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N° 88
3o

— 3 februari 2014
(C.12.0474.F)

kamer

RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — Strafzaken.
— Gezag van gewijsde in strafzaken. — Later burgerlijk proces. —
Begrip. — Draagwijdte.

Het gezag van gewijsde in strafzaken kleeft alleen aan datgene wat de
strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld met betrekking
tot het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, met
inachtneming van de gronden waarop de strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijs steunt  (1).

(P&V Verzekeringen c.v.b.a. t. Locadif b.v.b.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep gewezen
op 23 maart 2012 door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2013 zijn
conclusie ter griffie neergelegd.
De zaak werd bij beschikking van 9 oktober 2013 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

1. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het niet nader bepaalt
in hoeverre het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de vordering
van de verweerster de bewijslast in strafzaken en het vermoeden van
onschuld zou miskennen.
2. Het vonnis gewezen op 24 januari 2008 door de correctionele rechtbank te Bergen heeft doen opmerken dat “niet bewezen is dat hij tegen
een onaangepaste snelheid reed, […] dat hij tussen zijn voertuig en
zijn voorligger niet voldoende veiligheidsafstand heeft gehouden, […]
verstrooid is geweest, […] laattijdig geremd heeft” of nog “de controle
over zijn voertuig zou zijn verloren of zou hebben nagelaten alle
maneuvers uit te voeren die hij moest maken”, en heeft vervolgens
H. Y. vrijgesproken van de tenlastelegging van onopzettelijke slagen
en verwondingen, met de overweging dat “hij naar alle waarschijnlijkheid bevestigt dat [de verzekerde van de eiseres] plotseling is gaan
remmen, zodat niet bewezen is dat hij zou hebben nagelaten te stoppen
voor een hindernis die kan worden voorzien”.

  (1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 88.
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Dat vonnis overweegt dat :
— volgens de aanwijzingen gegeven door de verzekerde van de eiseres
in verband met haar snelheid “het feit om van een snelheid van 70 kilometer per uur, in de verkeersstroom op de linker rijstrook, tot stilstand te komen”, de stelling van de beklaagde “aannemelijk maakt”
stelling die overigens “bevestigd wordt door haar zoon”.
— de door de andere bij het ongeval betrokken personen aangevoerde
elementen “de stelling bevestigen dat de verzekerde van de eiseres
plots is gaan remmen, hetgeen een niet te voorziene hindernis bleek te
zijn voor de achterliggers”.
Door te oordelen dat “de strafrechtbank de stelling van het plotse
remmen van de verzekerde van de eiseres [… ] als bewezen acht”, geeft
het bestreden vonnis aan het strafvonnis geen uitleg die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
3. Het gezag van gewijsde in strafzaken kleeft alleen aan datgene
wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld met
betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde
feiten, met inachtneming van de gronden waarop de strafrechtelijke
beslissing noodzakelijkerwijs steunt.
Door zonder miskenning van de bewijskracht van die akte, te oordelen
dat het plotse remmen van de verzekerde van de eiseres werkelijk
bewezen geacht werd door het strafvonnis waarin zowel de eiseres en
haar verzekerde als de verweerster en de bestuurder van het voertuig
dat haar toebehoort partij waren, leidt het bestreden vonnis daaruit
wettelijk af, op grond van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat
het gebonden is door die vaststelling die de grondslag vormt van de
erkenning door het strafvonnis van het bestaan van een onvoorzienbare hindernis en bijgevolg van de beslissing tot vrijspraak.
Het bestreden vonnis oordeelt voor het overige dat “de verweerster,
door het aanvoeren van de redenen van het genoemde strafvonnis, op
voldoende aannemelijke wijze burgerrechtelijk het bewijs levert van
de fout van de verzekerde van de eiseres”.
Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt te oordelen dat het op
24 januari 2008 door de correctionele rechtbank van Bergen gewezen
vonnis, de fout van de verzekerde van de eiseres bewezen acht en dat
het door die beslissing gebonden is krachtens het gezag van gewijsde
in strafzaken, berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis.
Voor zover het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer T’Kint.
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— 3 februari 2014
(S.12.0077.F)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Willekeurig
Bewijs. — Bewijslast. — Werkgever. — Draagwijdte.

ontslag.

—

2 o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Willekeurig
Bewijs. — Bewijslast.

ontslag.

—

3o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — Bewijslast. — A rbeidsovereenkomst. — E inde. — Willekeurig
ontslag. — Bewijs. — Bewijslast.

1o Aangezien uit de redenen van het bestreden arrest blijkt dat de werkgever heeft willen aantonen dat het ontslag niet gerechtvaardigd was
door de ongeschiktheid van de werknemer maar door “zijn herhaaldelijke
afwezigheden die de werking van de onderneming ontwrichtten”, beslist
het arrest naar recht om “op grond van het criterium van de noodwendigheden van de onderneming” te onderzoeken of die afwezigheden “negatieve gevolgen hebben gehad op de organisatie van de onderneming”  (1).
(Art. 63, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet)
2o en 3o Artikel 63, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de
bewijslast van de redenen van het ontslag bij de werkgever legt, wijkt in
zoverre af van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek (2). (Art. 63, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet ; art. 1315, BW en art. 870, Gerechtelijk Wetboek)

(Masquelier n.v. t. M.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 8 december 2011.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 16 oktober 2013 een
conclusie ter griffie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert twee middelen aan die luiden als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
— de artikelen 1134, 1135, 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 89.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het ontslag wegens de talrijke afwezigheden van
[de verweerder] willekeurig is en verklaart, met wijziging van de beroepen
vonnissen, de oorspronkelijke vordering van laatstgenoemde ontvankelijk en
gegrond. Dientengevolge veroordeelt het [de eiseres] om aan [de verweerder]
13.774,50 euro te betalen als vergoeding voor willekeurig ontslag, vermeerderd
met de compensatoire wettelijke interest vanaf 2 april 2003 en de gerechtelijke
interest, en tot de kosten, op grond van de volgende redenen :
“[de eiseres] beweert dat de herhaaldelijke afwezigheden van [de verweerder]
sedert 1993 ‘de organisatie van de onderneming ontwrichtten’ : ‘[hij] is nooit
vervangen geworden en, tijdens zijn afwezigheden, moest zijn arbeid door
andere arbeiders worden verricht’ ;
Als die afwezigheden onderzocht worden op grond van het criterium van de
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, moeten zij bijgevolg overeenstemmen met de noodzakelijke voorwaarde daarvoor : die afwezigheden moeten het ontslag genoodzaakt hebben. De werkgever moet dus de
verstoring of de ontwrichting bewijzen (M. Jourdan, ‘Le licenciement abusif
de l’ouvrier. Évolutions’, in Le licenciement abusif, Perspectives de droit social,
2009, 78) ;
Te dezen is aangetoond dat [de verweerder] sinds 1993 herhaaldelijk om
medisch verantwoorde redenen afwezig is geweest (vooral wegens ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval) ;
[De eiseres] toont evenwel niet aan op welke wijze die afwezigheden negatieve
gevolgen hebben gehad op de organisatie van de onderneming of de dienst. Zij
heeft het nergens over het aantal personeelsleden die [de verweerder] konden
vervangen, de mogelijke invloed van die afwezigheden op de productiviteit
van de machines, de eventuele verplichting voor de andere personeelsleden om
bijkomende prestaties te leveren ;
[De eiseres] beweert trouwens paradoxaal genoeg dat die afwezigheden de
dienst ontwrichtten, terwijl de machines waarop [de verweerder] werkte volgens
haar niet veel nut meer hadden en zijn functie weldra zou worden geschrapt ;
De andere door de partijen aangevoerde elementen (anciënniteit, tijdskrediet, outplacement, logboekje) hebben geen enkele weerslag op de afloop van
het geschil ten aanzien van de redenen die [de eiseres], op wie de bewijslast
rust, aanvoert”.
Het arrest besluit “dat uit het voorafgaand onderzoek blijkt dat [de eiseres]
in gebreke blijft het bij artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet ingevoerde
vermoeden om te keren ; dat een vergoeding voor willekeurig ontslag verschuldigd is ; dat het hoger beroep, voor zover het gericht is tegen het vonnis van
9 juni 2010, bijgevolg gegrond is”.
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet wordt onder willekeurig
ontslag verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of
het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake
de werking van de onderneming.
Bij betwisting ligt de bewijslast bij de werkgever. Niettemin is laatstgenoemde de enige die kan beoordelen of de werknemer geschikt is om de hem
toevertrouwde taak uit te voeren. De toetsing van de rechtbank heeft geen
betrekking op de juistheid van de beslissing van de werkgever maar op het
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bestaan van een motief. De toetsing van de rechtscolleges is bijgevolg slechts
een marginale toetsing.
Volgens het Hof van Cassatie blijkt uit het ontwerp van artikel 63 dat de
regels inzake willekeurig ontslag tot doel hebben elk ontslag wegens “kennelijk onredelijke” redenen te verbieden. Deze beslissing preciseert, zonder haar
tegen te spreken, de lering van het arrest van 18 februari 2008, volgens hetwelk
de wet geen enkel verband (dat als redelijk of wettelijk kan worden aangemerkt) vereist tussen de geschiktheid van de werkman en zijn ontslag. Daaruit
volgt dat een ontslag niet willekeurig is in de zin van die bepaling als het
steunt op een reden die verband houdt met de geschiktheid van de werkman,
ongeacht de gevolgen van die ongeschiktheid op de organisatie van het werk.
Uit de in het middel aangehaalde redenen erkent het arrest 1. dat de afwezigheden van [de verweerder] de oorsprong vormen van het door [de eiseres]
besliste ontslag en 2. dat deze afwezigheden sedert 1993 talrijk waren.
Het arrest beslist niettemin dat het ontslag van [de verweerder] door [de
eiseres] willekeurig is, vermits de eiseres niet aantoont dat de afwezigheden
van [de verweerder] “negatieve gevolgen” hadden op de organisatie van de
onderneming. Die voorwaarde blijkt evenwel geenszins uit artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet.
Het arrest dat [de eiseres] veroordeelt om aan [de verweerder] een vergoeding wegens willekeurig ontslag te betalen bij gebrek aan bewijs van een bij
artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet niet vereist element, verantwoordt zijn
beslissing ten aanzien van die bepaling bijgevolg niet naar recht.
Tweede onderdeel
Luidens de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek
staat het aan de eiser het bewijs te leveren van de elementen die hij aanvoert en
hij, bij gebreke daaraan, in het ongelijk gesteld aangezien het bewijslastrisico
op hem rust.
Met de in het middel weergegeven redenen verklaart het arrest de oorspronkelijke vordering van [de verweerder] ontvankelijk en gegrond op grond dat
[de eiseres] “niet aantoont op welke wijze die afwezigheden negatieve gevolgen
hebben gehad op de organisatie van de onderneming of de dienst”.
Het arrest stelt zodoende [de eiseres] in het ongelijk bij gebrek aan bewijs
van een element dat haar nochtans door geen enkele wettelijke bepaling was
opgelegd.
Bijgevolg keert het arrest de bewijslast om (schending van de artikelen 1315
Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel

.........................................................
Tweede onderdeel

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

van het hof

Tweede middel
.........................................................
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, wordt
onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel,
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verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
Uit de in het tweede middel vergeefs aangevochten redenen van het
arrest volgt dat de eiseres wilde aantonen dat het ontslag, niet wegens
de ongeschiktheid van de verweerder, maar door zijn “herhaaldelijke
afwezigheden die de werking van de onderneming ontwrichtten”,
gerechtvaardigd was.
Het arrest beslist bijgevolg naar recht om “op grond van het criterium van de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming”
te onderzoeken of die afwezigheden “negatieve gevolgen op de organisatie van de onderneming hebben gehad”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 63, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het
bij betwisting aan de werkgever behoort het bewijs te leveren van de
voor het ontslag aangevoerde redenen.
Die bepaling, die de bewijslast van de redenen voor het ontslag bij
de werkgever legt, wijkt in zoverre af van de artikelen 1315 Burgerlijk
Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de eiseres beweert dat
het ontslag gerechtvaardigd is door de “herhaaldelijke afwezigheden
van de verweerder die de onderneming ontwrichtten”, de bewijslast
van “de negatieve gevolgen” van die afwezigheden “op de organisatie
van de onderneming” bij de eiseres legt, schendt geen enkele in het
onderdeel bedoelde bepaling.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer T’Kint.

