering voerde de eiser in zijn aanvullende
appelconclusie van 9 februari 2010 aan dat “de gebeurtenissen na de uitspraak
van de oorspronkelijke beschikking te volle verantwoorden dat zij wordt
behouden. Sinds zijn aankomst eind september 2009 heeft [de eiser] zich immers
ingeschreven in het onderwijs waarvoor het visum is aangevraagd […] ; volgt
hij daadwerkelijk de kwestieuze lessen […] ; heeft hij zijn examens van januari
afgelegd, waarbij hij slechts uitzonderlijk of licht gezakt was.
[De verweerder] kan niet aantonen dat [eisers] gedrag op enigerlei wijze de
openbare orde kan schaden.
[De verweerder] heeft een fout en een kennelijke beoordelingsfout begaan
waarvoor hij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is. Hij moet bovendien worden veroordeeld om [de eiser] zijn met
succes aangevatte studies te laten voortzetten.”
Het arrest verwerpt de tussenvordering die de eiser grondt op de “kennelijke beoordelingsfout” van de diplomatieke of consulaire overheid, en steunt
daartoe op de overweging dat ten aanzien van de verweerder geen enkele fout
in aanmerking kan worden genomen omdat de door artikel 58 van de wet aan
de diplomatieke of consulaire overheden erkende bevoegdheid “betrekking
heeft op concrete feiten die ruimte laten voor een bepaalde beoordeling van de
werkelijkheid van de aan te vatten studies”, en miskent bijgevolg het beginsel
volgens hetwelk, naar gelang van het geval, de rechterlijke macht of de administratieve rechtscolleges een marginale toetsing dienen uit te voeren van de
kennelijke beoordelingsfout van de uitvoerende macht in de uitoefening van
zijn door de wet toegekende discretionaire bevoegdheid (schending van de in
de aanhef van het middel vermelde artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek in onderling verband met de artikelen 144, 145 en 159 van de Grondwet
en 584 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 602, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, inzonderheid eerste lid, 5 o tot 8 o,
39/1, 39/2, 39/82, 39/84 en 58 van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

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

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een
partij die gegrond is op een subjectief recht.
Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich
kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering waarvan die partij belang heeft.
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Een partij kan zich ten aanzien van een administratieve overheid
enkel op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid gebonden is.
Krachtens artikel 58 Vreemdelingenwet moet, wanneer de aanvraag
tot het verkrijgen van de machtiging om langer dan drie maanden in
het Rijk te verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post
ingediend wordt door een vreemdeling die in België wenst te studeren
in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs
wenst te volgen, die machtiging toegekend worden, met name, indien
de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5o tot
8o, bedoelde gevallen.
Volgens artikel 3, eerste lid, 6 o en 7o, Vreemdelingenwet kunnen
door de met de grenscontrole belaste overheden de vreemdeling terugdrijven, wanneer hij door de minister, op eensluidend advies van de
Commissie van advies voor vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij een
internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de
buitengrenzen, die België bindt, te kunnen schaden, en wanneer hij
door de minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust,
de openbare orde of de veiligheid van het land te kunnen schaden.
De aard van de voorwaarden bedoeld in artikel 3, eerste lid, 6o en 7o,
Vreemdelingenwet leiden ertoe dat aan de Belgische diplomatieke of
consulaire post een ten dele discretionaire bevoegdheid wordt toegekend.
Het arrest stelt vast dat “[de eiser] op 16 juni 2009 een aanvraag voor
[…] een studentenvisum heeft ingediend op grond van artikel 58 van de
wet van 15 december 1980 en [dat] de ambassade een weigeringsbeslissing heeft genomen”.
Het arrest vermeldt, enerzijds, dat “de minister of diens gemachtigde het recht heeft na te gaan […] of de visumaanvrager werkelijk
en concreet de bedoeling heeft in België te studeren” en, anderzijds,
dat “artikel 58 uitdrukkelijk verwijst naar artikel 3 […], dat bepaalt
dat een vreemdeling door de met de grenscontrole belaste overheden
kan worden teruggedreven, onder meer wegens redenen betreffende de
openbare orde”.
Het arrest dat overweegt dat “[de verweerder] voor de afgifte van
een studentenvisum, over een beoordelingsbevoegdheid beschikt […]
om zich ervan te vergewissen […] dat de betrokkene zich niet in een
van de in artikel 3 bedoelde gevallen bevindt” en dat “uit die wetsbepaling blijkt dat, wanneer [de verweerder] uitspraak doet over een op
artikel 58 van de wet van 15 december 1980 gesteunde aanvraag van een
vreemdeling, hij geen volledig gebonden bevoegdheid heeft, maar over
een beoordelingsmarge beschikt”, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “[de eiser] geen enkel subjectief recht heeft op het verkrijgen
van een aangevraagd studentenvisum en dat de rechtscolleges van
de rechterlijke orde niet bevoegd zijn om zich in de plaats te stellen
van de beoordelingsbevoegdheid [van de verweerder] en om hem op te
dragen het aangevraagde visum af te geven”.
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Aangezien die redenen toereikend zijn om die beslissing te staven,
kan het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de overweging dat “[de
verweerder] voor de afgifte van een studentenvisum, over een beoordelingsbevoegdheid beschikt om na te gaan […] of de visumaanvrager
werkelijk de bedoeling heeft om in België hogere studies te volgen”
niet tot cassatie leiden.
Op de tussenvordering stelt het arrest vast dat de eiser “van oordeel
is dat [de verweerder] een beoordelingsfout heeft begaan en dat hij op
grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, zodat hij,
om zijn fout te herstellen, veroordeeld moet worden om de eiser zijn
aangevatte studies te laten voortzetten”.
Het arrest overweegt dat “hoewel de motivering van de beslissing die
het visum weigert [voor de eiser] ontoereikend kon blijken, een ontoereikende motivering op zich geen fout oplevert” en dat “zij betrekking
heeft op concrete feiten die ruimte laten voor een bepaalde beoordeling
van de werkelijkheid van de aan te vatten studies”.
Uit die overwegingen leidt het arrest af dat “er hier geen sprake kan
zijn van een fout [van de verweerder]”.
In zoverre het onderdeel betoogt dat het arrest de tussenvordering
verwerpt op grond van de voorafgaande overweging dat de bevoegdheid die is toegekend aan de administratieve overheden die uitspraak
moeten doen over de op grond van artikel 58 Vreemdelingenwet ingediende aanvragen, geen gebonden bevoegdheid maar een op zijn minst
ten dele discretionaire bevoegdheid is, berust het op een onjuiste lezing
van het arrest.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het arrest dat, in
zijn uitspraak over de hoofdvordering, zijn beslissing niet grondt op
de reden dat “[de eiser] nagelaten heeft de zaak voor te leggen aan [de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen]”, zijn beslissing dat “[de eiser]
geen enkel subjectief recht heeft op het verkrijgen van een aangevraagd studentenvisum en dat de rechtscolleges van de rechterlijke
orde niet bevoegd zijn om zich in de plaats te stellen van de beoordelingsbevoegdheid [van de verweerder] en om hem op te dragen het
aangevraagde visum af te geven” naar recht verantwoordt.
Het arrest dat, in zijn uitspraak over de tussenvordering, zijn beslissing niet grondt op de reden dat, “aangezien [de verweerder] zich [niet]
in een toestand van gebonden bevoegdheid bevindt”, “de rechtscolleges van de rechterlijke orde geen rechtsmacht hebben om [hem] op
te dragen […] een studentenvisum af te geven”, overweegt dat “er hier
geen sprake kan zijn van een fout [van de verweerder]”, en zegt bijgevolg niet dat de rechtbanken van de rechterlijke orde geen rechtsmacht
hebben om uitspraak te doen over de tussenvordering.
Voor het overige maakt het arrest geen enkele juridische gevolgtrekking uit de overweging dat “de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
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bestaat om een onwettige of onregelmatige administratieve beslissing
te wijzigen”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Wanneer de administratieve overheid een beslissing neemt op grond
van haar discretionaire bevoegdheid, beschikt zij over een beoordelingsvrijheid die het haar, binnen de perken van de wet, mogelijk maakt
om zelf de wijze van uitoefening van haar bevoegdheid te bepalen en de
oplossing te kiezen die haar het meest geschikt voorkomt.
De rechterlijke macht is bevoegd om elke onrechtmatige aantasting van een subjectief recht door de administratieve overheid in de
uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid, te voorkomen of te
herstellen.
Daarbij mag de rechterlijke macht aan de administratieve overheid
haar beleidsvrijheid niet ontnemen noch zich in haar plaats stellen.
Binnen de perken van de wet is die bevoegdheid ook toegekend aan de
rechter in kort geding.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het arrest, bij
zijn uitspraak over de hoofdvordering, naar recht zijn beslissing
verantwoordt dat “[de eiser] geen enkel subjectief recht heeft op het
verkrijgen van een aangevraagd studentenvisum en dat de rechtscolleges van de rechterlijke orde niet bevoegd zijn om zich in de plaats
te stellen van de beoordelingsbevoegdheid [van de verweerder] en om
hem op te dragen het aangevraagde visum af te geven”, aangezien “uit
[artikel 3] blijkt dat, wanneer [de verweerder] uitspraak doet over een
op artikel 58 van de wet van 15 december 1980 gesteunde aanvraag van
een vreemdeling, hij geen volledig gebonden bevoegdheid heeft, maar
over een beoordelingsmarge beschikt”.
Het arrest verantwoordt bijgevolg, bij zijn uitspraak over de tussenvordering, zijn beslissing dat, “ook al zou [de verweerder] de toestand
verkeerd hebben beoordeeld, dan nog [kan] de aangevoerde fout […] [de
eiser] niet het subjectieve recht verlenen om op basis van een studentenvisum in België te blijven en er voort te studeren”.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de weigeringsbeslissing
“verantwoord wordt door het feit dat uit de bij visumaanvraag ingevulde
vragenlijst blijkt dat de betrokkene geen samenhangende verklaring
voor zijn studieproject in België kan geven” dat “hij niet kan staven
waarom hij kiest voor de afdeling landbouwkunde van de Haute école de
la province de Liège” en dat “hij de meeste vragen niet beantwoordt”.
Het arrest dat, bij de uitspraak over de tussenvordering, met betrekking tot “de motivering van de beslissing die het visum weigert”, die
het aanmerkt als “een ontoereikende motivering”, die “op zich geen
fout op[levert]”, overweegt dat “zij […] betrekking heeft op concrete
feiten die ruimte laten voor een bepaalde beoordeling van de werkelijkheid van de aan te vatten studies”, en uit die overweging afleidt dat
“er hier geen sprake kan zijn van een fout [van de verweerder]”, laat
het Hof toe na te gaan of die “concrete feiten” het gevolg dat het arrest
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daaruit in rechte afleidt, verantwoordt, meer bepaald of de gevolgtrekking het wettelijk begrip fout niet miskent.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Nudelholc en
mevr. Geinger.

N° 65
1o

— 24 januari 2014
(C.12.0359.F)

kamer

1o BESLAG. — ALGEMEEN. — Dwangsom. — Beslagrechter. — Bevoegd heid.
2 o DWANGSOM. — Beslagrechter. — Bevoegdheid.
3o KORT GEDING. — Beslissing. — Gezag van gewijsde. — Uitwerking. —
A ndersluidende beslissing van de bodemrechter.
4o BEVOEGHEID EN AANLEG. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Burgerlijke
zaken. — Kort geding. — Beslissing. — Gezag van gewijsde. — Uitwerking.
— A ndersluidende beslissing van de bodemrechter.

1o en 2o De beslagrechter moet, in geval van moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een dwangsom wordt opgelegd,
uitmaken of de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn ; bij die gelegenheid dient de beslagrechter eventueel de draagwijdte van de beslissing te bepalen maar hij is niet bevoegd om die uit te leggen, als zij onduidelijk of dubbelzinnig is, noch a fortiori, om de inhoud ervan te wijzigen ;
meer bepaald is hij niet bevoegd om te beslissen dat de dwangsom niet
verschuldigd is op grond dat de hoofdveroordeling niet verantwoord
was  (1). (Artt. 1385quater en 1498 Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Zodra de bodemrechter een andersluidende beslissing omtrent de
betwiste rechten heeft genomen, houdt de beslissing in kort geding van
rechtswege op uitwerking te hebben ; de beslissing van de bodemrechter
heeft evenwel geen terugwerkende kracht op de beslissing in kort geding  (2).
(Artt. 24, 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(I e.a t. Belgische Staat, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, M aatschappelijke I ntegratie en A rmoedebestrijding)
  (1) Cass. 2 september 2010, AR C.09.0168.F, AC 2010, nr. 492.
  (2) Cass. 8 maart 2012, AR C.11.0124.N, AC 2010, nr. 158.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 16 februari 2012 op verwijzing na het arrest van het Hof
van 30 november 2007.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 23, 24, 26, 28, 584, eerste lid, 1039, eerste lid, 1385bis, 1385quater,
1395, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest hervormt het beroepen vonnis, verklaart het verzet
van de verweerder gegrond tegen het bevel tot betaling van de dwangsommen
opgelegd bij de beschikking in kort geding van 25 november 2004, verklaart,
bijgevolg, het door de eisers betekende bevel tot betaling nietig en beveelt de
opheffing van het door hen gelegde uitvoerend beslag op roerend goed.
Het bestreden arrest beschikt aldus, nadat het op grond van de onderstaande
redenen beslist heeft dat de verweerder zijn veroordeling door de beschikking in kort geding correct heeft uitgevoerd door zich te richten tot de burgemeester van Ukkel in zijn brief van 17 december 2004 waarin hij opdracht geeft
een bewijs af te geven van inschrijving in het vreemdelingenregister voor een
verlengbare periode van drie maanden :
“Dat [de verweerder] de eerste rechter verwijt geen recht te hebben gedaan
op zijn vordering ;
Dat de uitvoerende titel bestaat in een beschikking van 25 november 2004 van
de rechter in kort geding van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die op
10 december 2004 [aan de verweerder] werd betekend ;
Dat [de verweerder], krachtens voornoemde beschikking, werd veroordeeld
om, binnen acht dagen na betekening van deze beschikking, het gemeentebestuur van de verblijfplaats [van de eisers] de instructies te geven teneinde
hen overeenkomstig de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van
25 februari 2004, voorlopig in te schrijven in het vreemdelingenregister, in
afwachting van de beslissing van de Raad van State over het door hen ingediende verzoekschrift tot nietigverklaring, en om de noodzakelijke documenten voor hun verblijf tijdens dezelfde periode te overhandigen ;
Dat [de verweerder] de burgemeester van Ukkel een op 17 december 2004 gedateerde brief heeft gestuurd die als volgt is gesteld :
‘Hierbij verzoek ik u, na de intrekking van het bevel om het grondgebied te
verlaten, een voorlopige verblijfsvergunning af te geven aan de voornoemde
personen ten gevolge van de beslissing in de beschikking van 25 november 2004
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zoals deze werd betekend op
13 december 2004 door de afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingregister voor een periode van drie maanden onder voorbehoud van alle
recht. Dat bewijs van inschrijving in het vreemdelingregister dient de volgende
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vermelding te bevatten : «tijdelijk verblijf». De verlenging ervan zal afhangen
van de voorafgaande instemming van mijn diensten’ ;
Dat de uitvoerbare titel, zoals de eerste rechter terecht erop heeft gewezen,
[de verweerder] niet heeft opgelegd een individuele administratieve beslissing
te nemen ;
Dat [de verweerder] immers enkel werd veroordeeld om instructies te geven
aan het territoriaal bevoegde gemeentebestuur ;
Dat die instructies een tweevoudig doel hadden :
1o de [eisers] inschrijven in het vreemdelingenregister, overeenkomstig een
beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004 en dit, voorlopig, in afwachting van de beslissing van de Raad van State over het door hen
ingestelde beroep tot nietigverklaring ;
2 o [de eisers] de noodzakelijke documenten voor hun verblijf tijdens dezelfde
periode te overhandigen ;
Dat de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, krachtens artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek de dwangsom kan opheffen, de looptijd
ervan opschorten of ze kan verminderen, en in die context, de blijvende of
tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan
de hoofdveroordeling te voldoen, kan beoordelen ;
Dat de beslagrechter, krachtens artikel 1498, eerste lid, van dat wetboek,
evenwel kan kennisnemen van de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging ;
Dat de beslagrechter, enerzijds, de exacte draagwijdte van de uitvoerbare
titel moet onderzoeken, en anderzijds, het actueel karakter en de doeltreffendheid nagaan ;
Dat de voornoemde brief [van de verweerder] d.d. 17 december 2004 een
verschrijving bevat die echter geen enkele weerslag heeft op de beslechting
van het geschil ;
Dat de uitvoerbare titel immers op 10 en niet op 13 december 2004 [aan de
verweerder] werd betekend ;
Dat de [aan de verweerder] door de uitvoerbare titel opgelegde verplichting
in de tijd beperkt was ;
Dat die beperking in de tijd echter niet vastgesteld kon worden ;
Dat het immers niet mogelijk was om op voorhand de exacte datum te kennen
van het arrest van de Raad van State over het door de [eisers] ingestelde beroep
tot nietigverklaring ;
Dat [de verweerder], in zijn voornoemde brief, het gemeentebestuur instructies heeft gegeven die drie maanden geldig waren en uitdrukkelijk heeft
gewezen op de mogelijke verlenging ervan ;
Dat de litigieuze periode in dit geval minder dan drie maanden bedraagt
aangezien de uitvoerbare titel en het litigieuze bevel tot betaling respectievelijk op 10 december 2004 en op 26 januari 2005 werden betekend ;
Dat die dwangsommen trouwens oplopen tot 13.000 euro, wat overeenstemt
met 26 dagen ;
Dat er in het dictum van de beschikking in kort geding van 25 november 2004
slechts sprake is van het verblijf ;
Dat daarin niets vermeld staat over het ontstaan van een recht op de eventuele uitoefening van enige beroepsactiviteit ;
Dat het hof van beroep de redenen overneemt van het arrest van de Raad van
State 26 juli 2005 die betrekking hebben op het eerste middel dat de [eisers]
aanvoerden tot staving van hun beroep tot nietigverklaring ;
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Dat het administratief dossier betreffende dat beroep geen enkele beslissing bevatte die de Dienst Vreemdelingenzaken op 25 februari 2004 zou hebben
genomen ;
Dat de [eisers] niet aanvoeren dat genoemd administratief dossier onvolledig
is ;
Dat de brief [van de verweerder] van 3 maart 2004 aan volksvertegenwoordiger-burgemeester P. M. hem dus verkeerde informatie bezorgde in zoverre hij
melding maakte van een beslissing van 25 februari 2004 ;
Dat de voornoemde brief van 3 maart 2004 geen enkele rechtscheppende administratieve akte bevatte en enkel tot doel had te antwoorden op een vraag om
inlichtingen van een politiek mandataris aan de minister van Binnenlandse
Zaken ;
Dat de foutieve inlichting in de brief trouwens werd verbeterd in een volgende
brief van 18 maart 2004 ;
Dat de redenen van het voornoemde arrest van 26 juli 2005 weliswaar worden
tegengesproken door de redenen van een vorig arrest van de Raad van State
van 2 juni 2004 ;
Dat de Raad van State in dat andere arrest echter voorlopig uitspraak heeft
gedaan ;
Dat het voornoemde arrest van 2 juni 2004 inderdaad betrekking heeft op een
beroep tot schorsing ;
Dat de woorden ‘overeenkomstig de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004’ die worden vermeld in de beschikking in kort geding
van 25 november 2004 geen betekenis hebben aangezien aldus wordt verwezen
naar een onbestaande beslissing ;
Dat uit de bovenstaande overwegingen volgt dat [de verweerder] de tegen
hem uitgesproken veroordeling correct heeft uitgevoerd door zijn brief van
17 december 2004 te richten aan de burgemeester van Ukkel ;
Dat het beroepen vonnis derhalve gewijzigd moet worden”.
Grieven
1. Vast staat dat de rechter in kort geding uitspraak heeft gedaan om de
verblijfstoestand van de eisers voorlopig te regelen na de beslissing van de Raad
van State om de gevolgen te schorsen van de beslissingen van 28 april 2004 van
de Dienst Vreemdelingenzaken die het door de eisers op grond van artikel 9,
oud derde lid, van de wet van 15 december 1980 gevraagde verblijf weigeren en
hen bevelen het land te verlaten, en dit in afwachting van de uitspraak van de
Raad van State over de tegen de voornoemde beslissingen ingestelde vorderingen tot nietigverklaring.
Het staat eveneens vast dat de oorsprong van die rechtsplegingen voor de
Raad van State te vinden was in een geschil over het bestaan van een beslissing van 25 februari 2004 waarin de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk
recht zou hebben gedaan op het verzoek tot machtiging van een verblijf van
meer dan drie maanden dat de eisers hadden ingediend op grond van artikel 9,
oud derde lid, van de wet van 15 december 1980 (en waarvan tevens sprake is in
artikel 12 van die wet).
Ten slotte valt evenmin te betwijfelen dat de partijen voor de rechter in kort
geding tegenspraak hebben gevoerd over het belang van het verblijf dat de
eisers hebben aangevraagd om in België te kunnen werken en om zodoende in
hun behoeften te kunnen voorzien.
2. In de redenen voor het dictum van de beschikking van 25 november 2004
beslist de rechter in kort geding, op grond van het schorsingsarrest van de
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Raad van State van 2 juni 2004, dat prima facie ervan moet worden uitgegaan dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004
bestaat en dat de eisers, na het schorsingsarrest van de Raad van State, zich
lijken te beroepen op de machtiging tot verblijf die hun door die beslissing is
toegekend en, bijgevolg, “op grond daarvan, overeenkomstig artikel 12 van de
wet van 15 december 1980, te vorderen dat aan de Belgische Staat instructies
worden gegeven opdat zij worden ingeschreven in het vreemdelingenregister
van de gemeente van hun verblijfplaats”.
Bijgevolg heeft de rechter in kort geding, in het dictum van zijn beschikking van 25 november 2004, de verweerder “om, binnen acht dagen na betekening van deze beschikking, het gemeentebestuur van de verblijfplaats [van de
eisers] de instructies te geven teneinde hen overeenkomstig de beslissing van
de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004, voorlopig in te schrijven
in het vreemdelingenregister, in afwachting van de beslissing van de Raad
van State over het door hen ingediende verzoekschrift tot nietigverklaring, en
om de noodzakelijke documenten voor hun verblijf tijdens dezelfde periode te
overhandigen”.
3. Het wordt niet betwist dat de verweerder, na die beschikking van
25 november 2004, geen instructie gegeven heeft aan de gemeente Ukkel om
een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden af te geven in afwachting
van het arrest van de Raad van State in de rechtspleging tot nietigverklaring,
maar enkel om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af te
leveren voor een periode van maximum drie maanden verlengbaar mits voorafgaande instemming van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Nochtans beslist het bestreden arrest dat de verweerder “de veroordeling
correct heeft uitgevoerd door zich te richten tot de burgemeester van Ukkel
in zijn brief van 17 december 2004” en verklaart het dus verweerders verzet
gegrond dat hij gedaan had tegen het bevel tot betaling van de dwangsommen
wegens het niet voldoen van de beschikking die de eisers hem hadden betekend.
Het bestreden arrest beslist aldus, nadat het had overwogen dat “er in het
dictum van de beschikking in kort geding van 25 november 2004 slechts sprake
is van het verblijf” en dat er, zoals de Raad van State heeft beslist in zijn arrest
van nietigverklaring, geen beslissing bestaat van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004, zodat “de woorden ‘overeenkomstig de beslissing
van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004’ die worden vermeld
in de beschikking in kort geding van 25 november 2004 geen betekenis hebben
aangezien aldus wordt verwezen naar een onbestaande beslissing”.
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 1395 en 1494 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de
beslagrechter onder meer kennis van betwistingen over de middelen tot tenuitvoerlegging.
In geval van moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing die
een dwangsom uitspreekt, moet de beslagrechter, krachtens artikel 1498 van
het Gerechtelijk Wetboek, uitmaken of de voorwaarden voor de dwangsom
vervuld zijn. Hoewel de beslagrechter kan nagaan of de uitvoerbare titelzijn
actueel karakter en, bijgevolg, zijn uitvoerbare werking heeft behouden, moet
hij uiteraard het gezag van rechterlijk gewijsde van die uitvoerbare titel
eerbiedigen.
2. Luidens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek betreft het gezag van het
rechterlijk gewijsde hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt.
Krachtens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak. Luidens artikel 26 van het Gerech-
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telijk Wetboek blijft het gezag van het rechterlijk gewijsde bestaan zolang de
beslissing niet ongedaan is gemaakt.
Krachtens artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht,
bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
Artikel 1039, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
Hoewel uit die bepalingen volgt dat de beslissing in kort geding van rechtswege ophoudt uitwerking te hebben, zodra de bodemrechter een andersluidende
beslissing omtrent de betwiste rechten heeft genomen, volgt daar ook uit dat de
beslissing van de rechter in kort geding uitwerking heeft tot aan de andersluidende beslissing van de bodemrechter en zonder dat zij terugwerkende kracht
heeft op de beslissing in kort geding.
3. Daaruit volgt dat, wanneer de beschikking in kort geding een partij
veroordeelt om iets te doen in afwachting van een beslissing van de bodemrechter, en dit op straffe van een dwangsom, die niet-inachtneming van die
beschikking, in beginsel, aanleiding geeft tot de betaling van de dwangsom.
Krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek is de dwangsom een
straf voor de partij die haar hoofdveroordeling niet nakomt en zij wordt zij
louter wegens de niet-inachtneming van de hoofdbeslissing opgelegd.
Zij komt, luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek, ten volle
toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen.
4. In deze zaak beslist het bestreden arrest dat de verweerder heeft voldaan
aan de veroordeling van de beschikking in kort geding die de gemeente Ukkel
opdracht gaf een bewijs van inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister
af te geven voor een verlengbare periode van drie maanden en dat de in dezelfde
beschikking bepaalde dwangsom hem dus niet kon worden opgelegd.
Het bestreden arrest neemt echter die beslissing, nadat het, op grond van een
onderzoek van het arrest van nietigverklaring dat Raad van State du 26 juli
2005 overwogen heeft dat “de woorden ‘overeenkomstig de beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004’ die worden vermeld in de
beschikking in kort geding van 25 november 2004 geen betekenis hebben aangezien aldus wordt verwezen naar een onbestaande beslissing”.
Het is nochtans die beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari
2004 die, volgens de redenen van de beschikking in kort geding, die de eisers
toestond hun inschrijving in het vreemdelingenregister aan te vragen overeenkomstig artikel 12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
dat wil zeggen een inschrijving op grond van een verblijfsvergunning van meer
dan drie maanden, als bedoeld in het oud artikel 9 van dezelfde wet.
5. Het bestreden arrest dat weigert rechtsgevolgen toe te kennen aan dat
wezenlijk bestanddeel van de beschikking in kort geding van 25 november 2004
op grond dat het elke betekenis is kwijtgeraakt als gevolg van de beslissing
van de Raad van State in zijn arrest van nietigverklaring van 26 juli 2005,
miskent het gezag van het rechterlijk gewijsde die de beschikking had tot op
de datum van het arrest van nietigverklaring, en miskent tevens het straffende
karakter van de dwangsom die samen met hoofdveroordeling is uitgesproken.
Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 23, 24, 26, 584, eerste lid,
1039, eerste lid, 1385bis, 1385quater en, voor zoveel als nodig, 1395, 1494 en 1498
van het Gerechtelijk Wetboek.