N° 90
3o

— 3 februari 2014
(S.11.0103.F)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — A llerlei. — P reventieadviseur. — Beschermingsvergoeding. — A ard.
2 o SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — P reventieadviseur. —
Beschermingsvergoeding. — Bijdragen.
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1o De preventieadviseur mag niet op de ondernemingsraad verkozen
worden ; hij mag niet genieten van de bescherming bepaald bij de artikelen 14 tot 19 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden ; de
door de werkgever betaalde vergoeding op grond van artikel 10 van de wet
van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs, wanneer de werkgever de krachtens deze wet voorgeschreven procedures niet heeft gevolgd, is geen vergoeding wegens de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van personeelsafgevaardigden. (Art. 10,
wet 20 december 2002 ; art. 19, § 2, 2o, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)
2o Op de vergoeding die wordt uitbetaald ter bescherming van het mandaat
van preventieadviseur zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. (Art. 19, § 2, 2o, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)

(n.v. Prayon

et

R.S.Z.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 28 januari 2011 van
het arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 14, § 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
— artikel 19, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
— de artikelen 33, 42, 43, 49, 56, 57 en 59 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
— artikel 16 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven;
— de artikelen 14 tot 19 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ;
— de artikelen 4, 5 en 10 van de wet van 20 december 2002 betreffende de
bescherming van de preventieadviseurs.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de vordering van de
verweerder om de eiseres te veroordelen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen op de aan de heer Van Praet betaalde vergoeding als preventieadviseur,
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gegrond en wijst bijgevolg de vordering van de eiseres tot terugbetaling van
de hiervoor betaalde bijdragen af, vermeerderd met de interest, en veroordeelt
haar in de kosten, met alle redenen die worden verondersteld hier volledig te
zijn weergegeven en in het bijzonder met de volgende redenen :
“Professor Wantiez […] leidt uit de tekst van artikel 19, § 2 van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet af dat ‘de vergoeding die de werkgever moet betalen
wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt, vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen tenzij die verschuldigd is naar aanleiding van de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ en, zou men hieraan kunnen
toevoegen, ook als deze verschuldigd is naar aanleiding van de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord.
Vanuit dat wettelijk postulaat, maakt Claude Wantiez twee kanttekeningen
bij hetgeen men enerzijds moet verstaan onder ‘vergoedingen wegens schending van een wettelijke, contractuele of statutaire verplichting’, en anderzijds
bedoeld wordt met het begrip ‘door de werkgever verschuldigde vergoedingen
wegens de onregelmatige beëindiging van de overeenkomst’.
In het eerste geval, oordeelt de auteur dat die vergoedingen slaan op de schadevergoeding die de werkgever verschuldigd is voor het nadeel dat hij aan de
werknemer heeft berokkend wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen,
zoals bijvoorbeeld het niet ter beschikking stellen van een bedrijfswagen of
van werkinstrumenten, of nog het geval van de werkgever die de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft beëindigd en de vergoeding niet heeft betaald,
vermits in die gevallen geen sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald.
We zullen verder zien in welke mate de beschermingsvergoedingen die aan
de preventieadviseur enerzijds en aan de tijdskredietgerechtigde anderzijds
verschuldigd zijn al dan niet behoren tot de categorie die vrijgesteld is van
sociale zekerheidsbijdragen.
In ‘door de werkgever verschuldigde vergoedingen wegens de onregelmatige beëindiging van de overeenkomst door de werkgever’ onderscheidt […] de
auteur drie categorieën vergoedingen :
1) ‘de vergoedingen verschuldigd wegens beëindiging zonder opzegging (of
met een onvoldoende opzegging) noch dringende reden van een overeenkomst
van onbepaalde duur of wegens de vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst van bepaalde duur’ ;
Het staat vast dat die verbrekingsvergoedingen onderworpen zijn aan sociale
zekerheidsbijdragen ;
2) ‘de vergoedingen verschuldigd in uitvoering van de Wet Ontslagregeling’ ;
Die dogmatische visie bevestigt dat de aan een preventieadviseur verschuldigde beschermingsvergoeding, overeenkomstig de wet, onderworpen is aan de
sociale zekerheid.

.........................................................
De administratieve uitlegging door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
De algemene administratieve instructies voor de werkgevers die gelden voor
het eerste kwartaal 2005 […] bepalen het volgende :
‘De bedragen die aan de werknemer worden toegekend wanneer de dienstbetrekking wordt beëindigd zonder dat de werkgever daarbij zijn wettelijke,
contractuele of statutaire verplichtingen naleeft, beantwoorden in beginsel
niet aan het loonbegrip. In het bijzonder worden hier bedoeld de bedragen die
als schadevergoeding worden betaald en de wettelijke vergoedingen die als
aanvulling van de verbrekingsvergoedingen verschuldigd zijn aan bepaalde
categorieën van beschermde werknemers (werknemers in loopbaanonderbreking, zwangere vrouwen, ...)’.
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Uitlegging van de jurisprudentie
Bij weten van het arbeidshof heeft het Hof van Cassatie zich blijkbaar nog
niet moeten uitspreken, op grond van de huidig van kracht zijnde teksten, over
de onderwerping aan de sociale zekerheid van de beschermingsvergoedingen
voor de preventieadviseur en de tijdskredietgerechtigde wegens een eenzijdige
beëindiging of een beëindiging in gemeenschappelijk akkoord van de arbeidsovereenkomst, in soortgelijke omstandigheden.
Zoals hiervoor werd aangegeven, moet een onderscheid gemaakt worden
tussen de beschermingsvergoedingen die aan de preventieadviseurs of aan de
afgevaardigde in de ondernemingsraad verschuldigd zijn en die welke verschuldigd zijn aan de gerechtigde van een beschermingsvergoeding van het tijdskredietstelsel, wat stof voor interpretatie oplevert.
In het eerste geval is het door de eiseres vermelde arrest van het arbeidshof
van 25 april 1980, dat weliswaar geoordeeld heeft dat ‘de bijzondere beschermingsvergoeding geen vervangende opzeggingsvergoeding is die speciaal
verhoogd wordt ten voordele van de wettelijk beschermde werknemer en bijgevolg niet is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen’, te dezen niet relevant
aangezien die stelling, die overigens conform is aan de toenmalige administratieve instructies, niet meer actueel is sinds de invoering, bij koninklijk besluit
van 21 mei 1991, van de beschermingsvergoedingen verschuldigd aan de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen op de lijst van uitzonderingen
op de afwijkende regel van voornoemd artikel 19, § 2, 2°, waardoor ‘de door de
werkgever aan de werknemers verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt’
onttrokken worden aan de sociale zekerheidsbijdragen’.
[…] Artikel 9, 1°, van dat koninklijk besluit van 21 mei 1991 heeft die vergoedingen namelijk ingeschreven onder littera b) van de versie ten tijde van
artikel 19, § 2, 2°, van Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, met als gevolg dat zij sinds
die datum wel degelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsafhoudingen,
aangezien die ‘uitzondering op de uitzondering’ de terugkeer inhoudt naar de
algemene regel op de onderwerping van het loon in de zin van artikel 2 van de
Loonbeschermingswet.
Men weet dat die onderwerping behouden bleef, zoals Cl. Wantiez in zijn
studie overigens bevestigt, in de thans van kracht zijnde versie van artikel 19,
§ 2, 2°, littera b), Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, die betrekking heeft op ‘de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden’,
dat zowel de afgevaardigden in de ondernemingsraad als de afgevaardigden van
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk omvat.
[…] De aan de preventieadviseur verschuldigde vergoeding wegens de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst tijdens de beschermde periode is dus
ongeacht de wijze van beëindiging, eenzijdig of in gemeenschappelijk akkoord
onder partijen, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.
Het debat dat de partijen verdeelt over het eenzijdig of wederzijds karakter
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de heer V. heeft dus geen
invloed op de onderwerping van de vergoeding die de eiseres hem heeft gegeven
voor de bescherming die hij genoot wegens zijn mandaat van preventieadviseur. Die vergoeding is immers in ieder geval onderworpen aan de sociale
zekerheidsbijdragen, zowel met toepassing is van littera d) van artikel 9, § 2,
2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, in de veronderstelling dat de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord werd beëindigd, als met toepassing van
littera b), dat specifiek het geval van een eenzijdige beslissing bedoelt’.
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Grieven
Krachtens artikel 14, § 1, RSZ-wet worden de bijdragen voor sociale zekerheid
in de regel berekend op het loon van de werknemer zoals bepaald bij artikel 2,
Loonbeschermingswet. Krachtens artikel 14, § 2, RSZ-wet, kan de Koning het
aldus bepaalde begrip beperken.
De Koning heeft die mogelijkheid benut en de aan de werknemer verschuldigde vergoedingen, met toepassing van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit
RSZ-wet, niet als loon aangemerkt wanneer de werkgever zijn wettelijke,
contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, en bevestigt aldus de
algemene regel dat de beëindigingsvergoedingen niet onderworpen zijn aan de
sociale zekerheid.
De sociale zekerheidsbijdragen blijven, bij uitzondering op die afwijking,
evenwel verschuldigd in vier gevallen die beperkend worden opgesomd bij
artikel 19, § 2, 2°, van voornoemd koninklijk besluit, namelijk de vergoedingen
verschuldigd naar aanleiding van de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden [artikel 19, § 2, 2°, b)] en de
vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord [artikel 19, § 2, 2°, d)].
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 33, Wet Welzijn Werknemers, is elke werkgever verplicht
een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten
en beschikt hij daartoe over tenminste één preventieadviseur. Die adviseur
behoort tot het personeel van de werkgever (artikel 42 van dezelfde wet) en
vervult zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de
werkgever en de werknemers (artikel 43). Er wordt een comité voor Preventie
en Bescherming op het werk ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen (artikel 49 van
de wet). Het is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgever en van het
personeel (artikel 56). De preventieadviseur die deel uitmaakt van het personeel kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn (artikel 57). Hij
mag dus niet verkozen worden in het comité voor preventie en bescherming op
het werk (artikel 59). Krachtens artikel 16 Bedrijfsorganisatiewet kan hij niet
verkozen worden in de ondernemingsraad. Hij kan bijgevolg niet genieten van
de bescherming bepaald bij de artikelen 14 tot 19, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
De vergoeding die door de werkgever op grond van artikel 10 van de wet van
20 december 2002 betaald wordt wanneer de werkgever de bij die wet bepaalde
procedure niet is nagekomen is bijgevolg geen vergoeding wegens de eenzijdige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de personeelsafgevaardigden in
de zin van artikel 19, § 2, 2°, b), Uitvoeringsbesluit RSZ-wet. Deze wordt bijgevolg geregeld volgens de algemene regel van artikel 19, § 2, 2°, van dat koninklijk besluit die bepaalt dat de beëindigingsvergoedingen niet onderworpen zijn
aan de sociale zekerheid.
Het arrest dat beslist dat de door de heer V. betaalde vergoeding “als
beschermingsvergoeding wegens zijn mandaat van preventieadviseur, onderworpen” is “aan de sociale zekerheidsbijdragen [met toepassing van littera
b) van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet”, schendt bijgevolg, de
artikelen 14, § 1 en 2, RSZ-wet, 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, 33, 42,
43, 49, 56, 57 en 59, Wet Welzijn Werknemers, 16, Bedrijfsorganisatiewet, 14
tot 19, Wet Ontslagregeling Personeelsafvaardiging en 10, van de wet van
20 december 2002.