.........................................................
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Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
dwangsom, eenmaal verbeurd, ten volle toekomt aan de partij die de
veroordeling heeft verkregen en dat die partij de dwangsom kan ten
uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
In geval van moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing die een dwangsom uitspreekt, staat het aan de beslagrechter,
krachtens artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, uit te maken of
de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn.
Daarbij is het mogelijk dat de beslagrechter de draagwijdte van de
beslissing moet bepalen maar is hij niet bevoegd om die uit te leggen,
als zij onduidelijk of dubbelzinnig is, noch a fortiori, om de inhoud
ervan te wijzigen. Meer bepaald is hij niet bevoegd om te beslissen dat
de dwangsom niet verschuldigd is op grond dat de hoofdveroordeling
niet verantwoord was.
2. Luidens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere
eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak en, krachtens
artikel 26 van dat wetboek blijft dat gezag bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.
Artikel 584, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoedeisend acht,
bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan
de rechterlijke macht onttrekt.
Volgens artikel 1039, eerste lid, van dat wetboek brengen de beschikkingen in kort geding geen nadeel toe aan de zaak zelf.
Uit die bepalingen volgt dat de beslissing in kort geding, zodra
de bodemrechter een andersluidende beslissing omtrent de betwiste
rechten heeft genomen, van rechtswege ophoudt uitwerking te hebben.
De beslissing van de bodemrechter heeft evenwel geen terugwerkende kracht op de beslissing in kort geding.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
beschikking van 25 november 2004 van de rechter in kort geding van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel :
— vermeldt dat de Raad van State in zijn schorsingsarrest van 2 juni
2004 het bestaan heeft aanvaard van een beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004, die opdraagt dat een bewijs
van inschrijving in het register van vreemdelingen aan de eisers wordt
afgegeven ;
— overweegt dat die beslissing van 25 februari 2004 de vordering van
de eisers om te worden ingeschreven in het vreemdelingenregister
tot er uitspraak zal worden gedaan over het voor de Raad van State
hangende verzoekschrift tot nietigverklaring voldoende verantwoordt ;
— de verweerder veroordeelt “om, binnen acht dagen na betekening
van deze beschikking, het gemeentebestuur van de verblijfplaats
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[van de eisers] de instructies te geven teneinde hen overeenkomstig
de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004,
voorlopig in te schrijven in het vreemdelingenregister, in afwachting
van de beslissing van de Raad van State over het door hen ingediende
verzoekschrift tot nietigverklaring, en om de noodzakelijke documenten voor hun verblijf tijdens dezelfde periode te overhandigen”, en
veroordeelt de verweerder, “bij niet-uitvoering binnen die termijn, tot
een dwangsom van 500 euro per dag vertraging”.
Het bestreden arrest zegt dat het bevelschrift van de eisers tot betaling door de verweerder van een dwangsom van 13.000 euro, die volgens
de eisers is verbeurd van 10 december 2004 tot 26 januari 2005 wegens
niet-uitvoering van de hoofdveroordeling van de beschikking van
25 november 2004, geen verdere uitwerking heeft, op grond dat :
— het hof van beroep de redenen overneemt van het arrest van de
Raad van State van 26 juli 2005 volgens welke de beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken die op 25 februari 2004 zou zijn genomen,
niet bestaat ;
— hoewel de redenen van het arrest van 26 juli 2005 worden tegengesproken door de redenen van het eerdere arrest van 2 juni 2004, “de Raad
van State in dat andere arrest echter voorlopig uitspraak heeft gedaan” ;
— “de woorden ‘overeenkomstig de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 februari 2004’ die worden vermeld in de beschikking in kort geding van 25 november 2004 geen betekenis hebben aangezien aldus wordt verwezen naar een onbestaande beslissing” ;
— “uit de bovenstaande overwegingen volgt dat de verweerder de
veroordeling correct heeft uitgevoerd door zich te richten tot de burgemeester van Ukkel in zijn brief van 17 december 2004”.
Met die overweging geeft het bestreden arrest aan het voornoemde
arrest van 27 juli 2005 van de Raad van State terugwerkende kracht op
de beschikking in kort geding van 25 november 2004. Bijgevolg verantwoordt het niet naar recht zijn beslissing om de opheffing te bevelen
van het op 15 maart 2005 ten verzoeke van de eisers ten laste van de
verweerder gelegde uitvoerend beslag op roerend goed.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de oorspronkelijke vordering 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.
24 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
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conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De
Baets en mevr. Geinger.

N° 66
1o

— 24 januari 2014
(C.13.0614.F)

kamer

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Faillissementsverklaring van een cvba op aangifte van de rechtbank van

Brussel. — Faillissementsverklaring van die cvba door
Brussel dat een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel wijzigt. — Vordering tot machtiging tot regeling van
rechtsgebied.
koophandel te

het hof van beroep te

2o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — BEVOEGDHEID. — Regeling van rechtsgebied. — Faillissementsverklaring van een cvba op aangifte van de rechtbank van koophandel te Brussel. — Faillissementsverklaring van die cvba door het hof
van beroep te Brussel dat een vonnis van de rechtbank van koophandel te
Brussel wijzigt. — Vordering tot machtiging tot regeling van rechtsgebied.

1o en 2o Hoewel de rechtsplegingen die werden ingesteld ten gevolge van
twee beslissingen van faillissementsverklaring, voor dezelfde rechtbank
van koophandel worden gevoerd, wordt door het naast elkaar bestaan
van die twee verschillende beslissingen die door verschillende gerechten
zijn gewezen en die dezelfde vennootschap op verschillende data failliet
verklaren en verschillende termijnen voor de aangifte van schuldvordering vastleggen, de rechtsgang belemmerd en moet het rechtsgebied geregeld worden  (1). (Art. 645 Gerechtelijk Wetboek)

(D’I eteren

curator faillissement

I mhorizon c.v.b.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

In een door meester Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van
Cassatie, ondertekend verzoekschrift dat op 12 december 2013 op de
griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat hem wordt
toegestaan een regeling van rechtsgebied te vorderen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Enerzijds werd de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imhorizon op aangifte failliet verklaard door het vonnis
  (1) Zie Cass. 16 november 1875 (Bull. en Pas. 1875, I, 28) ; Cass. 18 september 1933 (Bull.
en Pas. 1933, I, 306) ; Cass. 11 oktober 1938 (Bull. en Pas. 1938, I, 308) ; Cass. 8 januari 1982,
AC 1981-1982, nr. 282 met concl. OM ; cass. 14 oktober 2011, AR C.11.0600.F, AC 2011, nr 548.
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van de rechtbank van koophandel te Brussel van 23 september 2013,
die meester Sophie Huart als curator aangesteld heeft ; die faillissementsverklaring werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
3 oktober 2013 en werd op 29 oktober 2013 betekend.
Bij vonnis van 30 september 2013 heeft de rechtbank van koophandel
de curator vervangen en de eiser in die hoedanigheid aangesteld.
Anderzijds werd die vennootschap failliet verklaard door het arrest
van het hof van beroep te Brussel van 4 oktober 2013 dat, met wijziging van een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van
15 april 2013, de door twee schuldeisers van die vennootschap ingestelde
vordering tot faillissementsverklaring toewijst.
Dat arrest, dat meester Françoise Hanssens-Ensch als curator heeft
aangewezen, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
10 oktober 2013 en werd op 18 oktober 2013 betekend.
Hoewel de rechtsplegingen die werden ingesteld ten gevolge van
die twee beslissingen tot faillissementsverklaring voor dezelfde
rechtbank van koophandel worden gevoerd, belemmert het naast
elkaar bestaan van die twee beslissingen gewezen door verschillende
gerechten die dezelfde vennootschap op verschillende data failliet
verklaren en verschillende termijnen voor de aangifte van schuldvordering vastleggen, de rechtsgang en moet het rechtsgebied geregeld
worden.
De eiser moet worden gemachtigd een regeling van rechtsgebied
te vorderen en intussen moeten de gevolgen van het conflict worden
bevroren.
Dictum
Het Hof,
Machtigt de eiser om de regeling van rechtsgebied te vorderen op de
terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van 7 maart 2014 ;
Beveelt dat de rechtsplegingen die ingesteld zijn voor de rechtbank
van koophandel te Brussel ten gevolge van het vonnis van 23 september
2013 van die rechtbank en van het arrest van het hof van beroep te
Brussel van 4 oktober 2013 met betrekking tot het faillissement van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imhorizon worden aangehouden en dat de tenuitvoer-legging van beide
voornoemde beslissingen wordt opgeschort tot het Hof zijn beslissing
zal hebben gewezen.
Houdt de kosten aan.
24 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Foriers.
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N° 67
3o

— 27 januari 2014
(S.12.0051.N)

kamer

1o PARITAIR COMITE. — Ressort. — Wijze

van bepaling.

2 PARITAIR COMITE. — Ressort. — Paritair
rele sector. — Bevoegdheid. — Draagwijdte.
o

comité voor de socio - cultu-

1o en 2o Artikel 2, 5o, van het KB van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot
vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité
voor de socio-culturele sector dat bepaalt dat het Paritair Comité voor
de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgevers die, op basis
van de verrichte activiteit, ressorteren onder een ander daarvoor bevoegd
paritair comité, houdt in dat het Paritair Comité voor de socio-culturele
sector niet bevoegd is voor de werkgever wiens hoofdactiviteit eveneens
onder de bevoegdheidsomschrijving van een ander specifiek bevoegd
paritair comité valt.

(R.S.Z. t. K ringloopcentrum Teleshop v.z.w.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 7 oktober 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
9. Artikel 2, 5o, van het KB van 28 oktober 1993 tot oprichting en
tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector dat bepaalt dat het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgevers die, op basis van de verrichte activiteit, ressorteren onder een
ander daarvoor bevoegd paritair comité, houdt in dat het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgever wiens hoofdactiviteit eveneens onder de bevoegdheidsomschrijving van een ander specifiek bevoegd paritair comité valt.
10. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de bevoegdheid van andere specifieke paritaire comités op dat van de socio-culturele sector primeert,
zelfs als die activiteit niet de hoofdactiviteit is, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
de heer van Eeckhoutte.

N° 68
3o

— 27 januari 2014
(S.12.0108.N)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — PROEFBEDING. — Einde. — Opzegging
voor uitvoering. — Opzegging. — T ermijn.
2 o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Opzegging. — P roefbeding. —
Opzegging voor uitvoering. — Opzegging. — Termijn.

1o en 2o De bepalingen van artikel 81, §§ 1 en 2 Arbeidsovereenkomstenwet
beletten niet dat vóór het begin van de uitvoering van de proeftermijn een
opzegging wordt gegeven met een opzeggingstermijn die in de regel moet
in acht genomen worden overeenkomstig artikel 82 Arbeidsovereenkomstenwet ; zij laten evenwel niet toe de arbeidsovereenkomst vóór het begin
van de uitvoering van de proeftermijn te beëindigen met inachtneming
van de in artikel 81 bepaalde verkorte opzeggingstermijn.

(A. t. H ans Grohe n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 17 februari 2012.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht een
middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier
van toepassing, kan de arbeidsovereenkomst een beding van proeftijd
bevatten.
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2. Krachtens artikel 81, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier
van toepassing, kan, onverminderd het te dezen niet van toepassing
zijnde artikel 79, de overeenkomst tijdens de proeftijd zonder dringende reden niet eenzijdig worden beëindigd dan met inachtneming
van een opzeggingstermijn van zeven dagen. Wanneer dergelijke opzegging tijdens de eerste maand wordt gegeven, heeft de beëindiging ten
vroegste uitwerking op de laatste dag van deze maand.
Krachtens artikel 81, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier van
toepassing, is de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn gesteld
in § 1, gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk
is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst, overeenstemmend met de opzeggingstermijn of het resterende
gedeelte ervan, of, wanneer de beëindiging gebeurt tijdens de eerste
maand van de proeftijd, met het resterende gedeelte van die maand,
vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn.
Artikel 82, § 2 en § 3, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier van
toepassing, bepaalt de opzeggingstermijn, die in de regel moet in acht
worden genomen.
3. De voormelde bepalingen van artikel 81 Arbeidsovereenkomstenwet beletten niet dat vóór het begin van de uitvoering van de
proeftermijn een opzegging wordt gegeven met een opzeggingstermijn
die in de regel moet in acht genomen worden overeenkomstig artikel 82
Arbeidsovereenkomstenwet. Zij laten evenwel niet toe de arbeidsovereenkomst vóór het begin van de uitvoering van de proeftermijn te
beëindigen met inachtneming van de in artikel 81 bepaalde verkorte
opzeggingstermijn.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Verwijst de eiser tot de kosten.
27 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 69
3o

— 27 januari 2014
(S.12.0122.N)

kamer

1o SOCIALE ZEKERHEID. — ALGEMEEN. — Socialezekerheidsbijdragen.
— Niet aan de Rijksdienst gestorte bijdragen. — Sanctie. — A mbtshalve
veroordeling van de werkgever tot de ontdoken bijdragen. — A ard van de
maatregel.
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2 o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Socialeze kerheidsbijdragen. — A mbtshalve veroordeling van de werkgever tot de
ontdoken bijdragen. — Stuiting.
3o SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — R ijksdienst voor Sociale
Zekerheid. — Werkgever. — A mbtshalve veroordeling. — Verjaring. —
Stuiting.

1o De ambtshalve veroordeling waarvan sprake, in het hier toepasselijke,
artikel 35, tweede lid, RSZ-wet is geen straf maar een bijzondere wijze
van herstel waarvan de toepassing vereist dat de bijdragen nog wettig
verschuldigd zijn en derhalve niet verjaard zijn in gevolge artikel 42 RSZwet.
2o en 3o Overeenkomstig artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek verjaart de
vordering tot uitvoering van een ingevolge artikel 35, tweede lid, RSZ-wet
uitgesproken ambtshalve veroordeling door verloop van tien jaar, maar
dit houdt niet in dat deze uitspraak, die niet kan worden gelijkgesteld
met een dagvaarding, een bevel tot betaling of een beslag in de zin van
artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, noch met enige andere stuitingsdaad
bepaald in artikel 42 RSZ-wet, stuitende werking heeft ten aanzien van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zich tot de burgerlijke rechter
wendt ter verkrijging van een andere titel.

(R.S.Z. t. D.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 9 maart 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 35, tweede lid, RSZ-wet, zoals hier van toepassing, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt ten aanzien van
de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, ambtshalve de werkgever tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
bijdragen, bijdragenopslagen en verwijlinteresten die niet aan de
Rijksdienst werden gestort.
Krachtens artikel 42, eerste en derde lid, RSZ-wet verjaren de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de werkgevers, die onder deze wet vallen, na vijf jaar en wordt de verjaring van
deze vorderingen gestuit : 1o op de wijze bepaald in de artikelen 2244
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en volgende Burgerlijk Wetboek, 2 o door een aangetekende brief van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de werkgever en 3 o door de
betekening van het in artikel 40 bedoelde dwangbevel.
2. Krachtens artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek vormen 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.
3. De ambtshalve veroordeling waarvan sprake in artikel 35, tweede
lid, RSZ-wet is geen straf maar een bijzondere wijze van herstel
waarvan de toepassing vereist dat de bijdragen nog wettig verschuldigd zijn en derhalve niet verjaard zijn in gevolge artikel 42 RSZ- wet.
Overeenkomstig artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek verjaart de
vordering tot uitvoering van een aldus uitgesproken ambtshalve
veroordeling door verloop van tien jaar, maar dit houdt niet in dat deze
uitspraak, die niet kan worden gelijkgesteld met een dagvaarding, een
bevel tot betaling of een beslag in de zin van artikel 2244 Burgerlijk
Wetboek, noch met enige andere stuitingsdaad bepaald in artikel 42
RSZ-wet, stuitende werking heeft ten aanzien van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid die zich tot de burgerlijke rechter wendt ter verkrijging van een andere titel.
4. Het middel dat ervan uitgaat dat de ambtshalve veroordeling
waarvan sprake in artikel 35, tweede lid, RSZ-wet, stuitende werking
heeft, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 januari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 70
2o

— 28 januari 2014
(P.12.1524.N)

kamer

1o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 62. — Vaststellingen door bemande automatisch werkende
toestellen. — Bijzondere bewijswaarde. — Voorwaarde. — T estfoto.
2 o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Wegverkeerswet.
— Vaststellingen door bemande automatisch werkende toestellen. —
Bijzondere bewijswaarde. — Voorwaarde. — Testfoto.

1o en 2o Artikel 62, tweede lid, Wegverkeerswet dat bepaalt dat de vaststellingen gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande

ARREST-2014-1.indb 279

12/11/14 11:00

280

ARRESTEN VAN CASSATIE

28.1.14 - N° 70

 utomatisch werkende toestellen worden opgeleverd bewijskracht hebben
a
zolang het tegendeel niet is bewezen, wanneer het gaat om overtredingen
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, noch enige andere wetsbepaling, laten die bijzondere bewijswaarde van deze vaststellingen afhangen
van het overleggen van de testfoto  (1).

(Procureur

des

Konings Mechelen t. V.)
A rrest.

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Mechelen van 22 juni 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. De onderdelen voeren schending aan van artikel 62 Wegverkeerswet en artikel N1, 2.1, van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit
van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar
uitvoeringsbesluiten, evenals miskenning van de motiveringsplicht :
het bestreden vonnis oordeelt dat de testfoto, die het bewijs levert van
de correcte opstelling van de radarsnelheidsmeter niet bij het dossier
is gevoegd, zodat niet kan worden nagegaan of parasitaire reflecties
effectief zijn uitgesloten ; het oordeelt ook dat het nemen van testfoto’s
niet iedere mogelijkheid van parasitaire reflecties uitsluit ; de vaststellingen zijn gesteund op materiële bewijsmiddelen van bemande
automatisch werkende toestellen, die bewijskracht hebben zolang het
tegendeel niet is bewezen ; geen wettelijke bepaling verplicht om de
testfoto bij het dossier te voegen (eerste onderdeel) ; de testfoto bewijst
overigens niet de correcte opstelling van de snelheidsmeter (tweede
onderdeel) ; het bestreden vonnis gaat ten onrechte ervan uit dat het
nazicht van de testfoto een essentieel onderdeel is van de controle op
de regelmatigheid van de procedure en de vaststellingen (derde onderdeel) ; geen enkele wettelijke bepaling verplicht de verbalisanten te
vermelden dat nazicht werd gedaan naar parasitaire reflecties en
dat er geen werden vastgesteld (vierde onderdeel) ; gelet op de bijzondere bewijswaarde van het aanvankelijk proces-verbaal bewijzen het
proces-verbaal en het niet-vermelden van mogelijke parasitaire reflec  (1) Zie Cass. 3 juni 2003, AR P.03.0153.N, AC 2003, nr. 333.
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ties dat de verbalisanten nazicht deden naar parasitaire reflecties en
er geen hebben vastgesteld ; een loutere veronderstelling dat gelet op
de aanwezigheid van een vangrail parasitaire reflecties niet zomaar
kunnen worden uitgesloten, ontkracht de bijzondere bewijswaarde van
de vaststellingen niet ; het feit dat de verbalisanten ervan uitgaan dat
een vangrail geen aanleiding kan geven tot een dergelijk fenomeen,
omdat het oppervlak te klein en bolvormig is, is geen bewijs dat ze
geen nazicht hebben gedaan.
2. Artikel 62, tweede lid, Wegverkeerswet bepaalt : “De vaststellingen
gesteund op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch
werkende toestellen worden opgeleverd, hebben bewijskracht zolang
het tegendeel niet is bewezen, wanneer het gaat om overtredingen van
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten”.
3. Die bepaling noch enige andere wetsbepaling laten die bijzondere
bewijswaarde van deze vaststellingen afhangen van het overleggen van
de testfoto. De bijzondere bewijswaarde van de vaststellingen gesteund
op materiële bewijsmiddelen die door een automatisch werkend toestel
wordt opgeleverd zoals bepaald in artikel 62, tweede lid, voormeld, kan
immers slechts worden weerlegd door een sluitend tegenbewijs.
4. Artikel N1, 2.1, van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van
12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie
van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten bepaalt :
“Gebruikers- en installatiehandboek
De toestellen moeten geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de handboeken die aangeleverd worden door de constructeur en die goedgekeurd zijn samen met het toestel, ter gelegenheid
van de modelgoedkeuring.”
5. Uit deze bepalingen noch uit enige andere wetsbepaling volgt dat
een testfoto bij het dossier moet worden gevoegd en essentieel is voor
de controle op de regelmatigheid van de procedure van vaststellingen.
Die bepalingen vereisen evenmin dat een testfoto noodzakelijk is om
elke ongewenste reflectie uit te sluiten of dat de verbalisanten in hun
proces-verbaal moeten vermelden dat nazicht werd gedaan naar parasitaire reflecties en er geen hebben vastgesteld.
6. Het bestreden vonnis oordeelt dat :
— het nazicht van de testfoto’s een essentieel onderdeel vormt van de
controle op de regelmatigheid van de procedure en de vaststellingen ;
— de testfoto, die het bewijs levert van de correcte opstelling van
de radarsnelheidsmeter, niet bij het dossier is gevoegd, zodat noch
de verdediging noch de rechtbank kan nagaan of in casu parasitaire
reflecties uitgesloten zijn ;
— de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat de eiser op grond
van twijfel dient te worden vrijgesproken.
7. Door de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal te
verwerpen op grond van deze redenen, schendt het bestreden vonnis
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artikel 62, tweede lid, Wegverkeerswet en is de beslissing niet naar
recht verantwoord.
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 vernietigd vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 71
2o

— 28 januari 2014
(P.12.1776.N)

kamer

1o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Rechtvaardiging. — Wettige verdediging. — Begrip. — Beoordeling door de rechter.
2 o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — Wettige verdediging. — Begrip. — Beoordeling door de rechter.

1o en 2o Wanneer ter rechtvaardiging van doodslag, verwondingen of
slagen, wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de rechter in
feite, mitsdien onaantastbaar over de ernst en de actualiteit van de
onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid
van het verweer, op grond van de feitelijke omstandigheden en rekening
houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest
hebben  (1). (Art. 416 Strafwetboek)

(D. t. M. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 25 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
  (1) Cass. 12 juni 2002, AR P.02.0358.F, AC 2002, nr. 353 ; Cass. 19 april 2006, AR P.06.0018.F,
AC 2006, nr. 221 met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch.
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van het hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 416 Strafwetboek, alsmede miskenning van de motiveringsplicht : het arrest heeft ten onrechte aangenomen dat de verweerder 1
uit wettige verdediging van de verweerder 2 heeft gehandeld ; het heeft
nagelaten om alle toepassingsvoorwaarden van de rechtvaardigingsgrond te motiveren ; het oordeelt onterecht dat er een aanval was op de
verweerder 2 en dat aan het subsidiariteitsbeginsel was voldaan ; het
onderzoekt daarbij niet of de verweerder 1 nog in de mogelijkheid was
te vluchten ; evenmin onderzoekt het arrest of er nog sprake was van
een aanval dan wel of deze reeds voorbij was ; het is duidelijk dat de
verweerder 1 niet handelde uit wettige verdediging van zichzelf of de
verweerder 2, doch louter uit wraak.
3. Artikel 416 Strafwetboek bepaalt : “Er is noch misdaad, noch
wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en slagen geboden
zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van
zichzelf of van een ander.”
Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd,
oordeelt de rechter in feite, mitsdien onaantastbaar over de ernst en
de actualiteit van de onrechtmatige aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op grond van de feitelijke
omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk kon of moest hebben.
4. Het arrest (p. 9) oordeelt dat :
— de aan de verweerder 2 toegebrachte slagen en verwondingen relatief ernstig waren ;
— er, gelet op de houding van de eiser, wel degelijk sprake was van een
ernstige en wederrechtelijke aanval op de persoon van de verweerder 2,
waardoor de slagen en verwondingen die de verweerder 1 toebracht aan
de eiser, gerechtvaardigd waren daar ze geboden waren door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van de verweerder 2 ;
— het feit dat de verweerder 1 hierbij gebruik maakte van een houten
stok, die hij toevallig bij de hand had, niet betekent dat het verweer
onevenredig zou zijn geweest, ook al was de eiser ongewapend.
Aldus verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat
de door de verweerder 1 aan de eiser opzettelijk toegebrachte slagen
en verwondingen gerechtvaardigd zijn en is deze beslissing regelmatig
met redenen omkleed.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige voert het middel formeel een motiveringsgebrek
aan, maar komt het in werkelijkheid op tegen de beoordeling der feiten
door het arrest of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof geen bevoegdheid heeft.
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In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Bekaert (bij de balie te Brugge), de heer Vermassen (bij de balie
te Dendermonde) en de heer Vercaemst (bij de balie te Dendermonde).

N° 72
2o

— 28 januari 2014
(P.12.1826.N)

kamer

1o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — I n eerste
aanleg. — Strafzaken. — Dossier. — Stukken in een andere taal. —
Gevolg.
2 o TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — I n hoger
beroep. — Strafzaken. — A kte van de rechtspleging. — Taal van de
rechtspleging. — Voorwaarde.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Weigering
ling van in een andere taal opgestelde stukken. — Gevolg.

van verta-

1o Het recht van de verdachte een vertaling te vragen van in het Frans
gestelde processen-verbaal impliceert niet dat deze stukken daarom
alleen nietig zijn  (1).
2o Een stuk uit de rechtspleging wordt geacht helemaal in de taal van de
rechtspleging te zijn gesteld indien al de vermeldingen die nodig zijn voor
zijn regelmatigheid in die taal zijn gesteld of wanneer de akte van een
aanhaling in een andere taal tevens de vertaling of de zakelijke inhoud
ervan in de taal van de rechtspleging weergeeft  (2).
3o Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de vertaling
van in een andere taal opgestelde stukken wordt geweigerd omdat de
verdachte over een voldoende kennis van die andere taal beschikt  (3).

(J. t. R.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2012.
  (1) Cass. 14 januari 1997, AR P.97.0005.N, AC 1997, nr. 30.
  (2) Cass. 19 juni 2009, AR C.08.0475.N, AC 2009, nr. 426.
  (3) Zie Cass. 26 april 2005, AR P.04.1707.N, AC 2005, nr. 243.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 860 tot 867
Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 11, 12, 13, 16, 21, 22, 31 tot 37, 40
tot 42 Taalwet Gerechtszaken, evenals miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging : het arrest spreekt ten
onrechte niet de nietigheid uit van de oproepingsbrieven van 8 maart
2011, 16 november 2011 en 5 december 2011 ; het arrest oordeelt ten
onrechte dat de in het Frans opgestelde stukken niet moeten worden
vertaald naar het Nederlands ; aan het verzoekschrift om vertaling
te krijgen van de in het Frans gestelde stukken en dat door de eiser
werd ingediend bij het parket te Brussel, werd geen gevolg gegeven ; de
procedure van de kamer van inbeschuldigingstelling is niet volledig in
het Nederlands verlopen en de vordering van het openbaar ministerie is
gebaseerd op in het Frans opgestelde stukken ; ook het arrest is nietig
bij toepassing van artikel 40 Taalwet Gerechtszaken, daar het gebruik
maakt van het voorzetsel “à” ; het arrest gaat ten onrechte niet in
op eisers verzoek de vordering van het openbaar ministerie nietig te
verklaren, maar verwijst naar deze vordering ; ook de beschikking van
de raadkamer werd ten onrechte niet door het arrest nietig verklaard ;
de klacht met burgerlijke partijstelling van de verweerster en de in
het onderdeel opgesomde processen-verbaal zijn opgesteld in het Frans
of bevatten passages in het Frans, zonder vertaling ; het arrest gaat
ten onrechte niet in op eisers verzoek deze stukken nietig te verklaren.
9. In zoverre het onderdeel gericht is tegen de beroepen beschikking
van de raadkamer, de vordering van het openbaar ministerie, de akte
van burgerlijke partijstelling, alsmede het optreden van het openbaar
ministerie en de griffie, en niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
10. De enkele omstandigheid dat het arrest, dat hier de redenen van
de vordering van het openbaar ministerie niet overneemt, melding
maakt van die vordering, brengt niet mee dat het daardoor de eventuele onregelmatigheden van die vordering overneemt.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
11. De artikelen 860 tot 867 Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing in strafzaken.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
12. Het arrest oordeelt dat de bepalingen van de Taalwet Gerechtszaken niet zijn geschonden.
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In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest zich over de door de
eiser voor de appelrechters aangevoerde schendingen van deze wet niet
uitspreekt, berust het op een onvolledige lezing van het arrest en mist
het bijgevolg feitelijke grondslag.
13. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat in het Frans gestelde
processen-verbaal, waarvan de eiser de vertaling kan vragen, daarom
alleen nietig zijn, faalt het onderdeel naar recht.
14. Het voorzetsel “à” behoort tot de Nederlandse taal.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest en de beroepen
beschikking niet geheel in de Nederlandse taal zijn gesteld omdat het
voorzetsel “à” wordt gebruikt, mist het eveneens feitelijke grondslag.
15. Een stuk uit de rechtspleging wordt geacht helemaal in de taal
van de rechtspleging te zijn gesteld indien al de vermeldingen die
nodig zijn voor zijn regelmatigheid in die taal zijn gesteld of wanneer
de akte van een aanhaling in een andere taal tevens de vertaling of de
zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging weergeeft.
16. De enkele omstandigheid dat een akte een plaatsnaam in een andere
taal dan deze van de rechtspleging bevat, tast de eentaligheid van de
vermeldingen die nodig zijn voor de regelmatigheid ervan niet aan.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
17. De eiser preciseert niet welke de aanhalingen in de akte van
burgerlijke partijstelling zijn, waarvan de zakelijke inhoud niet in de
taal van de rechtspleging is weergegeven.
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
18. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de vordering van het openbaar ministerie gebaseerd is op in het Frans gestelde stukken, is het
niet gericht tegen het arrest en bijgevolg evenmin ontvankelijk.
19. Het arrest stelt onaantastbaar vast, zonder dat het middel die
authentieke vaststelling van valsheid beticht, dat in de rechtspleging
voor de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend de Nederlandse
taal werd gebruikt.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de rechtspleging niet volledig
in het Nederlands is verlopen, komt het op tegen die vaststelling en is
het bijgevolg niet ontvankelijk.
20. Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat iedere verdachte die
alleen Nederlands of Duits of een van die talen verstaat kan vorderen
dat bij zijn dossier een Nederlandse of een Duitse vertaling wordt
gevoegd van de processen-verbaal, de verklaringen van getuigen of
klagers en de verslagen van deskundigen die in het Frans zijn gesteld.
Het arrest oordeelt dat “uit het onderzoek (karton V, stukken 15, 16 en
17) blijkt dat het openbaar ministerie terecht het verzoek tot vertaling
geweigerd heeft om reden dat [de eiser] de Franse taal machtig is en zich
ook vaak zowel mondeling als schriftelijk in het Frans heeft uitgedrukt,
zodat zijn verzoek tot vertaling uitsluitend dilatoire doeleinden heeft”.
Met deze redenen verantwoorden de appelrechters naar recht de
beslissing eisers verzoek om een vertaling te krijgen van deze stukken
af te wijzen en is deze beslissing regelmatig met redenen omkleed.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
21. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging : het arrest oordeelt ten onrechte
dat een vervallen attest van Selor een meer dan voldoende kennis
bewijst van de Franse taal om terdege kennis te kunnen nemen van
de stukken ; ook de door de procureur des Konings neergelegde certificaten zijn vervallen en vervallen stukken kunnen onmogelijk als
geldig bewijsmiddel dienen ; het recht van verdediging wordt miskend
wanneer de eiser niet kan beschikken over een vertaling in het Nederlands van de in het Frans opgestelde stukken van het strafdossier.
22. Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de vertaling van in een andere taal opgestelde stukken wordt geweigerd omdat
de verdachte over een voldoende kennis van die andere taal beschikt.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
23. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare
beoordeling door de rechter van eisers kennis van de Franse taal of
verplicht het tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet
bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
24. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
de richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van
20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in
strafprocedures, de artikelen 860 tot 867 Gerechtelijk Wetboek en de
artikelen 11, 12, 13, 16, 21, 22, 31 tot 37, 40 tot 42 Taalwet Gerechtszaken,
evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en het recht op een eerlijk proces : het arrest heeft
zich niet uitgesproken over eisers verzoeken tot toepassing van de
nietigheidssanctie, bepaald door artikel 40 Taalwet Gerechtszaken ;
het arrest motiveert niet regelmatig deze afwijzing ; uit geen enkel
element van het strafdossier blijkt dat de aangestelde psychiaterdeskundigen de in het Frans opgestelde stukken van het strafdossier
hebben begrepen.
25. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen en geen uitspraak doen over de
gegrondheid van de strafvordering.
De bepalingen van de artikelen 860 tot 867 Gerechtelijk Wetboek zijn
niet van toepassing in strafzaken.
Krachtens artikel 9 van de richtlijn 2010/64/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op
vertolking en vertaling in strafprocedures doen de lidstaten de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 27 oktober 2013 aan deze richtlijn te voldoen. Anders dan
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waarvan het onderdeel uitgaat, had de richtlijn op het ogenblik van de
uitspraak van het arrest geen directe werking.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
26. In zoverre het onderdeel aanvoert dat uit geen enkel element van
het strafdossier blijkt dat de aangestelde psychiater-deskundigen de
in het Frans opgestelde stukken van het strafdossier hebben begrepen,
vereist het een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is
en is het niet ontvankelijk.
27. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit de tevergeefs
in het eerste en tweede onderdeel aangevoerde wetsschendingen en
bijgevolg in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
28. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 73
2o

— 28 januari 2014
(P.13.1505.N)

kamer

1o GRIFFIE. GRIFFIER. — Strafzaken. — Strafdossier. — I nventarisatie
van stukken. — Gevolg.
2 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Strafdossier. —
I nventarisatie van stukken. — Gevolg.