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

Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 14, § 1 en 2, RSZ-wet, worden de bijdragen voor
sociale zekerheid in de regel berekend op grond van het loon van de
werknemer zoals bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers en het aldus
bepaalde begrip kan bij koninklijk besluit worden beperkt.
Volgens artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, worden de
aan de werknemers verschuldigde vergoedingen niet als loon aangemerkt wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire
verplichtingen niet nakomt, met uitzondering nochtans van de vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van de eenzijdige beëindiging van
de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord.
Uit de artikelen 57 en 59, Wet Welzijn Werknemers, volgt dat de preventie
adviseur die deel uitmaakt van het personeel noch werkgevers-, noch
personeelsafgevaardigde kan zijn en niet verkozen mag worden in de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Uit artikel 16, Bedrijfsorganisatiewet volgt dat de preventieadviseur
niet mag verkozen worden in de ondernemingsraad.
De preventieadviseur mag bijgevolg niet genieten van de bescherming bepaald bij de artikelen 14 tot 19, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden.
Daaruit volgt dat de door de werkgever betaalde vergoeding op grond
van artikel 10 van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs, wanneer de werkgever de krachtens
deze wet voorgeschreven procedure niet heeft gevolgd, geen vergoeding
is wegens de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van
personeelsafgevaardigden in de zin van artikel 19, § 2, 2°, b), Uitvoeringsbesluit RSZ-wet.
Die vergoeding wordt bijgevolg bedoeld bij artikel 19, § 2, 2°, van dat
koninklijk besluit, volgens hetwelk de beëindigingsvergoedingen niet
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.
Het arrest dat beslist dat “de vergoeding die aan de heer V. betaald
werd voor de bescherming die hij genoot wegens zijn mandaat van
preventieadviseur onderworpen” is “aan de sociale zekerheidsbijdragen
[…] met toepassing van littera b), van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoerings
besluit RSZ-wet, schendt de voornoemde wetsbepalingen”.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de
heer De Bruyn.

N° 91
2o

— 4 februari 2014
(P.12.1757.N)

kamer

1o MILIEURECHT. — M ilieuvergunning. — Mechanische

behandeling van

niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van wegenwerken.
ling.

— In

aanmerking komende percelen.

2 o HINDERLIJKE INRICHTINGEN. — M echanische

behandeling van niet

gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van wegenwerken.
ning.

— Vrijstelling. — I n

— Vrijstel-

— Beperking.
— M ilieuvergun— Beperking.

aanmerking komende percelen.

3o STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — Gronden waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd. — M echanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van wegenwerken. —
M ilieuvergunning. — Vrijstelling. — I n aanmerking komende percelen. —
Uitbreiding van de werfzone tot percelen waarop de stedenbouwkundige
vergunning geen betrekking heeft. — Gevolg.
4o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Natuurlijke personen. —
Veroordeling samen met de verantwoordelijke rechtspersoon. — Wetens
en willens gepleegde fout. — Opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven.
— Toepasselijkheid.
5o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — Rechtspersonen. — Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van de geïdentificeerde
natuurlijke persoon.

— Wetens

en willens gepleegde fout.

lijke en onachtzaamheidsmisdrijven.

— Opzette -

— Toepasselijkheid.

1o, 2o en 3o Uit artikel 4, § 1, Milieuvergunningsdecreet, artikel 5, § 1,
VLAREM I, rubriek 2.2.2, vierde lid, Indelingslijst VLAREM I, artikel 99,
§ 1, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 3.1o Vrijstellingsbesluit 2000 en
artikel 1,2o van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning volgt dat de vrijstelling van milieuvergunning voor de
mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van
wegenwerken alleen geldt voor de kadastrale percelen of gronden waarop
de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ook al gaat het
om tijdelijke werken voor dewelke geen specifieke afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning vereist is ; deze vrijstelling geldt bijgevolg niet
voor andere percelen of gronden waartoe de werfzone werd uitgebreid en
waarop de stedenbouwkundige vergunning geen betrekking heeft.
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4o en 5o Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek
kan de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld indien hij de fout wetens en
willens heeft gepleegd, dit is wanneer hij bewust en buiten iedere dwang
heeft gehandeld ; deze bepaling is van toepassing zowel op opzettelijke
als op onachtzaamheidsmisdrijven  (1).

(V. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

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

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest ontslaat de eisers I en II van rechtsvervolging voor
de telastlegging doch enkel in de mate dat ze betrekking heeft op de
periode van 1 juli 2006 tot en met 26 maart 2008.
In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel van de beide eisers
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 4,
§ 1, Milieuvergunningsdecreet en artikel 5, § 1, VLAREM I, alsook
miskenning van de motiveringsplicht : de eisers worden vervolgd voor
de exploitatie zonder vergunning van een inrichting van de eerste
klasse (omschreven in rubriek 2.2.2.b) 2 o van bijlage 1 van titel I van
het VLAREM I ; hierna : Indelingslijst VLAREM I), bestaande uit de
opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen
uit de rubriek 2.2.1.c met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton ;
het arrest oordeelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in
rubriek 2.2.2 Indelingslijst VLAREM I, dat een uitzondering voorziet
op de vergunningsplicht voor de mechanische behandeling op de bouwplaats zelf, dit is op de percelen waarop de stedenbouwkundige vergunning voor het werk betrekking heeft ; het oordeelt ook dat de toevoeging
van de site Europark Zuid aan “de werkzone van de werf” Klapperbeek
  (1) Cass. 4 maart 2003, AR P.02.1249.N, AC 2003, nr. 149 met concl. adv.-gen. De Swaef ;
Cass. 25 oktober 2005, AR P.05.0712.N, AC 2005, nr. 536.
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op de werfvergadering van 28 november 2002 niet meebrengt dat de
stedenbouwkundige vergunning van de bouwplaats tot die “uitgebreide
werfzone” wordt uitgebreid zodat de uitzondering op de verplichte
milieuvergunning aldaar niet geldt ; het oordeelt verder dat de eisers
moesten weten dat een gemeentelijke ambtenaar die deelneemt aan
een werfvergadering, geen bevoegdheid heeft om terreinen aan de werfzone toe te voegen zonder stedenbouwkundige vergunning ; de motivering van het arrest is onjuist ; het besluit van de Vlaamse regering
van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is (hierna : Vrijstellingsbesluit
2000) bepaalt dat geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor
de tijdelijke activiteit die nodig is voor de uitvoering van de vergunde
werken ; er is dus geen afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning
vereist voor de uitbreiding van de werkstrook ; het arrest antwoordt
ook niet op het verweer van de eisers hierover ; het arrest is ook niet
afdoende gemotiveerd omdat het geen enkele aandacht besteedt aan
het aanvullend onderzoek dat de procureur-generaal liet uitvoeren, het
nietszeggend antwoord daarop van de Afdeling Milieuvergunningen en
de vordering van het openbaar ministerie strekkende tot vrijspraak op
grond van twijfel ; tenslotte keert het arrest de bewijslast om door de
eisers op te leggen dat zij zouden aantonen dat de afvalstoffen nuttig
werden gebruikt op de bouwplaats zelf.
3. Een onjuiste motivering levert mogelijks schending van de wet op,
maar geen motiveringsgebrek als bedoeld in artikel 149 Grondwet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Artikel 4, § 1, Milieuvergunningsdecreet en artikel 5, § 1, VLAREM
I bepalen : “Niemand mag, zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting
die behoort tot de eerste of tweede klasse exploiteren of veranderen”.
De telastlegging heeft betrekking op opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit rubriek 2.2.1.c) Indelingslijst VLAREM I, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton, die
gecatalogeerd wordt onder rubriek 2.2.2.b) 2° Indelingslijst VLAREM I
en ingedeeld wordt als een inrichting van de eerste klasse.
In rubriek 2.2.2, vierde lid, Indelingslijst VLAREM I is een uitzondering op de vergunningsplicht voor een dergelijke inrichting opgenomen :
“Het mechanisch behandelen op de bouwplaats zelf, op percelen waarop
de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking heeft,
van inerte stoffen die bij de uitvoering van wegeniswerken ontstaan,
wordt in deze context evenmin als een behandeling van afvalstoffen
beschouwd indien die stoffen nuttig worden aangewend op die bouwplaats zelf. De nuttige toepassing moet blijken uit het feit dat indien de
restanten niet zouden gebruikt worden, een alternatief met vergelijkbare eigenschappen zou moeten aangevoerd worden als grondstof”.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de zinsnede “op percelen waarop de
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking heeft”,
de verduidelijking is van het begrip “op de bouwplaats zelf”.
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Artikel 99, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, dat hier van toepassing is,
bepaalt dat een vergunning voorhanden moet zijn voor de uitvoering
van de in het artikel vermelde werken.
Artikel 3.1° Vrijstellingsbesluit 2000 dat hier van toepassing is,
bepaalt ; “Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de
volgende werken, handelingen en wijzigingen (…) : tijdelijke werken,
handelingen en wijzigingen nodig voor de uitoefening van vergunde
werken, voorzover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend
in de stedenbouwkundige vergunning”.
De stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op het in de
aanvraag vermelde goed.
Artikel 1, 2o, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei
2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning definieert het goed als het kadastrale
perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, of, voor de percelen zonder
kadastraal nummer, de grond of de gronden waarop de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft.
5. Uit deze bepalingen volgt dat de vrijstelling van milieuvergunning voor de mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van wegenwerken alleen geldt voor de kadastrale
percelen of gronden waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ook al gaat het om tijdelijke werken voor dewelke geen
specifieke afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning vereist is.
Deze vrijstelling geldt bijgevolg niet voor andere percelen of gronden
waartoe de werfzone werd uitgebreid en waarop de stedenbouwkundige
vergunning geen betrekking heeft.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. Het arrest oordeelt dat :
— volgens inlichtingen van de politie de tijdelijke werf Europark
Zuid gelegen is op ongeveer 2 km afstand van de werf Klapperbeek,
bouwplaats waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking
heeft ;
— voor de opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke
afvalstoffen uit rubriek 2.2.1.c), met een opslagcapaciteit van meer
dan 100 ton, dat dient te worden gecatalogeerd onder rubriek 2.2.2.b)
2° Indelingslijst VLAREM I op de site Europark Zuid te Sint-Niklaas
een voorafgaande en schriftelijke tijdelijke milieuvergunning klasse
I vereist is ;
— de mechanische behandeling van de niet gevaarlijke afvalstoffen
niet gebeurde op de bouwplaats zelf, op percelen waarop de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking had, gezien de site
Europark Zuid daar niet toe behoorde ;
— de omstandigheid dat op de werfvergadering van 28 november 2002
gesteld werd dat er geen probleem was om de site Europark Zuid toe
te voegen aan de werkzone van de werf Klapperbeek, niet meebracht
dat de stedenbouwkundige vergunning van de bouwplaats, zijnde de
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plaats waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking had,
werd uitgebreid naar de site Europark Zuid, noch dat voor deze door de
eisers genoemde “uitgebreide werfzone” geen milieuvergunning vereist
was voor de aldaar milieuvergunningsplichtige exploitatie van opslag
en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een
opslagcapaciteit van meer dan 100 ton ;
— de aanwezigheid op de werfvergadering van 28 november 2002 van
een ambtenaar van de technische dienst van de stad Sint-Niklaas,
evenmin afbreuk doet aan de vaststelling dat er geen stedenbouwkundige vergunning was voor de site Europark Zuid en de eisers niet
ontsloeg van de milieuvergunningsplicht ;
— de eisers niet ernstig kunnen voorhouden dat zij niet wisten dat
een beslissing genomen op een werfvergadering, zelfs in aanwezigheid
van een ambtenaar van de stad, geen stedenbouwkundige vergunning
inhoudt of niet kan leiden tot een uitbreiding van een stedenbouwkundige vergunning ;
— het voor de eisers niet onbekend kan zijn dat dergelijke vergadering daartoe niet de bevoegdheid heeft ; mocht de zienswijze van de
eisers gevolgd worden, dan zou een vergadering die daartoe wettelijk niet de bevoegdheid heeft, door onbeperkte uitbreiding van de
werfzone de verplichtingen voorzien in het stedenbouwdecreet en
het milieuvergunningsdecreet kunnen omzeilen en naast zich neerleggen ;
— de eerste eiser ten onrechte verwijst naar het Vrijstellingsdecreet 2000 nu daarin precies bepaald wordt dat voor tijdelijke werken,
handelingen en wijzigingen nodig voor de uitvoering van vergunde
werken, een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor zover
deze werken, handelingen en wijzigingen plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning.
7. Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat voor de opslag en
mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen zoals door
de eisers geëxploiteerd, wel een voorafgaande en schriftelijke milieuvergunning klasse 1 vereist was en het Vrijstellingsbesluit 2000 niet
van toepassing was daar de activiteit niet plaatsvond op de bouwplaats
zelf maar op een plaats waarop de stedenbouwkundige vergunning
geen betrekking had. Aldus beantwoordt het arrest het verweer van
de eisers en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar
recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. Het arrest oordeelt met opgave van redenen dat de eisers schuldig
zijn aan de bewezen verklaarde telastlegging en geeft aldus aan
waarom het een gebeurlijk andersluidende stelling van het openbaar
ministerie niet volgt.
9. In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
In zoverre dat het middel aanvoert dat het arrest aan de eisers met
betrekking tot het nuttig gebruik van de afvalstoffen een omkering
van de bewijslast oplegt, komt het op tegen overtollige redenen en is
het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
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Tweede middel van de eiser I
10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, alsmede de afwezigheid van
moreel schuldelement en miskenning van de motiveringsplicht : het
arrest oordeelt ten onrechte dat de schuld van de eiser I vaststaat ;
als afgevaardigd-bestuurder heeft hij erop toegezien dat de werken
werden gemeld ; hij werd louter gedagvaard wegens zijn functie ; ten
onrechte oordeelt het arrest dat hij schuldig is omdat hij de beslissingsmacht heeft om de onwettelijke exploitatie te doen stoppen en
dat het optreden van een milieucoördinator in de firma daar niets
aan verandert ; strafrechtelijk gesanctioneerde milieureglementen
behoren niet tot de materiële inbreuken die strafbaar zijn ongeacht of
ze met opzet of uit onachtzaamheid zijn gepleegd ; het arrest oordeelt
niet concreet over de schuld, maar vanuit een abstract beeld van
wat een leidinggevende persoon is ; ten onrechte stelt het dat er geen
sprake is van schulduitsluitende rechtsdwaling, vermits VLAREM I
uitdrukkelijk een uitzondering voorziet en het openbaar ministerie
de vrijspraak vorderde op grond van twijfel, nadat de administratie
een nietszeggend antwoord gaf op haar vraag of die uitzondering van
toepassing was ; het arrest verzuimt de onoverkomelijke onwetendheid
aan te nemen, hoewel de milieucoördinator van het bedrijf geen opmerkingen maakte ; het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser I wetens
en willens en dus opzettelijk heeft gehandeld en past ten onrechte de
cumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheden toe, terwijl er
hoogstens sprake is van onachtzaamheid.
11. In zoverre het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest
artikel 149 Grondwet schendt, is het onnauwkeurig, mitsdien niet
ontvankelijk.
12. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt : “Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het
optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel
degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien
de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon
worden veroordeeld”.
13. Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek
kan de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld indien hij de fout wetens
en willens heeft gepleegd, dit is wanneer hij bewust en buiten iedere
dwang heeft gehandeld.
Deze bepaling is van toepassing zowel op opzettelijke als op onachtzaamheidsmisdrijven.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
14. Het hier toepasselijke Milieuvergunningsdecreet bevat geen bepaling over het moreel bestanddeel van de erin bepaalde misdrijven die
steeds strafbaar zijn zonder dat de strafbepalingen die thans van toepassing zijn, over dat bestanddeel minder strenge voorwaarden oplegt. Deze
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misdrijven vereisen bijgevolg geen bijzonder opzet zodat het wetens en
willens handelen, dit is bewust en buiten iedere dwang, volstaat.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt
het evenzeer naar recht.
15. Het staat de rechter in feite, mitsdien onaantastbaar het moreel
bestanddeel van het misdrijf vast te stellen en na te gaan of voor de
geïdentificeerde natuurlijke persoon de schulduitsluitende verschoningsgrond bedoeld in artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bestaat.
Hij oordeelt even onaantastbaar of de natuurlijke persoon wetens en
willens heeft gehandeld.
16. Met de redenen die het vermeldt, onderzoekt het arrest (ro 10.3,
veertiende, vijftiende en zestiende blad) de concrete situatie van de
eiser I ten aanzien van de ten laste gelegde feiten en oordeelt het dat
hij wetens en willens heeft gehandeld en aan die feiten schuldig is.
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
4 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
De Ketelaere (bij de balie te Antwerpen) en de heer Vandenplas (bij de
balie te Leuven).

N° 92
2o

— 4 februari 2014
(P.13.0992.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Staat. Overheid. — P ublieke werkgever. — A rbeidsonge schiktheid van een personeelslid. — Fout van een derde. — R echt op
vergoeding. — P rincipe. — Beperking.
2 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Begrip. Vormen. — P ublieke werkgever. — A rbeidsongeschiktheid van een
personeelslid. — Fout van een derde. — R echt op vergoeding. — P rincipe.
— Beperking.
3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — Staat. Overheid. — P ublieke werkgever. — A rbeidsonge schiktheid van een personeelslid. — Fout van een derde. — R echt op
vergoeding. — Omvang.
4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Begrip. Vormen. — P ublieke werkgever. — A rbeidsongeschiktheid van een
personeelslid. — Fout van een derde. — R echt op vergoeding. — Omvang.

ARREST-2014-2.indb 352

26/11/14 18:01

N° 92 - 4.2.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

353

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OVEREENKOMSTEN. REGRES. — Verzekering. I ndeplaatsstelling. — P ublieke werkgever. — A rbeidsongeschiktheid van een personeelslid. — Fout van een
derde. — Verzekeraar. — Subrogatie. — R echt op vergoeding. — Omvang.
6 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. —
Begrip. Vormen. — P ublieke werkgever. — A rbeidsongeschiktheid van een
personeelslid. — Fout van een derde. — Verzekeraar. — Subrogatie. —
Recht op vergoeding. — Omvang.
7o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — P ublieke werkgever. —
A rbeidsongeschiktheid van een personeelslid. — Fout van een derde. —
Vergoeding door de verzekeraar. — Subrogatie. — Recht op vergoeding.
— Omvang.

1o en 2o De werkgever in de overheidssector die ingevolge de fout van een
derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen
zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding
voor zover hij hierdoor schade lijdt, nu het bestaan van een contractuele,
wettelijke of reglementaire verplichting immers niet uitsluit dat schade,
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij
wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  (1).
3o en 4o Het recht op vergoeding van de werkgever voor de schade die hij
lijdt ingevolge de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid is niet
beperkt tot het bedrag van de vergoeding die aan het slachtoffer zelf
verschuldigd zou zijn voor de naar gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheid  (2).
5o, 6 o en 7o Uit de samenhang tussen de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek en artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst
volgt dat de verzekeraar die aan de publieke werkgever dekking verleent
voor de wedde en de op die wedde rustende bijdragen die hij ingevolge
de fout van een derde krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen moet doorbetalen aan een personeelslid zonder
arbeidsprestaties te ontvangen, als gesubrogeerde in de rechten van deze
werkgever haar uitgaven kan terugvorderen van de aansprakelijke  (3).

(Ethias Verzekeringen t. A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 22 april 2013.
  (1) Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2001, nr. 361, met conc. adv.-gen. Mortier.
  (2) Id.
  (3) Zie Cass. 17 januari 2011, AR C.08.0303.F – C.09.0461.F, AC 2011, nr. 46.