1o Artikel 423 Wetboek van Strafvordering en artikel 124 Tarief Strafzaken betreffen ambtsverplichtingen van de griffier met betrekking tot de
inventarisatie van stukken ; die bepalingen zijn vreemd aan de vraag of
het recht van verdediging wordt miskend door de aanwezigheid van nietgeïnventariseerde stukken in het strafdossier  (1).
2o Uit de omstandigheid alleen dat de inventaris van het strafdossier
onvolledig of gebrekkig zou zijn, kan geen miskenning van het recht van
verdediging en ook geen schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid wanneer de beklaagde kennis heeft gekregen van alle gegevens die
  (1) Cass. 25 april 1978, AC 1978, 977.
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 oodzakelijk zijn voor zijn verweer en effectief tegenspraak heeft kunnen
n
voeren over de gegevens waarop de beslissing steunt  (1).

(S. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, vakantiekamer, van 9 juli 2013.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 423
Wetboek van Strafvordering en artikel 124 Tarief Strafzaken, alsmede
miskenning van het recht van verdediging : in antwoord op eisers
verweer dat het strafdossier niet-geïnventariseerde stukken bevat,
zodat er geen sprake is van een eerlijk proces en dat de strafvordering
moet worden afgewezen, oordeelt het arrest dat de bepalingen die de
griffier verplichten een inventaris van de processtukken op te stellen
niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, dat de omstandigheid dat aan het strafdossier gevoegde stukken niet geïnventariseerd
zijn niets afdoet aan de bewijswaarde ervan en dat eisers rechten op
generlei wijze beperkt zijn nu hij tot aan de sluiting van het debat op
ieder ogenblik de inhoud van het aan de appelrechters voorgelegde
strafdossier heeft kunnen nagaan ; aldus miskent het arrest eisers recht
van verdediging omdat niet kan uitgemaakt worden wanneer en hoe
bepaalde stukken bij het dossier van de rechtspleging zijn gevoegd en
of zij al dan niet uit het debat zijn geweerd ; het arrest laat niet toe te
controleren welke stukken en welke informatie tijdens het debat al dan
niet aan tegenspraak werden onderworpen en of de appelrechters enkel
rekening hebben gehouden met aan tegenspraak onderworpen stukken.
3. Artikel 423 Wetboek van Strafvordering en artikel 124 Tarief Strafzaken betreffen ambtsverplichtingen van de griffier met betrekking
tot de inventarisatie van stukken. Die bepalingen zijn vreemd aan de
vraag of het recht van verdediging wordt miskend door de aanwezigheid van niet-geïnventariseerde stukken in het strafdossier.
In zoverre het middel schending van die bepalingen aanvoert, faalt
het naar recht.
  (1) Cass. 25 april 1978, AC 1978, 977 ; Cass. 14 januari 2014, AR P.13.1332.N, AC 2014, nr. 27
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4. Uit de omstandigheid alleen dat de inventaris van het strafdossier
onvolledig of gebrekkig zou zijn, kan geen miskenning van het recht
van verdediging en ook geen schending van artikel 6 EVRM worden
afgeleid wanneer de beklaagde kennis heeft gekregen van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn verweer en effectief tegenspraak
heeft kunnen voeren over de gegevens waarop de beslissing steunt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. In zijn beroepsconclusie heeft de eiser aangevoerd dat bepaalde
door hem aangewezen stukken niet waren geïnventariseerd. Bijgevolg heeft de eiser die stukken kunnen inzien en er tegenspraak
over voeren, ongeacht de vraag hoe en wanneer zij bij het strafdossier werden gevoegd. De appelrechters die hun oordeel op die stukken
steunen, miskennen eisers recht van verdediging niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Met het oordeel dat de eiser op ieder ogenblik de inhoud van het
aan de appelrechters voorgelegde strafdossier heeft kunnen nagaan,
geeft het arrest te kennen dat de appelrechters voor hun oordeelsvorming enkel hebben gesteund op aan tegenspraak onderworpen
stukken. Aldus miskennen zij evenmin eisers recht van verdediging,
maar verantwoorden zij integendeel hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Warson (bij de balie te Brussel).

N° 74
2o

— 28 januari 2014
(P.13.1753.N)

kamer

1o ONDERZOEKSRECHTER. — Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek. — Vermeldingen op de vordering. — Verwijzing naar de
bijgevoegde stukken. — Onderzoek van de omvang van de saisine.
2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
A lgemeen. — Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onder-
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naar de bijgevoegde

stukken.

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Vordering tot het uitstellen van een gerechtelijk onderzoek. — Gevoegde
stukken. — I nventaris.

1o en 2o Het staat aan het onderzoeksgerecht te oordelen voor welke feiten
de onderzoeksrechter door de procureur des Konings werd gevorderd en of
de vordering op afdoende wijze de te onderzoeken feiten aanwijst ; daarbij
kan het onderzoeksgerecht rekening houden met de in de vordering opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de feiten in hun wettelijke
omschrijving volgens diegene die vordert ; de omstandigheid dat de aldus
omschreven feiten in hun materieel voorwerp niet nader zijn gepreciseerd, belet het onderzoeksgerecht niet om op grond van andere vermeldingen op de vordering en van de bij deze vordering gevoegde stukken, de
werkelijk beoogde feiten te onderzoeken en te verduidelijken  (1). (Artt.
55, 56 en 61 Wetboek van Strafvordering)
3o Geen enkele wetsbepaling verplicht de procureur des Konings een inventaris op te maken van de stukken die hij voegt aan zijn inleidende vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek.

(L. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van
10 oktober 2013.
De eiser I.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiseressen I.2, 3 en 4 doen afstand van het cassatieberoep I.
De eiseressen II voeren geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, de artikelen 28bis, § 2, 47, 56 en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en “de regels van eerlijke en behoorlijke procesvoering” :
  (1) Cass. 26 maart 2002, AR P.01.1642.N, AC 2002, nr. 204.
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— het arrest oordeelt ten onrechte dat de onderzoeksrechter aan de
hand van de bij de vordering gevoegde stukken kon uitmaken voor
welke concrete en in tijd en ruimte bepaalbare misdrijven het gerechtelijk onderzoek was gevorderd ; die vordering bevat echter slechts een
algemene verwijzing naar kwalificaties en laat niet toe uit te maken
op welke concrete feiten zij betrekking heeft ; de bij de vordering
gevoegde stukken kunnen dat euvel niet goedmaken omdat zij niet
in de plaats van de in de vordering vermelde feiten kunnen worden
gesteld ;
— het arrest oordeelt ten onrechte dat bij de vordering tot gerechtelijk onderzoek 32 bijlagen waren gevoegd op grond waarvan de onderzoeksrechter zijn saisine kon bepalen ; evenwel kan uit geen enkel stuk
van het strafdossier noch uit de redenen die het arrest aanhaalt, het
bewijs worden afgeleid dat die stukken effectief bij de vordering waren
gevoegd ;
— het arrest verklaart ten onrechte het gerechtelijk onderzoek niet
nietig en de strafvordering niet onontvankelijk omdat er bij de vordering tot dat onderzoek geen inventaris van de aangehechte stukken
was gevoegd ;
— het arrest oordeelt ten onrechte dat de onderzoeksrechter niet was
gevat met een proactief onderzoek, wat nochtans blijkt uit de door
de eiser bij conclusie aangevoerde gegevens en uit het kantschrift
van de onderzoeksrechter waarmee hij aan de Mestbank vroeg welke
inbreuken zij heeft vastgesteld.
4. Het staat aan het onderzoeksgerecht te oordelen voor welke feiten
de onderzoeksrechter door de procureur des Konings werd gevorderd
en of de vordering op afdoende wijze de te onderzoeken feiten aanwijst.
Daarbij kan het onderzoeksgerecht rekening houden met de in de
vordering opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de feiten in
hun wettelijke omschrijving volgens diegene die vordert. De omstandigheid dat de aldus omschreven feiten in hun materieel voorwerp niet
nader zijn gepreciseerd, belet het onderzoeksgerecht niet om op grond
van andere vermeldingen op de vordering en van de bij deze vordering
gevoegde stukken, de werkelijk beoogde feiten te onderzoeken en te
verduidelijken.
5. Het arrest stelt vast en oordeelt onaantastbaar :
“De vordering van de procureur des Konings vermeldde de tenlasteleggingen (valsheid in geschrifte en gebruik, inbreuken tegen het
mestdecreet van 23.01.1991 en inbreuken tegen het milieuvergunningsdecreet) en verwees uitdrukkelijk naar de bijgevoegde stukken. Die
stukken betreffen vaststellingen lastens [de eisers] met betrekking
tot mogelijke inbreuken op het milieuvergunningsdecreet en het
mestdecreet, alsmede processen-verbaal […] van de Mestbank, waarin
gewag wordt gemaakt van schriftvervalsing met betrekking tot mestanalyses.
De onderzoeksrechter was aldus in de mogelijkheid de concrete feiten
te kennen waarvoor hij werd gelast.
Het ging hierbij om reeds aan het licht gebrachte feiten.
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De onderzoeksrechter werd derhalve wel degelijk rechtsgeldig gevat.”
Aldus bepaalt het arrest het voorwerp van het gerechtelijk onderzoek niet uitsluitend op grond van de stukken die bij de vordering tot
gerechtelijk onderzoek zijn gevoegd, maar verduidelijkt en preciseert
het mede aan de hand van die stukken de in die vordering beoogde
feiten. Bijgevolg beantwoordt het eisers verweer en is de beslissing
regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Het staat aan de onderzoeksrechter te onderzoeken welke precieze
stukken bij de vordering tot gerechtelijk onderzoek zijn gevoegd. In
geval van betwisting oordeelt, naar gelang het geval, het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht daarover in een procedure op tegenspraak. De omstandigheid dat bij de bedoelde stukken geen inventaris
is gevoegd, heeft dan ook niet de miskenning van het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde tot gevolg.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
7. Met overname van de redenen van de vordering van het openbaar
ministerie, oordeelt het arrest dat geen enkele wetsbepaling de procureur des Konings verplicht een inventaris op te maken van de stukken
die hij voegt aan zijn inleidende vordering. Aldus beantwoordt de
beslissing eisers verweer en is zij regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. Proactieve recherche bestaat zolang de beschikbare informatie het
stadium van het zuiver redelijk vermoeden niet overstijgt en er nood
is aan verkennende informatiegaring zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2,
Wetboek van Strafvordering.
9. Uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter aan de Mestbank
informatie heeft gevraagd over het bestaan van tot het bijzonder
strafrecht behorende inbreuken die blijken uit bepaalde tijdens het
onderzoek vastgestelde feiten en die behoren tot de specialisatie van
die overheidsdienst, volgt niet dat hij gelast werd met een proactieve
recherche.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
10. Het middel preciseert niet uit welke andere elementen blijkt
dat het onderzoek niet was gericht op het vergaren van bewijzen over
gepleegde misdrijven, maar enkel op het opsporen van strafbare feiten.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
11. Met het hiervoor aangehaalde oordeel verantwoordt het arrest de
beslissing dat de onderzoeksrechter niet werd gelast met een proactieve recherche, naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
12. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare
beoordeling van feitelijke gegevens door het arrest of verplicht het tot
een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseressen I.2, 3 en 4 akte van de afstand van het cassatieberoep I.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoepen.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Surmont (bij de balie te Turnhout).

N° 75
2o

— 28 januari 2014
(P.14.0112.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.
— Verzoekschrift toegestuurd per post. — Termijn waarbinnen uitspraak
moet worden gedaan. — A anvangsdatum.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — CASSATIEBEROEP. — Beslissing tot
handhaving van de voorlopige hechtenis. — T ermijn van betekening. —
Gevolg.

1o Indien het door artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet bedoelde
verzoekschrift per post wordt toegestuurd, is de aanvangsdatum voor de
berekening van de in artikel 27, § 3, tweede lid, bedoelde termijn van vijf
dagen, de datum van ontvangst ter griffie van het gerecht dat over het
verzoekschrift uitspraak moet doen  (1).
2o De verplichting tot betekening van het arrest van de correctionele
kamer van het hof van beroep dat op grond van artikel 27, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet uitspraak doet over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, wordt geregeld door artikel 31, § 1, Voorlopige Hechteniswet,
die bepaling schrijft voor dat een arrest waarbij de voorlopige hechtenis
wordt gehandhaafd, binnen vierentwintig uren aan de verdachte moet
worden betekend in de vorm bepaald in artikel 18 Voorlopige Hechteniswet ; deze termijn van vierentwintig uren om te betekenen heeft geen
ander doel dan de termijn voor het cassatieberoep te doen ingaan en de
niet-naleving ervan brengt geen sanctie mee  (2).

(S.)
  (1) Zie Cass. 31 december 2013, AR P.13.2062.N, AC 2013, nr. 704.
  (2) Cass. 29 juli 1997, AR P.97.1045.F, AC 1997, nr. 320.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 7 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
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 27, § 3, Voorlopige
Hechteniswet : er is geen uitspraak gedaan binnen vijf dagen ; het
verzoekschrift draagt als stempel “26/12/2013” ; het verzoekschrift is
geadresseerd “Hof van Beroep Gent” ; het parket bij het hof van beroep
te Gent heeft de taak de termijnen te laten eerbiedigen, maar ze zeker
ook zelf te eerbiedigen.
2. Artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet bepaalt :
“Het verzoekschrift wordt neergelegd op de griffie van het gerecht
dat uitspraak moet doen en het wordt er ingeschreven in het register
vermeld in artikel 21, § 2.
Over het verzoekschrift wordt beslist in raadkamer binnen vijf
dagen na de neerlegging ervan, het openbaar ministerie, de betrokkene en diens raadsman gehoord, waarbij aan deze laatste bericht
wordt gegeven overeenkomstig artikel 21, § 2.
Indien er binnen de termijn van vijf dagen, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 32, geen uitspraak over het verzoekschrift is
gedaan, wordt de betrokkene in vrijheid gesteld.
De beslissing tot verwerping wordt gemotiveerd met inachtneming
van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid.”
3. Indien het door artikel 27, § 3, Voorlopige Hechteniswet bedoelde
verzoekschrift per post wordt toegestuurd, is de aanvangsdatum voor
de berekening van de in artikel 27, § 3, tweede lid, bedoelde termijn van
vijf dagen, de datum van ontvangst ter griffie van het gerecht dat over
het verzoekschrift uitspraak moet doen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
eisers verzoekschrift werd ontvangen ter griffie van het hof van beroep
op 2 januari 2014. De appelrechters die over zijn verzoekschrift op
7 januari 2014 uitspraak doen, respecteren dan ook de door artikel 27,
§ 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet voorgeschreven termijn.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
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Derde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 16, § 5, 18, § 1 en 27,
§ 3, Voorlopige Hechteniswet : het arrest werd niet betekend binnen de
door artikel 18, § 1, Voorlopige Hechteniswet voorgeschreven termijn
van vierentwintig uren ; als gevolg van de laattijdige betekening op
10 januari 2014 moet de eiser in vrijheid worden gesteld.
9. De verplichting tot betekening van het arrest van de correctionele
kamer van het hof van beroep dat op grond van artikel 27, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet uitspraak doet over een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling, wordt geregeld door artikel 31, § 1, Voorlopige Hechteniswet. Die bepaling schrijft voor dat een arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, binnen vierentwintig uren aan
de verdachte moet worden betekend in de vorm bepaald in artikel 18
Voorlopige Hechteniswet.
Deze termijn van vierentwintig uren om te betekenen heeft geen
ander doel dan de termijn voor het cassatieberoep te doen ingaan en de
niet-naleving ervan brengt geen sanctie mee.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 76
2o KAMER — 28 januari 2014
(P.14.0128.N)
1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HOGER BEROEP. — Voorlopige hechtenis
onder elektronisch toezicht. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Wijziging van de uitvoeringsmodaliteit. — Bevoegdheid.
2 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht. — Hoger beroep. —
Wijziging van de uitvoeringsmodaliteit. — Bevoegdheid.
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3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HOGER BEROEP. — Uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis. — Hoger beroep van het openbaar minis terie. — Belang.
4o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Voorlopige hechtenis. — Uitvoe ringsmodaliteit. — Hoger beroep van het openbaar ministerie. — Belang.

1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling kan kennis nemen van het
hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer die oordeelt dat de
bevolen voorlopige hechtenis in de gevangenis verder uitgevoerd wordt
door een hechtenis onder elektronisch toezicht ; de kamer van inbeschuldigingstelling wiens rechtsmacht voortvloeit uit de devolutieve werking
van het hoger beroep, heeft inzake voorlopige hechtenis dezelfde bevoegdheden als deze van de raadkamer  (1). (Artt. 22 en 30 Voorlopige Hechteniswet)
3o en 4o De uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis in de gevangenis dan wel onder elektronisch toezicht behoort tot het algemeen
belang ; daar het hoger beroep van het openbaar ministerie het algemeen
belang betreft, is dit hoger beroep gericht tegen dergelijke beslissing
bijgevolg ontvankelijk.