ARREST-2014-2.indb 353

26/11/14 18:01

354

ARRESTEN VAN CASSATIE

4.2.14 - N° 92

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek, artikel 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst
en artikel 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel : de appelrechters oordelen ten onrechte dat de eiseres slechts aanspraak kan
maken op een vergoeding berekend op basis van het nettoloon van de
getroffene.
2. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze
schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
De werkgever in de overheidssector die ingevolge de fout van een
derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire
verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet
doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat tenzij wanneer, blijkens de inhoud
of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven
van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of
het reglement moet verrichten.
Het recht op vergoeding van de werkgever voor de schade die hij
lijdt ingevolge de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid, is niet
beperkt tot het bedrag van de vergoeding die aan het slachtoffer zelf
verschuldigd zou zijn voor de naar gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheid.
3. Krachtens artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst treedt de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft,
ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
4. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat de verzekeraar
die aan de publieke werkgever dekking verleent voor de wedde en de op
die wedde rustende bijdragen die hij ingevolge de fout van een derde
krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen moet doorbetalen aan een personeelslid zonder arbeidsprestaties te ontvangen, als gesubrogeerde in de rechten van deze werkgever
haar uitgaven kan terugvorderen van de aansprakelijke.
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5. De appelrechters oordelen dat :
— de verweerder op 3 januari 2011 opzettelijke slagen heeft toegebracht aan E P, inspecteur bij de lokale politiezone Kempenland ;
— deze politiezone het loon en de hierop rustende sociale lasten heeft
betaald zonder arbeidsprestaties te ontvangen van E P.
6. De appelrechters die oordelen dat de eiseres slechts beschikt over
de subrogatoire vordering bepaald in artikel 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en zij slechts vergoeding kan vorderen van
de aansprakelijke ten belope van het netto-loon van het slachtoffer,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
vordering van de eiseres tot vergoeding van het door haar uitbetaald
loon en de daarop rustende lasten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
4 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. Geinger.

N° 93
2o

— 4 februari 2014
(P.14.0172.N)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Facultatieve weigeringsgrond.
— Definitieve veroordeling voor dezelfde feiten in een Staat die geen
Lidstaat van de Europese Unie is. — Voorwaarde. — Ondergane of ten
uitvoer gelegde straf of straf die niet meer ten uitvoer kan worden gelegd.
— Verzoek tot uitlevering vanwege de niet-Lidstaat. — Draagwijdte.
2 o UITLEVERING. — Europees aanhoudingsbevel. — Facultatieve weige ringsgrond. — Definitieve veroordeling voor dezelfde feiten in een Staat
die geen L idstaat van de Europese Unie is. — Voorwaarde. — Ondergane of
ten uitvoer gelegde straf of straf die niet meer ten uitvoer kan worden
gelegd.

— Verzoek

tot uitlevering vanwege de niet -L idstaat.

— Draag -

wijdte.

1o en 2o Een verzoek tot uitlevering houdt niet in dat de straf waarop dat
verzoek betrekking heeft, ten uitvoer wordt gelegd in de zin van artikel 6,
3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel.

(S.)
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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, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6, 3°, en 17 Wet
Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel ne bis in idem en het recht van verdediging : het arrest
bevestigt de uitvoerbaarverklaring van een Europees aanhoudingsbevel
uit Italië, dat werd uitgevaardigd ter uitvoering van een gevangenisstraf die aan de eiser werd opgelegd voor feiten waarvoor hij eveneens
bij definitief vonnis in Albanië werd veroordeeld ; Albanië heeft ook
een uitleveringsverzoek aan België gericht ter uitvoering van de daar
uitgesproken straf ; dat verzoek is een daad van tenuitvoerlegging van
die straf in de zin van artikel 6, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel,
zodat het onderzoeksgerecht dient na te gaan of er grond bestaat tot het
toepassen van de in die bepaling opgenomen facultatieve weigeringsgrond ; een kopie van dat uitleveringsverzoek, met de Franse vertaling,
ontbreekt evenwel in het dossier, zodat dit dossier onvolledig is.
2. Artikel 6, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden
geweigerd “ingeval uit de gegevens waarover de rechter beschikt,
blijkt dat in een Staat die geen lid is van de Europese Unie ten aanzien
van de betrokken persoon wegens dezelfde feiten een definitief vonnis
is uitgesproken, op voorwaarde dat in geval van veroordeling, de straf
is ondergaan, thans ten uitvoer wordt gelegd of krachtens de wetgeving van die Staat niet meer ten uitvoer kan worden gelegd”.
3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, houdt een verzoek tot
uitlevering niet in dat de straf waarop dat verzoek betrekking heeft,
ten uitvoer wordt gelegd in de zin van die bepaling.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Voor het overige is het middel geheel afgeleid uit die onjuiste
rechtsopvatting.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Maes (bij de balie te Antwerpen).

N° 94
1o

— 5 februari 2014
(P.13.1194.F)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnzen. — I llegaal vervoer van producten
onderworpen aan accijnzen. — Accijnsschuld. — R eden van tenietgaan. —
Effectieve inbeslagneming en verbeurdverklaring van de gefraudeerde
goederen of afstaan ervan aan de schatkist.
2 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Accijnzen. — I llegaal vervoer van producten
onderworpen aan accijnzen. — Gefraudeerde goederen. — Geen effectieve
inbeslagname en verbeurdverklaring van de gefraudeerde goederen of
afstaan ervan aan de schatkist.

— Veroordeling tot het aanbrengen van
— Veroordeling tot betaling
niet -aanbrengen van de goederen. — Verplichting.

de goederen met het oog op inbeslagname.
van de tegenwaarde bij

3 STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Douane en
accijnzen. — I llegaal vervoer van producten onderworpen aan accijnzen.
— Gefraudeerde goederen. — Geen effectieve inbeslagname en verbeurd verklaring van de gefraudeerde goederen of afstaan ervan aan de schat kist. — Veroordeling tot het aanbrengen van de goederen met het oog op
inbeslagname. — Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde bij niet aanbrengen van de goederen. — Verplichting.
o

1o Artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop, de artikelen 48 van de wet van 22 december 2009
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, en 395 van de wet van
16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bepalen
slechts een enkele reden van tenietgaan van de accijnsschuld, met name de
effectieve inbeslagname en verbeurdverklaring naderhand van de gefraudeerde goederen of het afstaan van die goederen aan de Schatkist  (1).
2o en 3o Wanneer de daadwerkelijke inbeslagneming of het afstaan van de
goederen niet behoorlijk werd vastgesteld, ontslaat de veroordeling van
de overtreder tot betaling van de ontdoken rechten de rechter niet van
zijn verplichting om hem daarenboven te veroordelen tot het aanbrengen,
met het oog op verbeurdverklaring, van de goederen waarvoor die rechten
  (1) Cass. 28 oktober 2009, AR P.09.0837.F, AC 2009, nr. 624.
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verschuldigd zijn, en tot betaling van de tegenwaarde ervan wanneer hij
ze niet aanbrengt. (Art. 39, vierde lid, Wet 10 juni 1997 ; art. 45, vierde
lid, Wet 22 dec. 2009)

(D. c. Belgische Staat, minister van Financiën e.a. ;
Belgische Staat, minister van Financiën t. D. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer, van 23 mei 2013.
De tweede eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. Cassatieberoep van de Belgische Staat
.........................................................
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over het verzoek tot het wederoverleggen van de gefraudeerde goederen
Tweede middel
Artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop, artikel 48 van de wet van 22 december
2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, en artikel 395
van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bepalen slechts één enkele reden voor het tenietgaan van de
accijnsschuld, met name de effectieve inbeslagneming en verbeurdverklaring naderhand van de gefraudeerde goederen of het afstaan van die
goederen aan de Schatkist.
Wanneer de effectieve inbeslagneming of het afstaan van de goederen
niet behoorlijk werd vastgesteld, ontslaat de veroordeling van de overtreder tot betaling van de ontdoken rechten de rechter niet van zijn
plicht om hem daarenboven te veroordelen tot het wederoverleggen,
met het oog op verbeurdverklaring, van de goederen waarvoor die
rechten verschuldigd zijn en tot betaling van de tegenwaarde ervan
wanneer hij ze niet wederoverlegt.
Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt de voormelde wettelijke bepalingen.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering tot veroordeling van de verweerders tot
betaling van de ontdoken rechten.
De eiser voert geen middel aan.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over
het geheel van de aan G. D., M. G. en C. B. opgelegde straf en over de
bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die met die veroordelingen gepaard gaat.
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het weigert te bevelen
dat de verweerders de goederen moeten wederoverleggen die aan de
ontdoken rechten en bijdragen zijn onderworpen.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de tweede eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de verweerders tot een zesde van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen,
correctionele kamer.
5 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer T’Kint.

N° 95
1o

— 5 februari 2014
(P.13.1636.F)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke rechtsvordering
voor de strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Verte genwoordiging in rechte. — P ersonen gemachtigd om de rechtspersoon te
vertegenwoordigen.
2 o VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Vordering in rechte. — Burgerlijke rechtsvordering voor de
strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Vertegenwoordiging in rechte. — P ersonen gemachtigd om de rechtspersoon te verte genwoordigen.
3o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke rechtsvordering
voor de strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Verte genwoordiging in rechte. — R echt van de verwerende partij de identificatie te eisen van de organen van de rechtspersoon. — Draagwijdte.
4o VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Vordering in rechte. — Burgerlijke rechtsvordering voor de
strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Vertegenwoordiging in rechte. — R echt van de verwerende partij de identificatie te
eisen van de organen van de rechtspersoon. — Draagwijdte.
5o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke rechtsvordering
voor de strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Verte -
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genwoordiging in rechte.

— Recht

van de verwerende partij de identi-

ficatie te eisen van de organen van de rechtspersoon.
berechting van de zaak.

— Beoordeling

— Uitstel

van de

door de rechter.

6 o VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELS. — Vordering in rechte. — Burgerlijke rechtsvordering voor de
strafrechter. — Burgerlijke partij. — R echtspersoon. — Vertegenwoordiging in rechte. — R echt van de verwerende partij de identificatie te
eisen van de organen van de rechtspersoon. — Uitstel van de berechting
van de zaak. — Beoordeling door de rechter.

1o en 2o De rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun
bevoegde organen of door een advocaat die wettelijk verondersteld wordt
daartoe door hen te zijn gemachtigd. (Art. 703, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek)
3o en 4o Wanneer een advocaat een rechtspersoon vertegenwoordigt, kent
artikel 703, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de verwerende partij
het recht toe om te eisen dat die rechtspersoon haar de identiteit meedeelt
van de natuurlijke personen die zijn organen zijn ; die informatie, die
beoogt te voldoen aan het rechtmatig belang van de verwerende partij,
is geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering
en is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
(Art. 703, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
5o en 6 o Het uitstel van de berechting van de zaak zolang niet aan het
verzoek van de verwerende partij is voldaan om de natuurlijke personen
te identificeren die de organen zijn van de rechtspersoon die in rechte
optreedt, is geen recht maar staat ter beoordeling van de rechter. (Art. 703,
derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(A. t. Walt Disney Studios Motions Pictures I nternational,
vennootschap naar A merikaans recht e.a.)
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 17 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close 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
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser
Middel
De rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun
bevoegde organen of door een advocaat die wettelijk verondersteld
wordt daartoe door hen te zijn gemachtigd.
Wanneer een advocaat aldus een rechtspersoon vertegenwoordigt,
kent artikel 703, derde lid, Gerechtelijk Wetboek de verwerende partij
het recht toe te eisen dat die rechtspersoon haar de identiteit meedeelt
van de natuurlijke personen die haar organen zijn.
Die informatie poogt te voldoen aan het rechtmatig belang van de
verwerende partij. Ze is geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van
de rechtsvordering. Ze is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Het derde lid van voormeld artikel 703 bepaalt dat het vonnis over de
zaak “kan” worden uitgesteld zolang aan die vordering niet is voldaan.
Daaruit volgt dat het uitstel geen recht is maar aan de beoordeling
van de rechter wordt overgelaten.
Het arrest beslist dat er geen grond is om de uitspraak aan te houden
door te oordelen, met overneming van de redenen van de eerste rechter,
dat de verweersters door een advocaat zijn vertegenwoordigd, dat het
vennootschappen betreft “die te goeder naam en faam bekendstaan” en
dat onduidelijk is welk belang de eiser kan hebben om de identiteit te
kennen van de natuurlijke personen die hun organen zijn.
Met die overwegingen omkleedt het hof van beroep zijn beslissing
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Claeys (bij de balie
te Brussel), mevr. Hermoye (bij de balie te Brussel), de heer Michaux
(bij de balie te Brussel) en de heer Lejeune (bij de balie te Brussel).