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
  (1) De eiser in cassatie betwistte de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om de uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis van de eiser te
wijzigen. De raadkamer had beslist tot uitvoering van de voorlopige hechtenis onder
het stelsel van het elektronisch toezicht. Het Openbaar Ministerie stelde tegen deze
beschikking hoger beroep in. Volgens de eiser kon de kamer van inbeschuldigingstelling bij toepassing van artikel 30 Voorlopige Hechteniswet niet oordelen over de
uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis omdat dit niet expliciet in artikel
30 wordt vermeld. Het cassatiemiddel berust op een onjuiste lezing van deze wetsbepaling. Artikel 30 bepaalt dat de partijen hoger beroep kunnen instellen tegen de beschikkingen van de raadkamer gegeven in de gevallen bedoeld in de artikelen 21, 22 en 22bis.
Die artikelen betreffen de voorlopige hechtenis, de handhaving ervan en de uitvoeringsmodaliteiten daarbij. Nu artikel 30 in globo verwijst naar de artikelen in verband
met de bevoegdheid van de raadkamer om te beslissen over de voorlopige hechtenis en
haar uitvoeringsmodaliteiten is de kamer van inbeschuldigingstelling, ingevolge het
devolutief karakter van het hoger beroep, ook bevoegd om zich uit te spreken over de
uitvoeringsmodaliteiten. De wetgever hoefde dat in artikel 30 Voorlopige Hechteniswet
dus niet uitdrukkelijk te vermelden.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 30, § 4, Voorlopige
Hechteniswet : het arrest wijzigt de uitvoeringsmodaliteit van de
aanhouding terwijl de kamer van inbeschuldigingstelling daar niet
voor bevoegd is.
2. Krachtens artikel 22, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, oordeelt,
zolang aan de voorlopige hechtenis geen einde wordt gemaakt en het
gerechtelijk onderzoek niet is afgesloten, de raadkamer van maand
tot maand over het handhaven van de voorlopige hechtenis en over de
modaliteit van uitvoering ervan.
Krachtens artikel 30, § 1, eerste zin, Voorlopige Hechteniswet,
kunnen de verdachte, de beklaagde of de beschuldigde en het openbaar
ministerie voor de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep
instellen tegen de beschikkingen van de raadkamer gegeven in de
gevallen bedoeld in de artikelen 21, 22, 22bis en 28.
3. Krachtens artikel 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet,
doet het gerecht dat over het hoger beroep beslist, uitspraak rekening
houdend met de omstandigheden van de zaak op het ogenblik van zijn
uitspraak. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de gevallen
van de artikelen 21, 22, 22bis en 28, beslist dat de voorlopige hechtenis
gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrijheidsbeneming
op voor een maand te rekenen van de beslissing, of voor drie maanden
te rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld
tegen de bij artikelen 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling kennis kan nemen van het hoger beroep tegen een beschikking
van de raadkamer die oordeelt dat de bevolen voorlopige hechtenis in
de gevangenis verder uitgevoerd wordt door een hechtenis onder elektronisch toezicht. De kamer van inbeschuldigingstelling wiens rechtsmacht voortvloeit uit de devolutieve werking van het hoger beroep,
heeft inzake voorlopige hechtenis dezelfde bevoegdheden als deze van
de raadkamer.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
5. Het middel voert miskenning aan van het vereiste belang : het
arrest oordeelt onwettig dat het openbaar ministerie belang heeft om
hoger beroep aan te tekenen tegen de handhaving van de voorlopige
hechtenis, aangezien de hechtenis onder elektronisch toezicht ook een
vorm van detentie is.
6. De uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis in de gevangenis dan wel onder elektronisch toezicht behoort tot het algemeen
belang.
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Daar het hoger beroep van het openbaar ministerie het algemeen
belang betreft, is dit hoger beroep gericht tegen dergelijke beslissing
bijgevolg ontvankelijk.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Vermassen (bij de balie te Dendermonde) en de heer Vercaemst
(bij de balie te Dendermonde).

N° 77
2o

— 29 januari 2014
(P.13.1491.F)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — M ilieutaks. — Overtredingen inzake douane
en accijnzen en tegen de verpakkingsheffing. — Geldboete. — Bereke ningswijze.
2 o STRAF. — GELDBOETE EN OPDECIEMEN. — Douane en
M ilieutaks. — Overtredingen inzake douane en accijnzen
verpakkingsheffing. — Geldboete. — Berekeningswijze.

accijnzen.

—

en tegen de

3o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvorde ring. — Beklaagde en verdachte. — Onwettige geldboete. — Gevolg.

1o en 2o In geval van overtreding tegen de verpakkingsheffing, moet op de
overtreder, in de regel, een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken
rechten worden toegepast ; het arrest, dat de beklaagde veroordeelt tot een
geldboete gelijk aan vijfmaal de ontdoken accijnsrechten, wegens overtredingen inzake douane en accijnzen en inzake de verpakkingsheffing,
en dat daarbij nalaat rekening te houden met de verpakkingsheffingen
bij de berekening van de ontdoken rechten waardoor de verschuldigde
geldboete met toepassing van een vermenigvuldigingsfactor kan worden
vastgesteld, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Art. 45, Wet
22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ;
Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staats-
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structuur, zoals gewijzigd bij de programmawetten van 22 dec. 2003 en
27 december 2012)
3o Aangezien de geldboete een bestanddeel is van de opgelegde straf, strekt
de onwettigheid ervan zich uit tot de gehele straf en tot de bijdrage aan
het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden  (1).

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. F.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 15 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat ze de verweerder hebben veroordeeld tot een geldboete gelijk aan vijfmaal de ontdoken accijnsrechten,
maar verzuimd hebben die vermenigvuldiging ook toe te passen op de
verpakkingsheffingen, terwijl ze in de zaak de toepassing aannemen
van artikel 45 van de wet van 22 december 2009 betreffende de regeling
inzake accijnzen.
Uit die bepaling en uit artikel 398bis van de gewone wet van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale staatsstructuur, zoals gewijzigd bij
de programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2012, volgt
dat in geval van overtreding tegen de verpakkingsheffing, de overtreder, in de regel, een geldboete van vijf- tot tienmaal de ontdoken
rechten wordt opgelegd.
Het arrest, dat nalaat rekening te houden met de verpakkingsheffingen bij de berekening van de ontdoken rechten waarmee de verschuldigde geldboete met toepassing van een vermenigvuldigingsfactor kan
worden vastgesteld, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
  (1) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, n° 946. Het
Hof is weliswaar van die regel afgeweken wat de fiscale geldboete betreft, maar enkel
als die onwettig bij de gemeenrechtelijke sanctie is gevoegd (Ibidem, n° 955, p. 551).
Zie ook Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0247.N, AC 2005, nr. 361, waar het Hof het bestreden
arrest heeft vernietigd, maar alleen in zoverre dat arrest het bedrag van de toepasselijke, enige, geldboete bepaalt. Het onderhavige arrest is geen wijziging van de rechtspraak aangezien in de zaak uit 2005 de geldboete een vast bedrag was, terwijl in deze
zaak de bodemrechter het bedrag diende vast te stellen met toepassing van een vermenigvuldigingsfactor in verhouding tot de ontdoken rechten.
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Het onderdeel is gegrond.
Het tweede onderdeel van het middel, dat niet tot cassatie zonder
verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.
De geldboete is een bestanddeel van de opgelegde straf, zodat de
onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele straf en tot de bijdrage aan het
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Er is daarentegen geen grond om de vernietiging uit te breiden
tot de beslissing waarbij de appelrechters het misdrijf bewezen hebben
verklaard, wanneer de vernietiging, zoals te dezen, wordt uitgesproken
om een reden die geen verband houdt met de redenen van die beslissing.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is, behoudens de onwettigheid die hierna ongedaan moet worden gemaakt, overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de gehele
straf en over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de helft van de kosten van het cassatieberoep en de eiser tot de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen,
correctionele kamer.
29 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 78
2o

— 29 januari 2014
(P.13.1797.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatieberoep
en betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen eind beslissing). — Gerechtelijk onderzoek. — R egeling van de rechtspleging.
— I nverdenkinggestelde. — Verzoek tot het verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen. — T ermijnen. — Onderzoeksrechter. — Beschikking. — Verzoekschrift ontvankelijk maar niet gegrond. — Hoger beroep
van de inverdenkinggestelde. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— A rrest. — Verzoekschrift niet ontvankelijk– Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.
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2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Regeling van de rechtspleging. — I nverdenkinggestelde. — Verzoek tot
het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. — T ermijnen. —
Onderzoeksrechter. — Beschikking. — Verzoekschrift ontvankelijk maar
niet - gegrond. — Hoger beroep van de inverdenkinggestelde. — K amer van
inbeschuldigingstelling. — A rrest. — Verzoekschrift niet ontvankelijk–
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o Het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, in zijn uitspraak
over het hoger beroep van de eiser tegen een door de onderzoeksrechter
met toepassing van artikel 61quinquies, §§ 1 tot 3, van het Wetboek van
Strafvordering gewezen beschikking, vaststelt dat de eiser zijn verzoekschrift buiten de termijn had ingediend die in artikel 127, §§ 2 en 3, van
dat wetboek is bepaald, de beroepen beschikking die het verzoekschrift
nochtans ontvankelijk had verklaard vernietigt, het verzoekschrift nietontvankelijk verklaart, verklaart dat er geen grond is om uitspraak te
doen over de gegrondheid ervan en het hoger beroep afwijst van de eiser,
is niet ontvankelijk. (Artt. 61quinquies, §§ 1 tot 3, 127, §§ 2 en 3, 131, § 1,
235bis en 416, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(W. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, respectievelijk
met de nummers 669 en 670 van het hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, van 8 oktober 2013.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De twee cassatieberoepen, waarvan de stukken tegelijk voor het Hof
zijn overgelegd, dienen samengevoegd te worden.
De bestreden arresten doen uitspraak over de hogere beroepen van
de eisers tegen twee beschikkingen van de onderzoeksrechter die,
ten aanzien van elk van beiden, uitspraak doen met toepassing van
artikel 61quinquies, § 1 tot 3, Wetboek van Strafvordering.
De kamer van inbeschuldigingstelling stelt vast dat de eisers hun
verzoekschrift hadden ingediend buiten de in artikel 127, § 2 en 3, van
dat wetboek bepaalde termijn.
Hoewel de onderzoeksrechter die verzoeken ontvankelijk had
verklaard, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de beroepen
beschikkingen vernietigd, de verzoekschriften niet-ontvankelijk
verklaard, verklaard dat er geen grond is om uitspraak te doen over de
gegrondheid ervan en het hoger beroep van de eisers afgewezen.
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Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
Ze houdt ook geen verband met de gevallen bedoeld in het tweede
lid van dat artikel, ondanks de verwijzing naar artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering onder de toegepaste wettelijke bepalingen.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking van
de onderzoeksrechter over een verzoek tot het voeren van een aanvullend onderzoek nietig verklaart, doet ze immers geen uitspraak over
een grond van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering, noch over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als
bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering of met betrekking tot de beschikking tot verwijzing.
Artikel 416, tweede lid, van dat wetboek heeft niet tot doel om een
onmiddellijk cassatieberoep in te voeren tegen de beslissingen van de
kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de uitspraak over het hoger
beroep tegen een beschikking van de onderzoeksrechter, die beschikking vernietigt en door haar eigen beslissing vervangt ingevolge de
devolutieve werking van het hoger beroep.
De cassatieberoepen zijn voorbarig en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
29 januari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 79
2o

— 29 januari 2014
(P.14.0041.F)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — Vrijheidsstraffen. — Voorlopige invrijheid stelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. — Voorwaarden.
— Mogelijkheid voor de veroordeelde om een onderdak te hebben.
2 o STRAFUITVOERING. — Vrijheidsstraffen. — Voorlopige invrijheid stelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. — Bestaan
van een wettelijke tegenaanwijzing. — Strafuitvoeringsrechtbank.
— Onaantastbare beoordeling van de feiten. — Mogelijkheid voor de
veroordeelde om een onderdak te hebben. — Begrip.
3o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — Onaantastbare beoordeling
door feitenrechter. — Strafuitvoering. — Vrijheidsstraffen. — Voorlo pige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied.
— Bestaan van een wettelijke tegenaanwijzing. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Onaantastbare beoordeling van de feiten. — Mogelijkheid
voor de veroordeelde om een onderdak te hebben. — Begrip.
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4o STRAFUITVOERING. — Vrijheidsstraffen. — Voorlopige invrijheid stelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. — Strafuit voeringsrechtbank. — Vonnis van niet - toekenning van de strafuitvoe ringsmodaliteit. — A anwijzingen. — Datum van indiening van een nieuwe
aanvraag. — Beoordelingsbevoegdheid. — Grenzen.

1o Reeds door regelmatig te verblijven in het land waar hij zal verblijven
nadat hij het nationaal grondgebied heeft verlaten, wordt de in voorlopige vrijheid gestelde veroordeelde geacht het gedeelte van de straf dat hij
op dat ogenblik nog moet ondergaan, buiten de gevangenis uit te zitten.
(Artt. 26, § 2, 28, § 2, 47, § 2, en 55, 2o, Wet Strafuitvoering)
2o en 3o De strafuitvoeringsrechtbank oordeelt in feite en dus onaantastbaar over het bestaan van elke wettelijke tegenaanwijzing voor de
toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit ; wanneer het de tegenaanwijzing betreft inzake de mogelijkheden voor de veroordeelde om een
onderdak te hebben, gaat het Hof van Cassatie alleen na of de strafuitvoeringsrechtbank uit haar vaststellingen de onmogelijkheid heeft
kunnen afleiden om een onderdak te hebben dat voldoende waarborg
biedt om op doeltreffende wijze haar beslissing uit te voeren tot de proeftijd is verstreken. (Artt. 26, § 2, 47, § 2, 55, 2o, en 71, Wet Strafuitvoering)
4o Het vonnis van niet-toekenning van een voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied moet de datum
vermelden waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen ; de
strafuitvoeringsrechtbank is discretionair bevoegd om die datum binnen
de wettelijke grenzen vast te stellen. (Artt. 50, § 1, en 57, Wet Strafuitvoering, zoals gewijzigd bij wet van 17 maart 2013)

(D.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Bergen van 19 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel in zijn geheel
Het vonnis beslist de voorlopige invrijheidstelling niet toe te kennen
aangezien bij gebrek aan een nieuw gegeven de eerder gemaakte overwegingen inzake tegenaanwijzingen met betrekking tot de mogelijkheden op huisvesting op korte termijn blijven gelden. Het oordeelt
immers dat, hoewel de veroordeelde het recht heeft om als burger van
de Europese Unie gedurende drie maanden in Frankrijk te verblijven,
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zijn verdere huisvesting onzeker blijft, aangezien hem in dat land geen
verblijfsrecht is toegekend.
De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied is een uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf die de
strafuitvoeringsrechtbank moet toekennen wanneer voldaan is aan de
voorwaarden bepaald in de artikelen 26, § 2, en 47, § 2, Wet Strafuitvoering.
Reeds door zijn regelmatig verblijf in het land waar hij zal verblijven
na het nationaal grondgebied te hebben verlaten, wordt de in voorlopige vrijheid gestelde veroordeelde geacht het gedeelte van de straf
dat hij op dat ogenblik nog moet ondergaan, buiten de gevangenis uit
te zitten.
Om die reden stelt artikel 47, § 2, 1o, de vrijlating afhankelijk van de
voorwaarde dat de veroordeelde over de mogelijkheid beschikt om een
onderdak te hebben in het land waarnaar hij wordt verwijderd. Met
hetzelfde doel vereist artikel 55, 2o, dat het vonnis tot toekenning het
vast adres vermeldt waar de veroordeelde zal verblijven. Bij verandering van verblijfplaats moet hij zijn nieuw adres onverwijld doorgeven aan het openbaar ministerie, aangezien de miskenning van die
verplichting, met toepassing van artikel 64, 5o, met een herroeping van
de voorlopige invrijheidstelling kan worden bestraft.
De strafuitvoeringsrechtbank oordeelt in feite en dus onaantastbaar
over het bestaan van elke wettelijke tegenaanwijzing voor de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit. Wanneer het de tegenaanwijzing betreft inzake de mogelijkheden voor de veroordeelde om een
onderdak te hebben, gaat het Hof van Cassatie alleen na of de strafuitvoeringsrechtbank uit haar vaststellingen de onmogelijkheid heeft
kunnen afleiden om een onderdak te hebben dat voldoende waarborg
biedt om op doeltreffende wijze haar beslissing uit te voeren tot het
verstrijken van de proeftijd bepaald in artikel 71.
In zoverre het eerste onderdeel de rechtbank verwijt iets aan de wet
te hebben toegevoegd, door te eisen dat de veroordeelde moet aantonen
dat hij een bestendig onderdak kan hebben, faalt het naar recht. Zoals
hierboven uiteengezet wordt dat criterium afgeleid uit de economie
van de wet en maakt het dus deel uit van de criteria waarop de rechters
hun beoordeling hebben kunnen gronden.
Het tweede onderdeel voert aan dat het tegenstrijdig is om, enerzijds, vast te stellen dat de eiser heeft verklaard zich naar Frankrijk
te willen begeven bij zijn vriendin en, anderzijds, te oordelen dat er
tegenaanwijzingen blijven bestaan betreffende de mogelijkheden tot
huisvesting op korte termijn.
Het aldus aangevoerde motiveringsgebrek komt echter alleen uit een
onjuiste uitlegging van het vonnis voort. Volgens de rechtbank ligt de
tegenaanwijzing immers niet in het feit dat de eiser geen onderdak in
het buitenland zou hebben op het ogenblik van zijn voorlopige invrijheidstelling, maar wel in het feit dat dit onderdak niet lang genoeg
gewaarborgd is voor de goede tenuitvoerlegging van de strafuitvoeringsmodaliteit.
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Het tweede onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het middel voert aan dat de rechtbank, door, “voor zover nodig, de
datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek [tot vrijlating met het
oog op verwijdering van het grondgebied] kan indienen, in september
2014 vast te stellen”, het recht van verdediging van de eiser miskent
doordat hij die nieuwe strafuitvoeringsmodaliteit pas zal kunnen
aanvragen enkele dagen vóór de datum waarop hij zijn straf volledig
in de gevangenis zal hebben uitgezeten.
Uit de artikelen 50, § 1, en 57 Wet Strafuitvoering, zoals gewijzigd
bij de wet van 17 maart 2013, volgt dat het vonnis van niet-toekenning
van een voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van
het grondgebied de datum moet vermelden waarop de veroordeelde
een nieuw verzoek kan indienen en dat die termijn maximaal een jaar
bedraagt, te rekenen van dat vonnis, wanneer het, zoals te dezen, een
criminele straf betreft.
De strafuitvoeringsrechtbank is discretionair bevoegd om die datum
binnen de wettelijke grenzen vast te stellen.
De rechtbank, die de datum waarop een nieuw verzoek kan worden
ingediend vaststelt binnen het jaar “voor zover nodig”, met andere
woorden ingeval de eiser het nog nodig zou achten, verantwoordt haar
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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 januari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Andersluidende conclusie  (1) : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Nève (bij de balie te Luik).

  (1) Het openbaar ministerie heeft tot cassatie met verwijzing geconcludeerd, op
grond dat de strafuitvoeringsrechtbank, door te oordelen dat betrokkene weliswaar
de Italiaanse nationaliteit heeft en dus staatsburger is van de Europese Gemeenschap
en in die hoedanigheid het recht heeft om gedurende drie maanden in Frankrijk te
verblijven, er een tegenaanwijzing bleef bestaan in verband met de mogelijkheden tot
huisvesting op korte termijn, die, bij ontstentenis van een erkend verblijfsrecht in
Frankrijk na die periode van drie maanden nog steeds hypothetisch waren, aan de wet
een voorwaarde had toegevoegd, met name de duurzaamheid van de mogelijkheid tot
huisvesting van de veroordeelde in het land waarnaar hij terugkeert.
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N° 80
1o

— 30 januari 2014
(C.11.0429.N)

kamer

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — Echtscheiding op grond van bepaalde
feiten. — Nieuwe wet. — Overgangsbepalingen. — Toepassing m.b.t. de
echtscheidingsgronden en de regeling inzake de onderhoudsuitkering. —
Voorwaarden. — Gevolg.
2 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — E chtscheiding
op grond van bepaalde feiten. — Nieuwe wet. — Overgangsbepalingen.
— Toepassing m.b.t. de echtscheidingsgronden en de regeling inzake de
onderhoudsuitkering. — Voorwaarden. — Gevolg.

1o en 2o Uit de overgangsbepalingen van artikel 42, § 2, eerste en tweede
lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding volgt de wil van de wetgever om in de lopende procedures van
de onmiddellijke toepassing van deze wet af te wijken, zodat zowel de
echtscheidingsgronden van de artikelen 229, 231 en 232 (oud) Burgerlijk
Wetboek als de vroegere regeling inzake de onderhoudsuitkering van
toepassing blijven voor de echtscheidingsprocedures ingeleid voor de
inwerkingtreding van deze wet op 1 september 2007 en waarover geen
eindvonnis is uitgesproken ; de oude bepalingen blijven van toepassing op
de hele procedure, met inbegrip van de tegenvordering die werd ingesteld
na de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 ; de omstandigheid
dat de echtscheiding werd uitgesproken op een tegenvordering die werd
ingesteld na 1 september 2007 en die werd beoordeeld overeenkomstig het
nieuwe recht, heeft niet tot gevolg dat de hoofdvordering tot echtscheiding die werd ingesteld onder vigeur van het oude recht zonder voorwerp
wordt, noch dat die eiser het belang verliest om de onderhoudsuitkering
te doen vaststellen volgens de oude bepalingen  (1). (Art. 42, § 2, eerste en
tweed lid, Wet 27 april 2007)

(D. t. D.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 27 mei 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

  (1) Zie o.m. ook Cass. 11 september 2008, AR C.08.0088.F, AC 2008, nr. 466, en Cass.
8 maart 2010, AR C.08.0550.F, AC 2010, nr. 160, evenals Cass. 5 maart 2009, AR C.07.0126.F,
AC 2009, nr. 172.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
1. De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding die onder meer de in de artikelen 229, 231 en 232 (oud) Burgerlijk
Wetboek bepaalde echtscheidingsgronden opheft en de regeling inzake
onderhoudsuitkeringen van artikel 301 (oud) Burgerlijk Wetboek wijzigt,
bepaalt in artikel 42, § 2, eerste lid, dat de vroegere artikelen 229, 231 en
232 van toepassing blijven op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, die zijn ingeleid voor de inwerkingtreding van
die wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken en in artikel 42,
§ 2, tweede lid dat het recht op levensonderhoud na echtscheiding
bepaald blijft door de vroegere artikelen 301, 306, 307 en 307bis Burgerlijk
Wetboek, onverminderd het bepaalde in § 3 en § 5.
2. Uit deze overgangsbepalingen volgt de wil van de wetgever om in
de lopende procedures van de onmiddellijke toepassing van de wet van
27 april 2007 af te wijken, zodat zowel de echtscheidingsgronden van
de artikelen 229, 231 en 232 (oud) Burgerlijk Wetboek als de vroegere
regeling inzake de onderhoudsuitkering van toepassing blijven voor de
echtscheidingsprocedures ingeleid voor de inwerkingtreding van deze
wet op 1 september 2007 en waarover geen eindvonnis is uitgesproken.
De oude bepalingen blijven van toepassing op de hele procedure, met
inbegrip van de tegenvordering die werd ingesteld na de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007.
3. De omstandigheid dat de echtscheiding werd uitgesproken op een
tegenvordering die werd ingesteld na 1 september 2007 en die werd
beoordeeld overeenkomstig het nieuwe recht, heeft niet tot gevolg dat
de hoofdvordering tot echtscheiding die werd ingesteld onder vigeur
van het oude recht zonder voorwerp wordt, noch dat die eiser het belang
verliest om de onderhoudsuitkering te doen vaststellen volgens de oude
bepalingen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiseres de verweerder heeft gedagvaard in echtscheiding
op grond van de artikelen 229 en 231(oud) Burgerlijk Wetboek en bij
tussenvonnis van 1 oktober 2007 tot getuigenverhoor werd gemachtigd ;
— de verweerder, na inwerkingtreding van de wet van 27 april
2007, een tegenvordering in echtscheiding formuleerde op grond van
artikel 229, § 3 (nieuw) Burgerlijk Wetboek ;
— de echtscheiding uitgesproken werd op die tegenvordering bij
tussenvonnis van 3 november 2008 en de behandeling van de hoofd- en
nevenvordering in voortzetting werd gesteld ;
— het vonnis van 12 januari 2009 tevens de hoofdvordering van de
eiseres gegrond verklaarde op grond van de oude regeling, terwijl
tevens een uitkering na echtscheiding werd toegekend.
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5. De appelrechters stellen vervolgens vast dat het tussenvonnis aan
de eiseres werd betekend op 14 november 2008.
Zij oordelen :
— ten gevolge van de ontbinding van het huwelijk van de partijen op
basis van een nieuwe — schuldloze — echtscheidingsgrond (artikel 229,
§ 3, Burgerlijk Wetboek) is de oorspronkelijke echtscheidingsvordering van de verweerder op basis van artikel 229-231 (oud) Burgerlijk
Wetboek thans dan ook zonder voorwerp geworden ;
— het uitspreken van de echtscheiding op grond van fout kan aan
de ontbinding van de huwelijksband door echtscheiding immers niets
veranderen noch toevoegen, omdat ten gevolge van het in kracht van
gewijsde getreden echtscheidingsvonnis op grond van onherstelbare
ontwrichting alle gevolgen van deze ontbinding worden beheerst door
de nieuwe echtscheidingswet die er de grondslag van vormt ;
— ook de op de echtscheidingsvordering geënte nevenvordering van
de eiseres om een geïndexeerde onderhoudsuitkering na echtscheiding
te verkrijgen op grond van het oude artikel 301 Burgerlijk Wetboek
heeft in de gegeven omstandigheden geen voorwerp meer.
6. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
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.
30 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en
de heer Maes.

N° 81
1o

— 30 januari 2014
(C.12.0134.N)

kamer

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — ALGEMEEN. — E chtgenoot. —
Eigen vermogen. — Eigen goed. — I nspanningen. — Meerwaarde. — Vergoe ding aan het gemeenschappelijk vermogen. — Voorwaarde.

De echtgenoot die tijdens het huwelijk inspanningen levert ten voordele
van een eigen goed waardoor een meerwaarde werd gerealiseerd, is geen
vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen wanneer
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die inspanningen een bijdrage in de lasten van het huwelijk uitmaken ;
wanneer die inspanningen geen bijdrage in de lasten van het huwelijk vormen, geven die inspanningen slechts aanleiding tot vergoeding
in zoverre het gemeenschappelijk vermogen hierdoor inkomsten heeft
moeten derven  (1). (Artt. 221, eerste lid, 1432 en 1435 BW)

(P. t. B.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 8 november 2011.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— de artikelen 546, 894, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1432 en 1435 Burgerlijk
Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het beperkt hoger beroep van verweerster
gegrond, hervormt het beroepen vonnis, en verklaart de zwarigheid van de eiser
met betrekking tot de vergoeding voor de gezinswoning ongegrond en zegt dat
de stelling van de boedelnotaris, die een vergoeding aan het gemeenschappelijk
vermogen van 125.000 euro voorzag, moet gevolgd worden, op volgende gronden :
Beoordeling
Het wordt niet betwist dat partijen tijdens het huwelijk de gezinswoning
hebben opgetrokken op een grond die eigendom is van (de eiser), wegens schenking door zijn ouders.
Door natrekking wordt bijgevolg (de eiser) vermoed ook eigenaar te zijn van
deze woning. Er worden trouwens geen feiten aangeboden om dit vermoeden te
weerleggen.
Het wordt niet betwist dat deze woning minstens-ten dele gefinancierd
werd met gelden van het gemeenschappelijk vermogen en dat de waarde van
de woning, zonder de bouwgrond, op het ogenblik van de ontbinding van het
stelsel, dient geraamd te worden op 125.000 euro.
Ingevolge artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
Ingevolge artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner
zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen. Hebben de in
het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden echter gediend
  (1) Cass. 5 september 2013, AR C.12.0476.N, AC 2013, nr. 425.
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tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed.
Partijen zijn het er blijkbaar over eens dat de facturen voor de aankoop
van materialen betaald zijn met gelden afkomstig van het gemeenschappelijk
vermogen, zodat hiervoor een vergoeding zich opdringt.
(De eiser) houdt voor dat hij belangrijke werken in de woning zelf heeft uitgevoerd, wat op zichzelf ook niet wordt betwist.
Maar ook indien het gemeenschappelijk vermogen verarmd wordt doordat de
waarde van de aanwending van arbeidskracht niet in het gemeenschappelijk
vermogen terechtkomt, maar wordt aangewend om een eigen goed van een der
echtgenoten te verwerven, te verbeteren of te onderhouden, is overeenkomstig
artikel 1432 Burgerlijk Wetboek het eigen vermogen een vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen (zie hierover : Boone K., “artikel 1432
— 1434 Burgerlijk Wetboek”, in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer).
Bijgevolg komen ook de eigen werkzaamheden van (de eiser) in aanmerking
voor vergoeding.
Volgens de verklaringen van partijen zou aan het huis ook gewerkt zijn door
diverse familieleden en vrienden, in de visie van (de eiser) voornamelijk door
zijn vader, wat allemaal gratis gebeurde.
Evenwel blijkt nergens uit dat deze hulp van familieleden en vrienden uitsluitend ten behoeve van (de eiser) gebeurde en bijgevolg is het gemeenschappelijk vermogen, begunstigde van deze vrijwillige hulp, wel degelijk verarmd,
doordat deze omwille van de natrekking in het vermogen van een der echtgenoten, in casu dat van (de eiser), is terechtgekomen.
Bijgevolg komt ook dit element in aanmerking voor vergoeding.
Nu zowel de geldelijke investeringen, de eigen inspanningen van (de eiser)
als deze van familieleden en vrienden voor vergoeding in aanmerking komen
en deze alle gediend hebben voor het optrekken van de woning, dient de vergoeding, bij toepassing van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek, gelijk te zijn aan de
waarde of de waardevermeerdering van dat goed.
Te dezen heeft de boedelnotaris de waarde van het goed bij ontbinding van
het stelsel geraamd op 125.000 euro, zonder de waarde van de bouwgrond, wat op
zichzelf niet betwist wordt.
Bijgevolg dient de stelling van de boedelnotaris gevolgd te worden en het
eerste vonnis op dit punt hervormd.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
Naar luid van artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet kleiner
zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen.
Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden
echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed,
dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering
van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat
tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van
de vervreemding indien het voordien vervreemd is ; is het vervreemde goed
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vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag van dat nieuwe goed.
Naar luid van artikel 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek zijn eigen, ongeacht het
tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding
bestaat, het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten.
Naar luid van artikel 546 Burgerlijk Wetboek geeft de eigendom van een
roerende of een onroerende zaak recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen,
hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt, en
wordt dit recht van natrekking genoemd.
Naar luid van artikel 1405, 1o, Burgerlijk Wetboek zijn gemeenschappelijk
de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit
openbare of particuliere mandaten. Naar luid van artikel 1405, 4o, Burgerlijk
Wetboek zijn gemeenschappelijk alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij
aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.
2. De bij toepassing van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigde vergoeding, vereist een verrijking van het
eigen vermogen, een verarming van het gemeenschappelijk vermogen, en een
oorzakelijk verband tussen beide.
De enkele omstandigheid dat een echtgenoot door eigen arbeidskracht een
eigen goed verwerft, verbetert of onderhoudt, volstaat niet om te besluiten tot
een vergoedingsplicht opzichtens het gemeenschappelijk vermogen.
Hieruit blijkt immers alleen dat het eigen vermogen van de echtgenoot zich
heeft verrijkt, doch blijkt niet noodzakelijk dat dit ten koste is gebeurd van
het gemeenschappelijk vermogen.
Vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen kan slechts verschuldigd
zijn wanneer tevens in concreto een verarming van het gemeenschappelijk
vermogen wordt aangetoond in oorzakelijk verband met de verrijking van het
eigen vermogen.
De enkele omstandigheid dat een echtgenoot “niet bezoldigde arbeidsprestaties” heeft verricht door zelf werken uit te voeren aan een eigen goed, betekent niet dat de waarde van deze prestaties als gemeenschappelijk moeten
beschouwd worden. Zij betreffen geen beroepsinkomen in de zin van artikel 1405,
1o, Burgerlijk Wetboek, en zijn evenmin een ‘goed’ in de zin van artikel 1405, 4o,
Burgerlijk Wetboek. Alleen wanneer in concreto is aangetoond dat het gemeenschappelijk vermogen inkomsten heeft misgelopen doordat de arbeidskracht
van een echtgenoot werd aangewend voor de verbetering van een eigen goed, in
plaats van voor de verwezenlijking van inkomsten voor het gemeenschappelijk
vermogen, kan vergoeding verschuldigd zijn.
3. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest, zijn partijen
gehuwd in 1989 onder het wettelijk stelsel, werd tijdens het huwelijk de gezinswoning opgericht op een eigen grond van de eiser, is de gezinswoning, ingevolge
natrekking, ook een eigen goed van de eiser, werd de woning ten dele gefinancierd met gelden van het gemeenschappelijk vermogen, met name door betaling
van facturen voor de aankoop van materialen, en is de waarde van de woning,
zonder bouwgrond, ten tijde van de ontbinding van het stelsel, 125.000 euro.
De betwisting tussen partijen betreft de begroting van de omvang van de
vergoeding door de eiser verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen.
Volgens de eiser kan de vergoeding geen betrekking hebben op zijn eigen
werkzaamheden aan de woning, noch op de hulp verstrekt door familieleden,
en dient derhalve de beslissing a quo te worden bevestigd waarbij de aan
het gemeenschappelijk vermogen verschuldigde vergoeding werd bepaald in
verhouding tot de bedragen door het gemeenschappelijk vermogen betaald.
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De eiser benadrukte in conclusie dat in zoverre partijen ook zouden meegewerkt hebben aan de bouw van de woning, slechts vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd kan zijn in zoverre in concreto wordt
aangetoond dat het gemeenschappelijk vermogen van een inkomen is beroofd.
Volgens de eiser “is niet aangetoond dat de gemeenschap ook maar één euro
aan inkomsten zou mislopen hebben ; dat de gemeenschap ook maar één euro
aan beroepsinkomsten zou gederfd hebben ; (en dat de eiser) immers steeds zijn
normale beroepsactiviteiten (heeft) uitgeoefend, waarvan de inkomsten de
gemeenschap hebben gespijsd”.
4. Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat “ook de eigen werkzaamheden van
(de eiser)” in aanmerking komen voor vergoeding aan het gemeenschappelijk
vermogen op grond van de overweging “(dat) ook indien het gemeenschappelijk
vermogen verarmd wordt doordat de waarde van de aanwending van arbeidskracht
niet in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomt, maar wordt aangewend om
een eigen goed van een der echtgenoten te verwerven, te verbeteren of te onderhouden, overeenkomstig artikel 1432 Burgerlijk Wetboek het eigen vermogen een
vergoeding verschuldigd (is) aan het gemeenschappelijk vermogen”.
Door aldus een verarming van het gemeenschappelijk vermogen te weerhouden enkel omdat “de waarde van de aanwending van arbeidskracht niet
in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomt”, weerhoudt het bestreden
arrest ten onrechte “de waarde van de aanwending van arbeidskracht ” als
een inkomen dat in het gemeenschappelijk vermogen valt en te dezen zou
zijn aangewend voor de oprichting van een eigen goed, met vergoedingsplicht
opzichtens het gemeenschappelijk vermogen tot gevolg.
De “waarde van de aanwending van arbeidskracht” is niet een tot het gemeenschappelijk vermogen behorend inkomen in de zin van artikel 1405, 1o, Burgerlijk Wetboek, wanneer het beroepskarakter ervan niet is vastgesteld. Het
betreft evenmin een “goed” dat bij toepassing van artikel 1405, 4o, Burgerlijk
Wetboek als gemeenschappelijk dient te worden aangemerkt. Wanneer, zoals te
dezen, de arbeidskracht werd aangewend voor de oprichting van een woning op
een eigen grond, dan behoren de vruchten van deze arbeid, bij toepassing van de
artikelen 546 en 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek, eveneens tot het eigen vermogen,
en kunnen zij derhalve niet met toepassing van het residuaire vermoeden van
artikel 1405, 4o, Burgerlijk Wetboek, als gemeenschappelijk worden beschouwd.
De enkele vaststelling dat een echtgenoot zijn arbeidskracht heeft aangewend voor de oprichting van een woning op een eigen grond, leidt dan ook niet
noodzakelijk tot een verarming van het gemeenschappelijk vermogen omdat
een tot dit vermogen behorend inkomen zou zijn aangewend ten voordele van
een eigen goed.
Besluit
Door de “waarde van de aanwending van arbeidskracht” voor de oprichting van een woning op een eigen grond, impliciet doch zeker, als een tot het
gemeenschappelijk vermogen behorend inkomen te beschouwen, zonder het
beroepsmatig karakter van de aangewende arbeidskracht vast te stellen,
miskent het bestreden arrest artikel 1405, 1o, Burgerlijk Wetboek, en kon het
dienvolgens ook niet wettig besluiten tot een verarming van het gemeenschappelijk vermogen ten voordele van het eigen vermogen van de eiser (schending
van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek).
Door minstens de “waarde van de aanwending van arbeidskracht” voor de
oprichting van een woning op een eigen grond, impliciet doch zeker, met toepassing van artikel 1405, 4o, Burgerlijk Wetboek, als een tot het gemeenschappelijk
vermogen behorend goed te beschouwen, omdat niet bewezen is dat het aan een
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der echtgenoten eigen is ingevolge enige wetsbepaling, miskent het bestreden
arrest artikel 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek, nu de vrucht van deze arbeidskracht
het gerealiseerde toebehoren is van een eigen onroerend goed, en derhalve met
toepassing van de artikelen 546 en 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek, ook een eigen
goed is (schending van de artikelen 546, 1400, 1o, en 1405, 4o, Burgerlijk Wetboek),
en kon het dienvolgens ook niet wettig besluiten tot een verarming van het
gemeenschappelijk vermogen ten voordele van het eigen vermogen van de eiser
(schending van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek).
Door te oordelen dat eiser vergoedingsplichtig is opzichtens het gemeenschappelijk vermogen omdat hij een “persoonlijk voordeel” heeft getrokken
uit het gemeenschappelijk vermogen, in de zin van artikel 1432 Burgerlijk
Wetboek, door zijn arbeidskracht aan te wenden voor de oprichting van een
woning op een eigen grond, zonder dat uit de vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt dat baten van het gemeenschappelijk vermogen, zoals bepaald in
artikel 1405 Burgerlijk Wetboek, werden aangewend ten voordele van het eigen
vermogen, is de beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1405 en 1432 Burgerlijk Wetboek).
Door een vergoedingsplicht van de eiser opzichtens het gemeenschappelijk
vermogen te weerhouden voor de “eigen werkzaamheden” van de eiser aan
de op zijn grond opgerichte woning, zonder tevens vast te stellen dat, anders
dan door de eiser in conclusie aangevoerd, door deze werkzaamheden de eiser
zijn normale beroepsactiviteiten die inkomsten opleverden voor het gemeenschappelijk vermogen, niet heeft kunnen uitoefenen, minstens door niet uit te
sluiten dat de eiser, ondanks de werkzaamheden aan zijn eigen woning, toch
zijn normale beroepsactiviteiten heeft kunnen uitoefenen en het gemeenschappelijk vermogen met inkomsten heeft kunnen spijzen, is de door het besteden
arrest weerhouden vergoedingsplicht niet naar recht verantwoord, nu aldus
niet blijkt dat de verrijking van het eigen vermogen van de eiser ten koste van
het gemeenschappelijk vermogen is gebeurd, en dus niet blijkt dat het gemeenschappelijk vermogen werd verarmd door de eigen werkzaamheden van eiser
(schending van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
5. Naar luid van artikel 1398 Burgerlijk Wetboek berust het wettelijk stelsel
op het bestaan van drie vermogens : het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.
De artikelen 1399, 1400 en 1401 Burgerlijk Wetboek sommen de vermogensbestanddelen op die behoren tot het eigen vermogen, terwijl artikel 1405 de vermogensbestanddelen opsomt die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.
Naar luid van artikel 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek zijn eigen, ongeacht het
tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding
bestaat, het toebehoren van eigen onroerende goederen of onroerende rechten.
Krachtens artikel 546 Burgerlijk Wetboek geeft de eigendom van een roerende
of een onroerende zaak recht op al wat zij voortbrengt en op hetgeen, hetzij
natuurlijk, hetzij kunstmatig, als bijzaak ermee verenigd wordt, en wordt dit
recht van natrekking genoemd.
Overeenkomstig artikel 1399, eerste lid, Burgerlijk Wetboek zijn eigen
de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en die welke ieder van hen tijdens het stelsel
verkrijgt door schenking, erfenis of testament.
Naar luid van artikel 1405, 3 o, Burgerlijk Wetboek zijn gemeenschappelijk de
goederen geschonken of vermaakt aan de twee echtgenoten samen of aan een
van hen onder beding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn.
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Overeenkomstig artikel 894 Burgerlijk Wetboek is een schenking onder
levenden een akte, waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van
de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanvaardt.
Naar luid van artikel 1405, 4o, Burgerlijk Wetboek zijn gemeenschappelijk
alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen
zijn ingevolge enige wetsbepaling.
Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten vergoeding
verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het gemeenschappelijk
vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in het algemeen,
telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk
vermogen.
Overeenkomstig artikel 1435 Burgerlijk Wetboek mag de vergoeding niet
kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde vermogen.
Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden
echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed,
dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering
van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat
tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van
de vervreemding indien het voordien vervreemd is ; is het vervreemde goed
vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag van dat nieuwe goed.
6. De schenking heeft de overdracht van een vermogensbestanddeel tot voorwerp.
Kosteloze prestaties zijn geen schenking in de zin van voornoemde artikelen 894, 1399, eerste lid, en 1405, 3 o, Burgerlijk Wetboek.
Nu de kosteloze prestatie op zich geen vermogensbestanddeel is, is ze ook
geen “goed” in de zin van voornoemde artikelen 1398, 1399, eerste lid, 1405, 3 o en
1405, 4o, Burgerlijk Wetboek, maakt ze geen deel uit van de in de artikelen 1399,
1400, 1401 en 1405 opgesomde bestanddelen van het eigen en het gemeenschappelijk vermogen, en kan ze ook geen aanleiding geven tot vergoeding met toepassing van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek, dat immers verschuivingen veronderstelt van vermogensbestanddelen van het gemeenschappelijk vermogen
naar het eigen vermogen.
7. De bij toepassing van artikel 1432 Burgerlijk Wetboek aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigde vergoeding, vereist een verrijking van het
eigen vermogen, een verarming van het gemeenschappelijk vermogen, en een
oorzakelijk verband tussen beide.
8. De enkele omstandigheid dat derden ter begunstiging van beide echtgenoten kosteloos prestaties hebben geleverd, betekent niet dat deze prestaties
tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Zij zijn immers geen “schenking”, zodat artikel 1405, 3 o, Burgerlijk Wetboek niet kan toegepast worden. Ze
zijn in ieder geval geen “goed” dat tot het eigen dan wel het gemeenschappelijk
vermogen zou kunnen behoren.
Wanneer, zoals te dezen, derden (familieleden en vrienden) kosteloos werken
hebben uitgevoerd aan de op een eigen grond van een echtgenoot opgerichte
woning, die ingevolge natrekking, met toepassing van de artikelen 546 en 1400,
1o, Burgerlijk Wetboek, eveneens een eigen goed is van deze echtgenoot, betekent de enkele omstandigheid dat deze werken het eigen vermogen van deze
echtgenoot hebben verrijkt, niet dat dit ten koste van een tot het gemeenschappelijk vermogen behorend vermogensbestanddeel is gebeurd, ook al beoogden
de derden de begunstiging van beide echtgenoten.
9. De eiser betwistte te dezen dat de door derden kosteloos uitgevoerde werken
bij de oprichting van de woning op zijn eigen grond, aanleiding kon geven tot
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vergoeding met toepassing van de artikelen 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek,
omdat deze artikelen slechts toelaten de gemeenschap te vergoeden voor waardevermeerderingen die aan het gemeenschappelijk vermogen te danken zijn.
10. Na te hebben vastgesteld “(dat) volgens de verklaringen van partijen
aan het huis ook (zou) gewerkt zijn door diverse familieleden en vrienden,
in de visie van (de eiser) voornamelijk door zijn vader, wat allemaal gratis
gebeurde”, oordeelt het bestreden arrest dat “ook dit element voor vergoeding
(in aanmerking komt)”, op grond van de overweging “(dat) nergens uit (blijkt)
dat deze hulp van familieleden en vrienden uitsluitend ten behoeve van (de
eiser) gebeurde, (dat) bijgevolg het gemeenschappelijk vermogen, begunstigde
van deze vrijwillige hulp, wel degelijk verarmd (is), doordat deze omwille van
de natrekking in het vermogen van een der echtgenoten, in casu dat van (de
eiser) is terechtgekomen”.
Aldus beschouwt het bestreden arrest “de vrijwillige hulp” ten onrechte
als een tot het gemeenschappelijk vermogen behorend “goed”, waaruit het
eigen vermogen van de eiser voordeel zou getrokken hebben ten koste van het
gemeenschappelijk vermogen.
Besluit
Door het gemeenschappelijk vermogen van partijen te beschouwen als
“begunstigde” van de vrijwillige hulp van “diverse familieleden en vrienden”,
en te oordelen dat dit gemeenschappelijk vermogen verarmd is doordat “deze
vrijwillige hulp” door natrekking in het eigen vermogen van de eiser is terecht
gekomen, beschouwt het bestreden arrest deze “vrijwillige hulp” ten onrechte
als een “goed” of vermogensbestanddeel dat tot het gemeenschappelijk vermogen
kan behoren, en aanleiding kan geven tot verarming van dit vermogen wanneer
deze “vrijwillige hulp” het eigen vermogen tot voordeel heeft gestrekt (schending van de artikelen 1398, 1399, 1400, 1401 en 1405 Burgerlijk Wetboek, en, voor
zoveel als nodig, de artikelen 546 en 1400, 1o, Burgerlijk Wetboek), en kon het
niet wettig besluiten dat dit voordeel voor het eigen vermogen een verarming
betekent van het gemeenschappelijk vermogen dat aanleiding moet geven tot
vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen (schending van dezelfde wetsbepalingen evenals van de artikelen 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek).
In zoverre de redengeving van het bestreden arrest aldus moet begrepen
worden dat de appelrechter de gratis verstrekte hulp van vrienden en familieleden beschouwt als een schenking, miskent het bestreden arrest de artikelen 894, 1399, eerste lid, en 1405, 3 o, Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1432 Burgerlijk Wetboek is elk der echtgenoten
vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit het
gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te
voldoen en, in het algemeen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft
getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen.
Artikel 221, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere echtgenoot bijdraagt in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen.
Artikel 1435 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vergoeding niet
kleiner mag zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde
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vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen
bedragen en gelden echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden
of verbeteren van een goed, dan zal de vergoeding gelijk zijn aan de
waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien
het voordien vervreemd is, is het vervreemde vermogen vervangen
door een ander goed, dan wordt de vergoeding geschat op de grondslag
van dat nieuwe goed.
Krachtens artikel 1405 Burgerlijk Wetboek zijn onder meer gemeenschappelijk : de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen,
evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten en alle
goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten
eigen zijn in gevolge enige wetsbepaling.
2. Hieruit volgt dat de echtgenoot die tijdens het huwelijk inspanningen levert ten voordele van een eigen goed waardoor een meerwaarde werd gerealiseerd, geen vergoeding verschuldigd is aan het
gemeenschappelijk vermogen wanneer die inspanningen een bijdrage
in de lasten van het huwelijk uitmaken.
Wanneer die inspanningen geen bijdrage in de lasten van het huwelijk vormen, geven die inspanningen slechts aanleiding tot vergoeding
in zoverre het gemeenschappelijk vermogen hierdoor inkomsten heeft
moeten derven.
3. De appelrechter oordeelt dat “ook indien het gemeenschappelijk
vermogen verarmd wordt doordat de waarde van de aanwending van
arbeidskracht niet in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomt,
maar wordt aangewend om een eigen goed van een der echtgenoten
te verwerven, te verbeteren of te onderhouden, is overeenkomstig
artikel 1432 Burgerlijk Wetboek het eigen vermogen een vergoeding
verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen”.
Door aldus een verarming aan te nemen van het gemeenschappelijk
vermogen ingevolge de inspanningen die een echtgenoot tijdens het
huwelijk levert ten voordele van een eigen goed, zonder onderscheid
te maken naargelang deze inspanningen een bijdrage in de lasten van
het huwelijk uitmaken, en wanneer die werken geen bijdrage in de
lasten van het huwelijk uitmaken, zonder na te gaan in welke mate de
gemeenschap inkomsten heeft gederfd, verantwoordt het arrest zijn
beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het heeft geoordeeld
omtrent de vergoeding voor de bouw van een gezinswoning.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
30 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 82
1o