N° 96
2o

— 5 februari 2014
(P.14.0058.F)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Voorlopige
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. —
Weigering. — Voorwaarde. — Tegenaanwijzingen op limitatieve wijze
opgesomd in de wet.
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2 o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Voorlopige
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied. —
Weigering. — Redenen. — Onmogelijk het ontbreken van een tegenaanwijzing vast te stellen. — Gevolg.

1o De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied is een uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf die de
strafuitvoeringsrechtbank moet toekennen wanneer de voorwaarden zijn
vervuld bepaald in de artikelen 26, § 2, en 47, § 2, van de wet van 17 mei
2006 ; die bepalingen verbieden de rechtbank om de aanvraag te weigeren
op grond van een tegenaanwijzing die daarin niet is bepaald. (Art. 47,
§ 2, Wet Strafuitvoering)
2o Het vonnis, dat het bestaan niet vaststelt van een bij wet bepaalde tegenwijzing maar zich ertoe beperkt te oordelen dat de rechtbank onmogelijk
het ontbreken van dergelijke tegenaanwijzing kan vaststellen omdat het
psychosociaal onderzoek niet volledig is, verantwoordt zijn beslissing om de
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied niet toe te kennen, niet naar recht. (Art. 47, § 2, Wet Strafuitvoering)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 23 december 2013.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ambtshalve middel : schending van artikel 47, § 2, van de wet van
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden
De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied is een uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf, die de
strafuitvoeringsrechtbank moet toekennen wanneer de voorwaarden
zijn vervuld bepaald in de artikelen 26, § 2, en 47, § 2, Wet Strafuitvoering. Die bepalingen verbieden de rechtbank om de aanvraag te
weigeren op grond van een tegenaanwijzing die daarin niet is bepaald.
Het vonnis vermeldt niet dat het risico bestaat dat de veroordeelde
nieuwe ernstige strafbare feiten zou plegen. Het beperkt zich integendeel ertoe te oordelen dat de rechtbank het ontbreken van een dergelijke tegenaanwijzing onmogelijk kan vaststellen omdat het psychosociaal onderzoek niet volledig is.
De rechtbank, die verklaart dat ze het toezicht niet kan uitoefenen
waartoe ze bij wet gehouden is en die bijgevolg het bestaan niet vaststelt van een tegenaanwijzing, verantwoordt haar beslissing om de
voorlopige invrijheidstelling niet toe te kennen, niet naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel,
anders samengesteld.
5 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Quadflieg (bij de
balie te Brussel).

N° 97
1o

— 6 februari 2014
(C.12.0505.N)

kamer

HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — I ncidenteel beroep. — Gedaagde in
hoger beroep. — Begrip.

Een partij is enkel gedaagde in hoger beroep in de zin van artikel 1054,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wanneer een hoofd- of incidenteel beroep
tegen haar wordt gericht, wat impliceert dat een partij voor de appelrechter een vordering heeft ingesteld, met uitzondering van een vordering tot bindendverklaring van het arrest, waardoor zij in haar belangen
kan worden geschaad  (1) ; geen gedaagde in hoger beroep in de zin van
deze bepaling is de partij die betrokken werd in het hoger beroep en tegen
wie uitsluitend een voorwaardelijk hoger of incidenteel beroep werd
ingesteld, waarvan de voorwaarde niet vervuld is. (Art. 1054, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek)

(Bison n.v. t. Adlina b.v.b.a. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep
van de rechtbank van koophandel te Leuven van 24 november 2009 en
20 april 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
  (1) Cass. 6 november 2009, AR C.08.0537.N, AC 2009, nr. 643.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1054, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan
alleen de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instellen.
2. Een partij is enkel gedaagde in hoger beroep in de zin van deze
bepaling wanneer een hoofd- of incidenteel beroep tegen haar wordt
gericht, wat impliceert dat een partij voor de appelrechter een vordering heeft ingesteld, met uitzondering van een vordering tot bindendverklaring van het arrest, waardoor zij in haar belangen kan worden
geschaad.
Geen gedaagde in hoger beroep in de zin van deze bepaling is de partij
die betrokken werd in het hoger beroep en tegen wie uitsluitend een
voorwaardelijke hoger of incidenteel beroep werd ingesteld, waarvan
de voorwaarde niet is vervuld.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— lastens de eiseres niets werd gevorderd voorafgaand aan haar
conclusie van 17 februari 2009 ;
— de eiseres in haar conclusie van 17 februari 2009 “incidenteel beroep”
instelde ;
— de eerste verweerster nadien met conclusie van 31 maart 2009
vorderde “ondergeschikt, en enkel voor zover de rechtbank het hoger
beroep van [de eiseres] per impossibile toelaatbaar zou verklaren”, het
incidenteel beroep van de eiseres alleszins ongegrond te verklaren ;
— de tweede verweerster met conclusie van 10 maart 2009 vorderde
“in ondergeschikte orde : het incidenteel beroep van tweede verweerster bij deze beroepsconclusie ingesteld ontvankelijk en gegrond te
verklaren ; (...) voor de eventualiteit dat [de eiseres] de veroordeling
van [de eerste verweerster] bekomt in betaling van huurgelden/bezettingsvergoeding” ;
— de eiseres met de aanvullende- en syntheseconclusie van 14 april
2009 vorderde “het incidenteel beroep van [ de eiseres] ontvankelijk en
gegrond te verklaren” zoals aldaar bepaald.
De appelrechters oordelen dat de eiseres geen incidenteel beroep kon
instellen op 17 februari 2009 bij gebrek aan de hoedanigheid van geïntimeerde.
4. Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de eiseres een in hoger
beroep gedaagde partij is geworden ingevolge de voorwaardelijke
beroepen van de verweerders, terwijl de voorwaarde zich niet heeft
gerealiseerd, kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het middel niet
kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 98
1o

— 6 februari 2014
(C.13.0076.N)

kamer

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.a.v. de echtgenoten. — Onderhoudsuitkering
na echtscheiding. — Behoeftige echtgenoot. — Onderhoudsgerechtigde. —
Staat van behoefte. — Begrip. — Gevolg.

Uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 301, § 2, eerste lid,
en 301, § 3, Burgerlijk Wetboek volgt dat de behoeftige echtgenoot in de
zin van artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, die de principieel onderhoudsgerechtigde is, niet noodzakelijk in staat van behoefte
verkeert in de zin van artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek en bijgevolg
niet noodzakelijk effectief aanspraak kan maken op een onderhoudsuitkering na echtscheiding. (Art. 301, § 2, eerste lid, en § 3, BW)

(D. t. V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 8 november 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij
gebrek aan overeenkomst zoals bedoeld in paragraaf 1, de rechtbank in
het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of in een latere beslissing,
op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
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Onder behoeftige echtgenoot in de zin van deze bepaling, wordt
verstaan die echtgenoot die de minst begoede of economisch zwakste is.
2. Artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank het
bedrag van de onderhoudsuitkering vastlegt 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. De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan
een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot.
3. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de behoeftige
echtgenoot in de zin van artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek,
die de principieel onderhoudsgerechtigde is, niet noodzakelijk in staat
van behoefte verkeert in de zin van artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek
en bijgevolg niet noodzakelijk effectief aanspraak kan maken op een
onderhoudsuitkering na echtscheiding.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Derde onderdeel
.........................................................
Vierde onderdeel
.........................................................
Vijfde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Geinger.

N° 99
1o

— 6 februari 2014
(C.13.0127.N)

kamer

1o HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — Verplichtingen van partijen. —
Wet. — Beperking Pachtprijzen. — Pachtprijzen die het wettelijk bedrag
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— Teruggave
Wetsontduiking. — Gevolg.

aan de pachter.

— Beperking

367
in de tijd.

—

2 o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen (A ard. Duur.
A anvang. Einde). — Persoonlijke rechtsvorderingen. — Ontstaan van het
recht op de persoonlijke rechtsvordering. — T ijdstip t.o.v. de inwerking treding van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring. — Gevolg.

1o Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de Wet van 4 november 1969
tot beperking van de pachtprijzen is de teruggave aan de pachter van de
pachtprijzen die het wettelijk bedrag overschrijden, slechts van toepassing op de vervallen en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan
het verzoek van de pachter voorafgaan ; uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat deze bepaling niet van toepassing is op de rechtsvordering tot teruggave die gegrond is op een wetsontduiking om te ontsnappen aan de
bepalingen van de Wet Beperking Pachtprijzen die van dwingend recht
zijn  (1). (Art. 5, vierde lid, Wet Beperking Pachtprijzen)
2o Uit de bepalingen van artikel 2262bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek
en artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring volgt dat wanneer het recht op de
persoonlijke rechtsvordering ontstaan is vóór de inwerkingtreding van de
voormelde wet van 10 juni 1998, de vordering door verloop van tien jaar
verjaart, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn meer dan
dertig jaar mag bedragen ; wanneer het recht op de persoonlijke rechtsvordering ontstaan is na de inwerkingtreding van deze wet, verjaart de
vordering door verloop van tien jaar  (2). (Art. 2262bis, eerste lid, BW ;
art. 10 Wet van 10 juni 1998)

(L. e.a. t. D. e.a.)