— 30 januari 2014
(C.12.0139.N)

kamer

1o EIGENDOM. — M ede -eigendom. — Mede -eigenaar. — Eigen kavel. —
Rechtsvordering. — Syndicus. — Geen inlichting. — Gevolg. — Ontvanke lijkheid.
2 o VORDERING IN RECHTE. — Eigendom. — Mede -eigendom. — Mede -eige naar. — E igen kavel. — Syndicus. — Geen inlichting. — Gevolg. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o Wanneer de mede-eigenaar die een rechtsvordering betreffende zijn
kavel alleen instelt, nalaat de syndicus hierover in te lichten, is zijn vordering om die reden niet onontvankelijk. (Art. 577-9, § 1, tweede lid, BW)
t.

Vereniging

van

(Delta Plus n.v.
Mede-eigenaars van residentie De Vliet e. a.)
A rrest.

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Antwerpen van 30 maart 2011 en 14 september 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 577-9, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek,
zoals hier van toepassing, kan iedere mede-eigenaar alle rechtsvorderingen betreffende zijn kavel alleen instellen, na de syndicus daarover
te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.
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2. Wanneer de mede-eigenaar die een rechtsvordering betreffende
zijn kavel alleen instelt, nalaat de syndicus daarover in te lichten, is
zijn vordering om die reden niet onontvankelijk.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
30 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 83
1o

— 30 januari 2014
(C.12.0305.N)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Gerechtelijk recht. — R echtspleging. — Taak van de rechter. — A mbtshalve
aanvullen van redenen. — Voorwaarden.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Recht
van verdediging. — Taak van de rechter. — A mbtshalve aanvullen van
redenen. — Voorwaarden.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Gerechte lijk recht. — R echtspleging. — Partijen. — A anvoering van feiten. —
Geen opgave van rechtsgrond. — Taak van de rechter. — Toepassing van
een rechtsgrond. — Geen tegenspraak.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen). — Recht
van verdediging. — Partijen. — A anvoering van feiten. — Geen opgave van
rechtsgrond. — Taak van de rechter. — Toepassing van een rechtsgrond.
— Geen tegenspraak.
5o ERFDIENSTBAARHEID. — Conventionele Erfdienstbaarheid
Gebruik. — Binnenkoer. — Gebruiksrecht. — Vestiging.

Van

6 o ERFDIENSTBAARHEID. — Gebruiksrecht. — Vestiging. — T itel Van
Erkenning.

1o en 2o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig
de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard
van de door 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
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bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van
de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van
partijen niet miskent  (1). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging ; Art. 774, Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering steunen, zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, miskent de
rechter die op die feiten een rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te
laten daarover tegenspraak te voeren, hun recht van verdediging niet  (2).
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging ; Art. 774,
Gerechtelijk Wetboek)
5o Het gebruiksrecht van een binnenkoer kan gevestigd worden als een
conventionele erfdienstbaarheid van gebruik.
6 o Een titel van erkenning in de zin van artikel 695 van het Burgerlijk
Wetboek maakt het mogelijk om een gebruiksrecht te vestigen in de vorm
van een erfdienstbaarheid. (Art. 695, BW)

(Vereniging

van mede -eigenaars van de

t.

I mmo

and

Residentie Ego
I nvest Dewulf n.v.)

A rrest.
I. Bestreden

beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 15 februari 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig
de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische
  (1) Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van het OM.
  (2) Het OM concludeerde tot vernietiging op het eerste onderdeel vermits het van
oordeel was dat de partijen ter zake betwisting hadden gevoerd over het gebruiksrecht
vanuit de optiek van de toepasselijkheid van de artikelen 625 tot 363 van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het recht van bewoning. Het OM stelde dat deze wetsbepalingen weliswaar niet uitsluiten dat een gebruiksrecht ook kan worden benaderd vanuit
de kwalificatie als erfdienstbaarheid en de daarop toepasselijke regels, maar dat, nu
geen der partijen het bestaan van een erfdienstbaarheid had aangevoerd, de appelrechters de partijen de mogelijkheid hadden moeten bieden daaromtrent verweer te voeren,
teneinde hen niet te verschalken. Nu partijen niet in de gelegenheid werden gesteld
hieromtrent tegenspraak te voeren, achtte het OM het recht van verdediging miskend.
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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.
2. Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering
laten steunen, zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, miskent
de rechter die op die feiten een rechtsgrond toepast zonder de partijen
toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun recht van verdediging niet.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de verweerster ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging van de beslissing over agendapunt 610 van de algemene vergadering van de residentie EGO aanvoerde dat zij een gebruiksrecht had op
de binnenkoer krachtens de basisakte/reglement van mede-eigendom
of minstens op grond van verkrijgende verjaring ; zij bepaalt echter
niet krachtens welke rechtsgrond of wetsbepaling zij dat gebruiksrecht heeft verworven ;
— de eiseres aanvoerde dat de verweerster geen gebruiksrecht op de
binnenkoer heeft behalve dan als manoeuvreerruimte en doorgang
naar de garages, hetgeen zonder voorwerp is geworden aangezien zij de
garages zelf heeft gesupprimeerd ;
— dat de eiseres tevens aanvoerde dat het niet bewezen is dat de
verweerster de binnenkoer reeds meer dan 20 jaar als parkeerplaats
zou gebruiken.
4. De appelrechters stellen onder meer vast dat van het reglement
van mede-eigendom (p. 13) volgende clausule bevat : “alhoewel de koer
met de manoeuvreerruimte voor de wagens, de doorrit naar de Karel
Janssenslaan en de garagepoorten zelf gemene delen zijn om de homogeniteit en de uniformiteit in het gebouw als architecturaal te benadrukken en maximaal te verzekeren, zullen de kosten van onderhoud,
reiniging, herstelling en vervanging van deze gemene delen met inbegrip van de eventuele overdekking van de koerruimte uitsluitend ten
laste komen respectievelijk van de vier garages op de koer (voor wat
betreft de koerruimte en doorrit met bijbehoren en poorten) of van de
garage aan de Karel Janssenslaan (voor wat deze garagepoort betreft)”.
5. De appelrechters oordelen dat :
— uit het reglement van mede-eigendom blijkt dat aan de verweerster als eigenaar van de handelsuitbating een conventioneel recht werd
toegekend tot overdekking van de koerruimte ;
— alle mede-eigenaars van de residentie bij de ondertekening van de
verkoopovereenkomsten met bijgevoegd reglement van mede-eigendom
akkoord zijn gegaan met de machtiging die aan de verweerster verleend
werd om als eigenaar van de handelsuitbating en de garages nummer
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één tot vier over te gaan tot het aanpassen van de garages, de manoeuvreerruimte en de uitrit en tot het overdekken van de koerruimte ;
— door de wilsverklaring van de mede-eigenaars overeenkomstig
artikel 693 Burgerlijk Wetboek aan de verweerster een recht van
gebruik van de binnenkoer werd toegekend en dat overeenkomstig
artikel 695 Burgerlijk Wetboek thans geen sprake is van verkrijging
door verjaring doch van vestiging door erkenning.
6. De appelrechters geven aldus te kennen dat het reglement van
mede-eigendom aan de verweerster een gebruiksrecht op de binnenkoer verleent in de vorm van een erfdienstbaarheid.
De appelrechters die aldus opteren voor de kwalificatie van het
gebruiksrecht als erfdienstbaarheid en niet als een recht van gebruik
in de zin van artikel 625 Burgerlijk Wetboek, miskennen het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Anders dan het onderdeel aanvoert, steunen de appelrechters hun
beslissing niet op de omstandigheid dat de verweerster de binnenkoer
reeds meer dan 20 jaar gebruikt.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
8. De appelrechters die het gebruiksrecht steunen op het reglement van
mede-eigendom, waarvan de draagwijdte in het debat was, steunen hun
beslissing niet op feiten die uit eigen wetenschap werden aangevoerd.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
9. Artikel 695 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ten aanzien van
erfdienstbaarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen,
de titel van vestiging van erfdienstbaarheid slechts kan worden
vervangen door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid,
uitgaande van de eigenaar van het dienstbare erf.
Anders dan het onderdeel aanvoert, kan een gebruiksrecht van een
binnenkoer gevestigd worden als een conventionele erfdienstbaarheid
van gebruik.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat een titel van erkenning in de
zin van artikel 695 Burgerlijk Wetboek het niet mogelijk maakt om
een gebruiksrecht te vestigen in de vorm van een erfdienstbaarheid,
faalt het naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
30 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.
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N° 84
1o

— 30 januari 2014
(C.12.0554.N)

kamer

HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Gevolgen. Bevoegdheid van de
rechter. — Devolutieve werking. — Uitspraak over het geschil. — Onderzoeksmaatregel. — Draagwijdte.

In geval van hoger beroep tegen gemengde beslissingen zoals bedoeld in
artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek geldt de verplichting tot terugverwijzing bij gehele of gedeeltelijke bevestiging van de in eerste aanleg bevolen
onderzoeksmaatregel niet wanneer de appelrechter het hoger beroep
tegen de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart
of de bestreden beslissing op enig punt wijzigt  (1) ; uit de onderlinge
samenhang tussen de artikelen 963, § 2, 973, § 1 en § 2, 1068, 1496 Gerechtelijk Wetboek volgt dat de eerste rechter rechtsmacht behoudt om het
door hem bevolen deskundigenonderzoek op te volgen, de in dat kader
gerezen betwistingen te beslechten en uitspraak te doen over verzoeken
tot vervanging van een deskundige, zolang de appelrechter geen beslissing heeft genomen die hem verbiedt de zaak nog terug te verwijzen naar
de eerste rechter. (Art. 963, § 2, 973, §§ 1 en 2, 1068, 1496 Gerechtelijk
Wetboek)

(Koninklijke Racing Club Genk 322 v.z.w. t. Lismond Sport b.v.b.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 26 juni 2012.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Ontvankelijkheid
.........................................................

  (1) Zie Cass. 29 januari 2004, AR C.01.0537.N, AC 2004, nr. 53, met concl. van advocaatgeneraal D. Thijs ; Cass. 20 oktober 2000, AR C.99.0440.N, AC 2000, nr. 566 ; Cass. 10 januari
2011, AR S.09.0102.N, AC 2011, nr. 23, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier.
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Gegrondheid
4. Krachtens de artikelen 963, § 2, en 1496 Gerechtelijk Wetboek zijn
de beslissingen die een onderzoeksmaatregel bevelen van rechtswege
uitvoerbaar bij voorraad.
Krachtens artikel 973, § 1 en § 2, Gerechtelijk Wetboek komt het aan
de rechter die het deskundigenonderzoek heeft bevolen of de daartoe
aangewezen rechter toe om het verloop van het onderzoek op te
volgen, de tijdens het onderzoek ontstane betwistingen te beslechten
en uitspraak te doen over verzoeken tot vervanging van de deskundige.
5. Overeenkomstig artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
maakt het hoger beroep tegen een eindbeslissing of een beslissing alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger
beroep.
Krachtens artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moet de
appelrechter evenwel de zaak terugverwijzen naar de eerste rechter
indien hij een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt.
In geval van hoger beroep tegen gemengde beslissingen geldt die
verplichting tot terugverwijzing bij gehele of gedeeltelijke bevestiging
van de in eerste aanleg bevolen onderzoeksmaatregel niet wanneer de
appelrechter het hoger beroep tegen de bestreden beslissing geheel of
gedeeltelijk gegrond verklaart of de bestreden beslissing op enig punt
wijzigt.
6. Uit de onderlinge samenhang tussen de voormelde wetsbepalingen
volgt dat de eerste rechter rechtsmacht behoudt om het door hem
bevolen deskundigenonderzoek op te volgen, de in dat kader gerezen
betwistingen te beslechten en uitspraak te doen over verzoeken tot
vervanging van de deskundige, zolang de appelrechter geen beslissing
heeft genomen die hem verbiedt de zaak nog terug te verwijzen naar
de eerste rechter.
7. De appelrechters die oordelen dat de rechtbank van koophandel te
Tongeren, die deskundige Bloemen had aangewezen, vanaf hun tussenarrest van 13 september 2010 geen rechtsmacht meer had om zich uit
te spreken over de vervanging van deze deskundige, terwijl voormeld
tussenarrest het hoger beroep niet geheel of gedeeltelijk gegrond
had verklaard, noch het beroepen vonnis op enig punt had gewijzigd,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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30 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de
heer Verbist.

N° 85
1o

— 31 januari 2014
(C.13.0639.F)

kamer

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. —
BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtbanken. — Verzuim gedurende meer dan
zes maanden om de zaak te berechten. — Vordering tot onttrekking. —
Bericht aan het betrokken rechtscollege. — Uitspraak. — Gevolg.
2 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. —
BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtbanken. — Verzuim gedurende meer
dan zes maanden om de zaak te berechten. — Vordering tot onttrekking.
— Wenselijkheid om de zaak te onttrekken. — G oede rechtsbedeling. —
Bevoegdheid van het Hof.
3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. —
BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtbanken. — Verzuim gedurende meer
dan zes maanden om de zaak te berechten. — Vordering tot onttrekking.
— Wenselijkheid om de zaak te onttrekken. — G oede rechtsbedeling. —
Draagwijdte.
4o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. —
BURGERLIJKE ZAKEN. — Rechtbanken. — Verzuim gedurende meer dan
zes maanden om de zaak te berechten. — Vordering tot onttrekking. —
Geen onttrekking. — Nietigverklaring. — Bevoegdheid van het Hof.

1o Zodra de griffie van het gerecht waarvan de onttrekking van de zaak
wordt gevorderd, wordt bericht dat een verzoekschrift tot onttrekking is
ingediend voor het Hof, kan er geen uitspraak meer worden gedaan in de
zaak die het voorwerp uitmaakt van het verzoekschrift tot onttrekking.
(Art. 654 Gerechtelijk Wetboek)
2o Het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan een rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft
een zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, houdt bij zijn
uitspraak rekening met het belang van een goede rechtsbedeling ; bij zijn
uitspraak over de vraag of de zaak al dan niet aan de rechter moet worden
onttrokken, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking
nemen  (1). (Artt. 648, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek)
3o Een maatregel tot onttrekking van de zaak is strijdig zijn met een goede
rechtsbedeling, wanneer uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat,
in de zaak, de rechter verschillende daden heeft gesteld, waaronder een
onderzoek ter plaatse met bijstand van een deskundige, dat het geschil
behoorlijk ingewikkeld is met verschillende hoofd- en tegenvorderingen
en dat het vonnis, dat gewezen is de dag nadat de griffie van het vrede  (1) Cass. 21 april 2006, AR C.06.0132.F, AC 2006, nr. 229.
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gerecht was bericht dat er dezelfde dag een verzoekschrift tot onttrekking
was ingediend, omstandig gemotiveerd is.
4o Er bestaat geen grond tot nietigverklaring van het vonnis dat werd
uitgesproken nadat de griffie van het rechtscollege werd bericht dat er
een verzoekschrift tot onttrekking was ingediend voor het Hof, aangezien de nietigverklaring van de handelingen van de betrokken rechter,
krachtens artikel 658, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen
kan worden uitgesproken bij onttrekking van de zaak aan die rechter  (1).
(Art. 658 Gerechtelijk Wetboek).

(L.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Bij een akte ondertekend en met redenen omkleed door mr. Etienne
Grégoire, advocaat bij de balie te Luik, en ontvangen op de griffie van
het Hof op 30 december 2013, vordert de verzoeker dat de zaak, die op de
rol van het vredegerecht van het kanton Fléron is ingeschreven onder
de nummers 11A314 en 11A1056, zou worden onttrokken aan de vrederechter van dat gerecht, omdat hij gedurende meer dan zes maanden
heeft verzuimd de zaak, die hij in beraad heeft genomen, te berechten.
De niet-verzoekende partij heeft haar opmerkingen ingediend ter
griffie van het Hof bij brief van 29 januari 2014.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Luidens artikel 654 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter schorsende kracht. De
griffier van het Hof bericht binnen vierentwintig uren aan de griffier
van de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, dat het
verzoekschrift is ingediend. Het dossier van de rechtspleging wordt
ten spoedigste toegezonden aan de griffie van het Hof van Cassatie.
Zodra de griffie van het gerecht waarvan de onttrekking van de zaak
wordt gevorderd, wordt bericht dat een verzoekschrift tot onttrekking
is ingediend voor het Hof, kan er bijgevolg geen uitspraak meer worden
gedaan in de zaak die het voorwerp uitmaakt van het verzoekschrift
tot onttrekking.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat volgt :
— de griffie van het Hof van Cassatie heeft de griffie van het vredegerecht te Fléron per faxbericht van 30 december 2013, om 17.22 uur,
bericht dat er diezelfde dag een verzoek tot onttrekking was ingediend
in de zaak met de rolnummers 11A314 en 11A1056 ;

  (1) Id.
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— de griffie van het vredegerecht te Fléron heeft dat faxbericht voorzien van een stempel met de datum van 31 december 2013 ;
— de vrederechter heeft in die zaak uitspraak gedaan bij vonnis van
31 december 2013.
2. Het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot onttrekking van de
zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd
heeft een zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, houdt bij
zijn uitspraak rekening met het belang van een goede rechtsbedeling.
Bij zijn uitspraak over de vraag of de zaak al dan niet aan de rechter
moet worden onttrokken, kan het Hof alle omstandigheden van de
zaak in aanmerking nemen.
3. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat, in de zaak, de
rechter verschillende daden heeft gesteld, waaronder een onderzoek
ter plaatse met bijstand van een deskundige ; dat het geschil behoorlijk ingewikkeld is met verschillende hoofd- en tegenvorderingen ; dat
het vonnis van 31 december 2013 omstandig gemotiveerd is.
Een maatregel tot onttrekking van de zaak zou in dit geval strijdig
zijn met een goede rechtsbedeling.
4. Aangezien de nietigverklaring van de handelingen van de rechter
tegen wie de onttrekking van de zaak wordt gevorderd, krachtens
artikel 658, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kan worden
uitgesproken bij onttrekking van de zaak aan die rechter, bestaat er
geen grond tot nietigverklaring van het vonnis van 31 december 2013.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak.
Laat de kosten ten laste van de verzoeker.
31 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire (bij de balie te Luik)
en de heer Levy (bij de balie te Luik).

N° 86
1o

— 31 januari 2014
(F.12.0030.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — ALGEMEEN. — A anslag. — Beslissing
van de directeur der belastingen. — Betwisting. — R echtsvordering. —
Voorwerp.
2o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Beslissing
van de directeur. — Redenen tot nietigverklaring of ontheffing van de
aanslag. — Vervanging. — Bevoegdheid van de fiscale rechter. — Voorwerp
van de vordering. — Belastingschuldvordering van de Staat. — Gevolgen.

1o Uit de artikelen 569, eerste lid, 32o, en 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek, alsook uit de artikelen 366 e.v. van het Wetboek van de Inkom-
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stenbelastingen 1992, inzonderheid uit artikel 376, § 1, tweede lid, van
dat wetboek, volgt dat niet de door de directeur der belastingen of de
in zijn naam genomen beslissing maar de aanslag zelf het voorwerp kan
uitmaken van een geschil voor de rechtbank van eerste aanleg, wanneer
die aanslag na die beslissing geheel of gedeeltelijk blijft bestaan  (1).
2o De beslissing is naar recht verantwoord, wanneer ze vaststelt dat het
voorwerp van de oorspronkelijke vordering en van het hoger beroep noch
de nietigverklaring noch de gehele ontheffing van de aanslag is, aangezien de door de gewestelijke directeur gedelegeerde ambtenaar dat reeds
had toegekend, en de vordering tot vervanging, door andere redenen, van
de redenen van de beslissing van de directeur die als grondslag hebben
gediend voor de volledige ontheffing van de litigieuze aanslag in de
vennootschapsbelasting vervolgens niet-ontvankelijk verklaart, op grond
dat, sinds de inwerkingtreding van de wetten van 15 en 23 maart 1999, niet
langer de beslissing van de directeur der belastingen maar de belastingschuldvordering van de Staat het voorwerp uitmaakt van de rechtsvordering voor de rechtbank van eerste aanleg en dat, hoewel er een verband is
gelegd tussen het administratieve en het gerechtelijke beroep — het tweede
kan niet zonder het eerste worden ingesteld — de rechtsvordering betrekking heeft op de wettigheid van de aanslag ; de fiscale rechter zou zich
in de uitoefening van de aan de uitvoerende macht toegekende bevoegdheden mengen en zich aan machtsoverschrijding schuldig maken indien
hij de redenen van nietigverklaring of ontheffing van een aanslag, die de
gewestelijke directeur in de uitoefening van zijn uitvoerende functie heeft
aangenomen, door zijn eigen redenen zou vervangen (2).

(Glid’Air b.v.b.a. c. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 6 oktober 2010.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 6 januari 2014 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en
advocaat-generaal André Henkes 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
Het arrest overweegt “dat, sinds de inwerkingtreding van de wetten
van 15 en 23 maart 1999, niet langer de beslissing van de directeur [der
  (1) en (2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 86.
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belastingen] maar de schuldvordering van de Staat (de aanslag) het
voorwerp uitmaakt van de rechtsvordering voor de rechtbank van
eerste aanleg en dat, hoewel er een verband is gelegd tussen het administratieve en het gerechtelijke beroep – het tweede kan niet zonder
het eerste worden ingesteld –, blijft het niettemin een feit dat de
rechtsvordering voortaan betrekking heeft op de wettigheid van de
aanslag”. Het arrest, dat vaststelt dat, in deze zaak, “het voorwerp van
de oorspronkelijke vordering en van het door de [eiseres] ingestelde
hoger beroep noch de nietigverklaring noch de gehele ontheffing van
de aanslag is, aangezien de door de gewestelijke directeur gedelegeerde
ambtenaar dat reeds had toegekend”, beslist “dat het hof van beroep
zich zou mengen in de uitoefening van de aan de uitvoerende macht
toegekende bevoegdheden en zich aan machtsoverschrijding schuldig
zou maken indien het de redenen van nietigverklaring of ontheffing
van een aanslag, die de gewestelijke directeur in de uitoefening van
zijn uitvoerende functie heeft aangenomen, door haar eigen redenen
zou vervangen”.
Met deze overwegingen, die het Hof in staat stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, motiveert het arrest regelmatig zijn beslissing om de oorspronkelijke vordering van de eiseres, die ertoe strekte
andere redenen in de plaats te stellen van die van de beslissing van de
directeur die als grondslag hebben gediend voor de gehele ontheffing
van de litigieuze aanslag in de vennootschapsbelasting, niet-ontvankelijk te verklaren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 569, eerste lid, 32 o, Gerechtelijk Wetboek neemt
de rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de
toepassing van een belastingwet.
Artikel 1385undecies, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt
dat, tegen de belastingadministratie, de vordering inzake dergelijke
geschillen slechts wordt toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk
het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep
heeft ingesteld en, in het tweede lid, dat die vordering wordt ingesteld
binnen een termijn die varieert naargelang er over het administratief
beroep al dan niet een beslissing is gewezen.
De artikelen 366 en volgende WIB1992 regelen de procedure voor
het indienen van een bezwaar tegen de gevestigde aanslag. Volgens
artikel 375, § 1, tweede lid, van dat wetboek, is de beslissing van
de bevoegde directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, die als administratieve overheid over het bezwaar
uitspraak doet, onherroepelijk wanneer bij de rechtbank van eerste
aanleg geen vordering is ingesteld binnen de in artikel 1385undecies
Gerechtelijk Wetboek vermelde termijn.
Uit die bepalingen volgt dat niet de door de directeur der belastingen of de in zijn naam genomen beslissing maar de aanslag zelf het
voorwerp kan uitmaken van een geschil voor de rechtbank van eerste
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aanleg, wanneer die aanslag na die beslissing geheel of gedeeltelijk
blijft bestaan.
Het onderdeel, dat aanvoert dat de rechtbank van eerste aanleg,
niettegenstaande de gehele ontheffing van een aanslag door de
directeur der belastingen, zou kunnen kennisnemen van een geschil
betreffende de redenen van die beslissing van de directeur, faalt
naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer T’Kint.

N° 87
1o

— 31 januari 2014
(F.12.0197.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag van
ambtswege en forfaitaire aanslag. — A angifte binnen de termijnen. —
Foutief aangifteformulier. — Gevolg.

Het arrest schendt artikel 351, eerste lid, eerste streepje, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, wanneer het beslist dat de aanslag
jegens een rijksinwoner ambtshalve kan worden vastgesteld omdat hij
geen aangifte heeft gedaan binnen de termijnen bepaald in de artikelen 307 tot 311 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, op
grond dat de aangifte van zijn inkomsten in één van de in artikel 305
van hetzelfde wetboek bedoelde inkomstenbelastingen, dat binnen de
vereiste termijn is overhandigd, is gedaan op een ander formulier dan
dat waarvan het model door de Koning is vastgesteld voor de personenbelasting. (Artt. 305, eerste lid, 307, eerste lid, 346, eerste lid, en 35,
eerste lid, WIB92).

(E. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 28 maart 2012.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als
volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 346, eerste lid, en 351, eerste lid, eerste streepje, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij het koninklijk besluit
van 10 april 1992, bevestigd bij de wet van 12 juni 1992, waarbij die artikelen zijn
gewijzigd door, respectievelijk, de artikelen 65 en 67 van de wet van 6 juli 1994
houdende fiscale bepalingen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vermeldt dat de [eiser] de aanslag van ambtswege betwist en overweegt dat, “hij, in de onderstelling dat [hij] daadwerkelijk rijksinwoner zou
zijn, evenwel een aangifte van de personenbelasting had moeten doen overeenkomstig artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, binnen
de in die bepaling vastgestelde termijn” en dat “hij in dat geval de aangifte
niet zou hebben gedaan binnen de in die termijn bepaalde termijn, in de zin
van artikel 351, tweede lid, van [datzelfde wetboek], en de aanslag jegens hem
ambtshalve kon worden vastgesteld”.
Het arrest, dat [om de in het middel weergegeven redenen] beslist dat de
eiser rijksinwoner was en, in die hoedanigheid, de personenbelasting voor
de litigieuze aanslagjaren verschuldigd was, verklaart vervolgens het hoger
beroep ongegrond en bevestigt derhalve dat de eiser, voor elk aanslagjaar, een
aangifte van de personenbelasting moest indienen overeenkomstig artikel 308
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 binnen de in die bepaling
gestelde termijn en dat de aanslag jegens hem ambtshalve kon worden vastgesteld, op grond “dat hij [die] aangifte niet heeft gedaan binnen de in [het
voormelde artikel 308] bepaalde termijn, in de zin van artikel 351, tweede lid,
van [datzelfde wetboek]”.
Grieven
Krachtens artikel 305, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn belastingplichtigen die aan de personenbelasting, alsook
belastingplichtigen die aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen,
gehouden ieder jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte
over te leggen in de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 311.
Krachtens artikel 307, § 1, eerste lid, van dat wetboek wordt de aangifte
gedaan op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld
en dat wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door de directeur-generaal
van de directe belastingen werd aangewezen.
Artikel 308, § 1, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de belastingplichtigen
voor wie op 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd,
de gronden van belastbaarheid inzake personenbelasting of als niet-rijksinwoners inzake belasting van niet-inwoners aanwezig zijn, hun aangifte aan
de betrokken dienst moeten doen toekomen binnen de op het formulier aangegeven termijn, die niet korter mag zijn dan een maand te rekenen vanaf de
verzending ervan.
Krachtens artikel 346, eerste lid, van hetzelfde wetboek stelt de administratie, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen
welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de
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vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van
artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft erkend, de belastingplichtige bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten
en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke
zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar
oordeel de wijziging rechtvaardigen.
Artikel 351, eerste lid, eerste streepje, van hetzelfde wetboek bepaalt dat
de administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen op het bedrag van de
belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige nagelaten heeft
een aangifte te doen binnen de termijnen bedoeld in de artikelen 307 tot 311.
Met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter, stelt het arrest vast
dat de eiser, voor elk litigieus aanslagjaar, een aangifte van de belasting van
niet-inwoners heeft gedaan.
Het arrest overweegt dat de eiser rijksinwoner was en derhalve onderworpen
was aan de personenbelasting en niet aan de belasting van niet-inwoners en dat
hij een aangifte van de personenbelasting moest doen.
Het arrest heeft uit die overwegingen niet kunnen afleiden dat de eiser de
aangifte niet had gedaan binnen de in artikel 308 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 bepaalde termijn, in de zin van artikel 351, eerste
lid, en dat, bijgevolg, de aanslag jegens hem ambtshalve kon worden vastgesteld.
Zoals het Hof immers voor recht heeft gezegd in zijn arrest van 27 september
2012 (AR F.11.0106.F en F.11.0114.F, Belgische Staat tegen La Charmille v.z.w.),
kan uit de omstandigheid dat een belastingplichtige die onderworpen is aan
één van de in artikel 305 bedoelde inkomstenbelastingen, aan de administratie
ten onrechte een aangifte heeft teruggezonden die bestemd was voor belastingplichtigen onderworpen aan één van de andere vier in dat artikel beoogde
belastingen, niet worden afgeleid dat die aangifte niet voldoet aan die vorm- en
termijnvereisten.
Het arrest, dat beslist dat de eiser “de aangifte niet heeft gedaan binnen de
in [artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992] bepaalde
termijn, in de zin van artikel 351, tweede (lees : eerste) lid, en de aanslag jegens
hem dus ambtshalve kon worden vastgesteld”, schendt artikel 351, eerste lid,
eerste streepje, van [hetzelfde wetboek].
Het arrest beslist ook impliciet maar zeker dat de administratie de wijzigingsprocedure niet hoefde te volgen en schendt derhalve ook artikel 346,
eerste lid, van hetzelfde wetboek.

III. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
Eerste middel
Artikel 351, eerste lid, eerste streepje, WIB1992 bepaalt dat de administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen op het bedrag van de
belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens
waarover zij beschikt, in de gevallen waarin de belastingplichtige
nagelaten heeft een aangifte te doen binnen de termijnen bedoeld in de
artikelen 307 tot 311.
Daaruit volgt dat de belastingplichtige die de Belgische belastingadministratie, binnen de vereiste termijn, een aangifte van zijn inkom-
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sten in één van de in artikel 305 van dat wetboek bedoelde inkomstenbelastingen heeft doen toekomen, niet kan worden belast volgens de
procedure van de aanslag van ambtswege, tenzij daartoe een andere,
in het voormelde artikel 351 opgesomde oorzaak is aangevoerd.
Het arrest grondt zijn beslissing hierop dat, “[de eiser], in de onderstelling dat [hij] daadwerkelijk rijksinwoner zou zijn, een aangifte
van de personenbelasting had moeten doen overeenkomstig artikel 308
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, binnen de in die
bepaling bepaalde termijn” en dat “hij in dat geval de aangifte niet
zou hebben gedaan binnen de in die termijn bepaalde termijn, in de
zin van artikel 351, tweede lid, [lees : eerste lid, eerste streepje] van
[datzelfde wetboek], en de aanslag jegens hem ambtshalve kon worden
vastgesteld”.
Het arrest, dat overweegt dat de aanslag jegens een rijksinwoner
ambtshalve kan worden vastgesteld omdat hij geen aangifte heeft
gedaan binnen de termijnen bepaald in de artikelen 307 tot 311 WIB1992,
op grond dat de aangifte van zijn inkomsten in één van de in artikel 305
van hetzelfde wetboek bedoelde inkomstenbelastingen, dat binnen de
vereiste termijn is overhandigd, is gedaan op een ander formulier dan
dat waarvan het model door de Koning is vastgesteld voor de personenbelasting, schendt artikel 351, eerste lid, eerste streepje, van dat
wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
31 januari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — 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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