  (1) Cass. 13 januari 1977, AC 1977, 542.
  (2) Het OM concludeerde tot de verwerping van het enig middel tot cassatie, mede
op grond dat het vierde onderdeel faalde naar recht, nu op basis van een onderzoek
van het begrip “rechtsvordering” in artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende de verjaring blijkt dat, voor de bepaling van de
relevante verjaringsregel, niet de datum waarop de rechtsvordering wordt ingesteld
relevant is, maar de datum waarop het vorderingsrecht ontstaan is. Is dit laatste het
geval voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, dan geldt de overgangsregel
van artikel 10 van deze wet. Is dit recht nadien ontstaan, dan wordt artikel 2262bis, § 1,
lid 1, BW toegepast. In zoverre het middel aanvoerde dat de appelrechters de tienjarige
verjaring dienden toe te passen omdat de rechtsvordering van de verweerders werd ingesteld na de inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998 (27 juli 1998, en dus 27 juli 2008),
ging het naar het oordeel van het OM van een verkeerde rechtsopvatting uit. (Zie Cass.
4 oktober 1957, AC 1958, 54 ; Cass. 24 januari 1997, AR C.96.0068.N, AC 1998, nr. 47 ; zie ook :
I. Claeys, “De nieuwe verjaringswet : een inleidende verkenning”, RW 1998-1999, 401-402,
nr. 62 ; P. De Smedt, “Toepassing in de tijd van de gewijzigde verjaringstermijnen”,
in De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid
hersteld ?, Antwerpen, Kluwer, 1999, 146-147, nrs. 184 en 186 ; A. Van Oevelen, “Recente
ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht”, RW 2000-2001,
1439, nr. 13 ; C. Lebon, “De nieuwe verjaringswet. 5 jaar later”, NjW 2003, 836-837, nrs. 6 en
7 ; J.-F. van Droogenbroeck en R.-O. Dalcq, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines
dispositions en matière de prescription”, JT 1998, 708).
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Ieper van 19 september 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
2. Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de Wet van 4 november
1969 tot beperking van de pachtprijzen, hierna : Wet Beperking Pachtprijzen, is de teruggave aan de pachter van de pachtprijzen die het
wettelijk bedrag overschrijden, slechts van toepassing op de vervallen
en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan het verzoek van de
pachter voorafgaan.
3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling niet van toepassing is op de rechtsvordering tot teruggave die gegrond is op een wetsontduiking om te ontsnappen aan de bepalingen van de Wet Beperking
Pachtprijzen die van dwingend recht zijn.
4. De appelrechters die oordelen dat “nu de wetsontduiking bewezen
is, de onverschuldigde betaalde pachtgelden [kunnen] worden teruggevorderd door [de verweerders] op grond van betaling zonder oorzaak
zonder deze vordering te beperken tot de termijn van 5 jaar waarvan
sprake in de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen”, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
.........................................................
Vierde onderdeel
Ontvankelijkheid
.........................................................
Gegrondheid
10. Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.
11. Artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring bepaalt dat wanneer de rechts
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vordering is ontstaan vóór haar inwerkingtreding, de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts beginnen te lopen vanaf
haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen.
12. Uit deze bepalingen volgt dat :
— wanneer het recht op de persoonlijke rechtsvordering ontstaan is
vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 10 juni 1998, de
vordering door verloop van tien jaar verjaart, zonder dat de totale duur
van de verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen ;
— wanneer het recht op de persoonlijke rechtsvordering ontstaan is
na de inwerkingtreding van deze wet, de vordering door verloop van
tien jaar verjaart.
15. Door te oordelen dat “de vorderingen van [de verweerders] voor
wat betreft de in handen van de eisers betaalde extralegale pachtgelden (…) een gemeenrechtelijke rechtsvordering uitmaakt tot terugbetaling van onverschuldigde betaling zodat deze pas na dertig jaar
verjaart”, en de eisers mitsdien te veroordelen tot het terugbetalen
van de extralegale pachtgelden voor de periode die aan 18 maart 2000
voorafgaat, schenden de appelrechters mitsdien artikel 2262bis, § 1,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de verjaring van de vordering van de verweerders tot terugbetaling van de
extralegale pachtgelden.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Gent, rechtszitting houdende in hoger beroep.
6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Verbist.

N° 10
1o

— 6 februari 2014
(D.12.0018.N)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Non
EVRM. — A lgemeen.

bis in idem.

— A rtikel 6

2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Non bis in idem. — A lgemeen.
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3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Non bis in idem. — T uchtpro cedure. — Eerdere strafrechtelijke vervolging voor hetzelfde feit. —
Toepasselijkheid.
4o STRAF. — ALLERLEI. — T uchtprocedure. — Eerdere strafrechtelijke
vervolging voor hetzelfde feit. — Non bis in idem. — Toepasselijkheid.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — T uchtstraf. — A ard van de sanctie. — Toepasselijkheid.
6 o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.7. — T uchtstraf. —
A ard van de sanctie. — Toepasselijkheid.

1o en 2o “Non bis in idem” wordt niet gewaarborgd door artikel 6 EVRM  (1).
(Art. 6 EVRM)
3o, 4o, 5o en 6 o Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en artikel 14,
§ 7, IVBPR zijn niet dienend wanneer een persoon voor hetzelfde feit,
enerzijds, het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, en, anderzijds,
strafrechtelijk is vervolgd ; de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf,
in voorkomend geval, als een “straf” moet worden beschouwd in de zin
van artikel 6 EVRM of in de zin van artikel 14, § 7, IVBPR, doet eraan
niet af  (2). (Art. 6 EVRM ; art. 14.7 IVBPR)

(L. t. Orde

der dierenartsen, publiekrechtelijke rechtspersoon)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen van
27 april 2012.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
.........................................................

  (1) Zie o.m. EHRM, nr. 49195/99, Hermanus t. België, 18 september 2001, ro 7, en EHRM,
nr. 13079/03, Ruotsalainen t. Finland, 16 september 2009, ro 58-59 ; zie ook de concl. van
advocaat-generaal De Swaef, onder Cass. 29 januari 2013, AR P. 12.0402.N, AC 2013, nr. 67,
(263 ), 267.
  (2) Cass. 24 november 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
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Tweede onderdeel
4. “Non bis in idem” wordt niet gewaarborgd door artikel 6 EVRM.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
5. Voor het overige zijn het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem
en artikel 14, zevende lid, IVBPR niet dienend wanneer een persoon
voor hetzelfde feit, enerzijds, het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, en, anderzijds, strafrechtelijk is vervolgd. De omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een ‘straf’
moet worden beschouwd in de zin van artikel 6 EVRM of in de zin van
artikel 14, zevende lid, IVBPR, doet eraan niet af.
Het middel dat ervan uitgaat dat de tuchtrechter ingevolge het
genoemd algemeen rechtsbeginsel en artikel 14, zevende lid, IVBPR,
moet nagaan welke de aard is van de aan de eiser verweten handeling
en welke sanctie hem daarvoor kan worden opgelegd, kan niet worden
aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : M. Maes en mevr. Geinger.

N° 101
1o

— 7 februari 2014
(C.12.0545.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
Geen weergave van alle bekritiseerde redenen. — Ontvankelijkheid.
2 o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. —
Feitelijke vaststellingen. — Gevolg voor de omschrijving van overtollige redenen.
3o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. —
Vervanging van redenen. — Voorwaarde.
4o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — VOORLOPIGE MAATREGELEN. — Beslissing in
kort geding tot vaststelling van het bedrag van het tijdens het echt scheidingsgeding verschuldigde levensonderhoud. — Vordering van een
uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. — Gevolg van de beslis sing in kort geding.

1o Het feit dat niet alle middelen van de bestreden beslissing worden weergegeven, is geen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel ; het
middel geeft m.n. redenen weer waarvan de kritiek de eiser aanbelangt.
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2o De feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis waarop de
verweerder steunt om de door het middel bekritiseerde redenen als overtollig te omschrijven, vormen geen afzonderlijke en afdoende grondslag
voor de beslissing.
3o De door de verweerder gevorderde vervanging van redenen vereist
de vermelding, door de verweerder, van de rechtsgrond die de door het
middel bekritiseerde redenen moet vervangen.
4o De rechter die uitspraak moet doen over de vordering van een uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding, dient zich niet te houden aan het
dictum of aan de redenen van de beslissing in kort geding, die het bedrag
vaststelt van het levensonderhoud dat een echtgenoot tijdens het echtscheidingsgeding verschuldigd is. (Artt. 1039, eerste lid, en 1280, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(N. t. G.)
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 29 mei 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel geeft niet alle bekritiseerde redenen van het bestreden vonnis weer
Het feit dat niet alle redenen van de bestreden beslissing worden
weergegeven, is geen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel.
Het middel geeft met name redenen weer waarvan de kritiek de eiser
aanbelangt.
Tweede, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang
De feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis waarop de
verweerster steunt om de door het middel bekritiseerde redenen als
overtollig te omschrijven, vormen geen zelfstandige redenen die de
beslissing dragen.
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Derde, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang
De door de andere twee onderdelen van het middel bekritiseerde
redenen vormen geen zelfstandige redenen die de door dat onderdeel
bekritiseerde beslissing dragen.
Vierde, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, waarbij zij het Hof verzoekt tot een
substitutie van motieven over te gaan
De verweerster vermeldt de rechtsgrond niet die de door het middel
bekritiseerde redenen moet vervangen.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Krachtens artikel 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek neemt de
voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter
waarneemt, rechtsprekend in kort geding, tot de ontbinding van het
huwelijk kennis van de voorlopige maatregelen die onder meer betrekking hebben op het levensonderhoud van de partijen en van de kinderen.
Luidens artikel 1039, eerste lid, van hetzelfde wetboek, brengen de
beschikkingen in kort geding geen nadeel toe aan de zaak zelf.
De rechter die uitspraak moet doen over een gevorderde uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding, dient zich bijgevolg niet te
houden noch aan het beschikkend gedeelte, noch aan het overwegende
gedeelde van de beslissing in kort geding, die het bedrag vaststelt van
het levensonderhoud dat aan een van de echtgenoten tijdens het echtscheidingsgeding verschuldigd is.
Het bestreden vonnis overweegt dat “de feitelijke beoordeling door
het hof van beroep, [in zijn arrest van 12 mei 2011 waarbij het bedrag
van het levensonderhoud tijdens het echtscheidingsgeding wordt
vastgesteld], van de bestanddelen van het vermogen van de partijen
die in het kader van de huidige procedure ongewijzigd zijn gebleven,
zowel voor de partijen als voor de rechtbank bindend is”, dat “de motivering van het hof van beroep, in zoverre het uitspraak doet over de
voor hem gebrachte geschillen, beschikkingen zijn die, net als het
dictum, gezag van gewijsde hebben” en dat “de rechtbank, tenzij de
omstandigheden zijn gewijzigd of de toepassing van de in artikel 301
gestelde voorwaarden tot een andere beoordeling moet leiden dan
[die waartoe] de procedure in kort geding heeft geleid, bezwaarlijk de
waardebepaling kan wijzigen die een paar maanden eerder is gedaan
door het hof van beroep, op grond dat de grondslag van de vordering
is gewijzigd”.
Onder de hoofding “elementen die door het hof van beroep zijn berecht
en waaraan zowel de partijen en de rechtbank zich moeten houden”,
vermeldt het bestreden vonnis dat “de rechtbank, in zoverre de omstandigheden, wat betreft de hierboven bedoelde punten, niet zijn gewijzigd
en de voorwaarden die op deze procedure van toepassing zijn niet tot
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een andere beoordeling moeten leiden dan die waartoe de procedure in
kort geding heeft geleid, zich door het arrest van het hof van beroep
gebonden acht”.
Bij het onderzoek van de lasten van de verweerster herhaalt het
bestreden vonnis dat “de lasten die het hof van beroep in aanmerking
heeft genomen, 1.600 euro per maand bedragen (arrest van 12 mei 2011,
p. 14 en 15) [en dat] het voormelde bedrag, aangezien de omstandigheden niet zijn gewijzigd, moet worden aangenomen”.
Bij het onderzoek van de roerende inkomsten van de eiser overweegt
het bestreden vonnis dat “het voormelde bedrag [van 685.052 euro]
vermeerderd moet worden met de inkomsten uit het aanvullende kapitaal van 475.000 euro [die de eiser] uit zijn portefeuille of van een van
zijn rekeningen in 2006 en in 2007 heeft gehaald […], waaromtrent de
eiser niet verduidelijkt wat hij met dat kapitaal heeft gedaan er zich
toe beperkend het bestaan ervan in zijn appelconclusie in de huidige
procedure opnieuw te ontkennen, […] in weerwil van het rechterlijk gewijsde”, en dat “het roerend vermogen dat het hof van beroep
ten aanzien van [de eiser] in aanmerking heeft genomen, in totaal
1.530.052 euro bedraagt”.
Het bestreden vonnis, dat het bedrag van de door de eiser aan de
verweerster verschuldigde uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding vaststelt op 720,50 euro per maand, op grond van de lasten
van de verweerster en van de roerende inkomsten van de eiser zoals ze
werden bepaald in het arrest van het hof van beroep van 12 mei 2011,
en daarbij steunt op het gezag van gewijsde dat het aan dat arrest
toekent, schendt derhalve de artikelen 1039 en 1280, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
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 Nijvel,
rechtszitting houdende in hoger beroep.
7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en de heer
Lefèbvre.
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N° 102
1o

— 7 februari 2014
(C.12.0566.F)

kamer

LEVENSONDERHOUD. — Onderhoudsbijdrage
kinderen. — Bijzondere motiveringsplicht.

in

het

belang

van

de

De rechter verantwoordt niet regelmatig zijn beslissing tot verwerping
van de door de eiser ingestelde vordering tot schrapping van de onderhoudsbijdrage, wanneer hij oordeelt dat de kinderen even lang bij beide
partijen verblijven, dat de door de eiser verschuldigde betaling van een
onderhoudsbijdrage gemotiveerd werd door de ongelijkheid van inkomsten, dat, hoewel de verweerster thans weliswaar méér inkomsten geniet,
die ongelijkheid blijft bestaan, dat de behoeften van de kinderen sinds
de echtscheiding echter groter zijn geworden, aangezien de oudste 17 en
de jongste 12 jaar oud is en dat, daarenboven, de kinderen weliswaar
even lang bij beide partijen verblijven, maar dat belangrijke uitgaven,
zoals kleding, eerder door de moeder dan door de vader gedragen worden.
(Art. 1321, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(M. 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 van Neufchâteau van 13 juni 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in het verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Artikel 1321, § 1, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, behoudens
akkoord van de partijen over het bedrag van de onderhoudsbijdrage in
het belang van het kind, elke rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek
volgende elementen vermeldt : 2o de gewone kosten waaruit het budget
voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot
zijn en 5o het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale
voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het hof van beroep te Luik, bij
arrest van 3 februari 2004, het bedrag van de onderhoudsbijdrage die
de eiser aan de verweerster verschuldigd is, vaststelt op 200 euro per
maand en per kind.
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Het vonnis vermeldt dat de eiser “niet aantoont dat zijn situatie
kennelijk verslechterd is sinds de dag van de uitspraak van de echtscheiding” op 31 maart 2004, aangezien hij destijds een inkomen van
2.652 euro per maand genoot en de verweerster “erkent dat zij een loon
van 1.650 euro per maand ontving, dat wil zeggen een verhoging van
ongeveer 700 euro per maand in de loop van de laatste acht jaar”.
Het vonnis overweegt dat “de kinderen bij de twee partijen verblijven
onder het stelsel van de gelijkmatige huisvesting ; [dat] het hof van
beroep de betaling van een onderhoudsbijdrage ten laste van [de eiser]
verantwoordde door de ongelijkheid van inkomsten ; [dat] [de verweerster] thans weliswaar meer verdient, maar [dat] die ongelijkheid
blijft bestaan ; [dat] de behoeften van de kinderen echter groter zijn
geworden, aangezien de oudste 17 en de jongste 12 jaar oud is ; [dat,] voor
het overige, hoewel de huisvesting gelijkmatig verdeeld is, bepaalde
belangrijke uitgaven, zoals kleding, gewoonlijk veeleer door de moeder
dan door de vader gedragen worden [en dat], gelet op die elementen, de
in het arrest van het hof van beroep te Luik vastgestelde onderhoudsbijdrage behouden moet blijven”.
Het vonnis verantwoordt aldus niet regelmatig zijn beslissing tot
verwerping van de vordering tot afschaffing van de onderhoudsbijdrage, die de eiser heeft ingesteld op grond van artikel 1321, § 1, 2o en
5o, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de onderhoudsbijdrage die de eiser aan de verweerder vanaf 27 april 2011 verschuldigd is, vermindert tot 200 euro per maand, beslist dat die bijdrage
geïndexeerd wordt volgens de gebruikelijke formule, waarbij de index
van de maand maart 2011 als referentieindex geldt, en verweersters
vordering tot vergoeding wegens roekeloos en tergend hoger beroep
verwerpt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Namen, rechtszitting houdende in hoger beroep.
7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 103
1o

— 7 februari 2014
(C.12.0571.F)

kamer

CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — Beslissing die overeenstemt met de conclusie van de eiser.

De eiser heeft er geen belang bij kritiek uit te oefenen op het dictum van
het arrest dat, in overeenstemming met zijn conclusie, het hoofdberoep
en het tussenberoep die zijn ingesteld voor het hof van beroep, rechtsprekend in kort geding, ontvankelijk verklaart en zich, net als de eerste
rechter, bevoegd verklaart om uitspraak te doen over de vorderingen die
zijn ingesteld na ontbinding van het huwelijk  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 25 mei 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De beide onderdelen samen
Het middel verwijt het hof van beroep, rechtsprekend in kort geding,
dat het de rechtsvordering van de verweerster betreffende de voorlopige
maatregelen met toepassing van artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek
ontvankelijk heeft verklaard, niettegenstaande de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet, en,
vervolgens, het hof van beroep krachtens dat artikel niet bevoegd zijn
om uitspraak te doen over de vorderingen die voor hen zijn ingesteld
na de ontbinding van het huwelijk.

  (1) Zie Cass. 15 november 2013, AR C.11.0656.F, AC 2013, nr. 605 ; Cass. 4 oktober 2012,
AR C.11.0686.F, AC 2012, nr. 512, met concl. OM in Pas. 2012 ; onderhavig arrest bevestigt
opnieuw de rechtspraak van het Hof volgens welke de eiser in cassatie geen belang erbij
heeft een dictum te bekritiseren dat hem niet benadeelt, zelfs wanneer hij de miskenning van een regel van openbare orde aanvoert.
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Het arrest stelt vast dat “het echtscheidingsvonnis is uitgesproken
op 29 september 2009 en in kracht van gewijsde is gegaan”.
In de aanvullende en syntheseconclusies die de eiser op 27 mei 2011
heeft neergelegd, vordert hij dat “het hoofdberoep van [de verweerster]
ontvankelijk maar niet-gegrond wordt verklaard”, “[zijn] incidenteel
beroep ontvankelijk en gegrond wordt verklaard” en “voor recht wordt
gezegd dat [hij], voor de periode van 1 januari tot 31 december 2009,
slechts 60 pct. van de buitengewone kosten voor zijn rekening hoeft te
nemen en dat hij, vanaf 1 januari 2010, slechts de helft van die kosten
dient te dragen”.
De eiser heeft er geen belang bij kritiek uit te oefenen op de beschikking van het arrest die, in overeenstemming met zijn conclusie, het
hoofdberoep en het incidenteel beroep ingesteld voor het hof van
beroep, rechtsprekend in kort geding, ontvankelijk verklaart en zich,
net als de eerste rechter, bevoegd verklaart om uitspraak te doen over
de vorderingen die zijn ingesteld na de ontbinding van het huwelijk.
Geen van beide onderdelen is ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 104
1o

— 7 februari 2014
(C.13.0063.F)

kamer

RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — Memories,
nota’s of stukken. — T e late overlegging. — Sanctie.

Buiten het geval bepaald in artikel 735 van het Gerechtelijk Wetboek, moet
de rechter, krachtens artikel 740 van dat wetboek, alle memories, nota’s
of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd,
ambtshalve uit het debat weren, tenzij de partij tegen wie die stukken
worden aangevoerd, met de neerlegging heeft ingestemd of in het geval
van de toepassing van artikel 748, § 2, van dat wetboek  (1). (Art. 740
Gerechtelijk Wetboek)

(D. t. S.)

  (1) Cass. 12 december 2005, AR S.04.0128.F, AC 2005, nr. 661.
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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 15 oktober 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in het verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Buiten het geval bepaald in artikel 735 Gerechtelijk Wetboek, moet
de rechter, krachtens artikel 740 van dat wetboek, alle memories,
nota’s of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn
overgelegd, ambtshalve uit het debat weren, tenzij de partij tegen
wie die stukken worden aangevoerd, met de neerlegging heeft ingestemd of voor het geval dat artikel 748, § 2, van dat wetboek wordt
toegepast.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
laatste conclusie van de verweerster op 27 september 2011 en die van
de eiser op 8 maart 2012 moesten zijn neergelegd, dat de verweerster
haar conclusie heeft neergelegd op de laatste dag van de termijn,
dat de pleitzitting heeft plaatsgevonden op 17 september 2012 en dat
het proces-verbaal van die zitting vermeldt dat de advocaten elk een
dossier met stukken neerleggen.
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster “alle stukken tot staving
van haar inkomsten voor de jaren 2009 tot 2012 (stukken 4a, 4g, 4h et
4i)” heeft neergelegd, steunt inzonderheid op “de berekening door tax
on web van de inkomsten voor 2011 (stuk 4h)” en op “de loonfiches voor
de eerste acht maanden van 2012”.
Uit de inventaris die gevoegd is bij de laatste conclusie van de
verweerster, blijkt dat de voormelde stukken daarin niet worden
opgesomd en uit de chronologie van de data blijkt dat de verweerster
sommige stukken heeft medegedeeld na het verstrijken van de termijn
waarbinnen zij haar laatste conclusie moest neerleggen en mededelen.
Hoewel het arrest niet vaststelt dat de eiser ermee heeft ingestemd
dat die stukken zouden worden neergelegd na het verstrijken van die
termijn, weert het de voormelde stukken niet uit het debat en schendt
het bijgevolg de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet
kan leiden tot ruimere cassatie.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.

N° 105
3o

— 10 februari 2014
(C.13.0381.N)

kamer

1o. RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Burgerlijke zaken. — Bevoegd heid van de rechter. — Toepasselijk recht. — A mbtshalve op te werpen
rechtsmiddelen. — Beschikkingsbeginsel. — R echt van verdediging.
2 o. RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Bevoegdheid
van de rechter. — Toepasselijk recht. — A mbtshalve op te werpen rechts middelen. — Beschikkingsbeginsel. — R echt van verdediging.
3o. RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Bevoegd heid van de rechter. — Toepasselijk recht. — A mbtshalve op te werpen
rechtsmiddelen. — Beschikkingsbeginsel. — R echt van verdediging.

1o, 2o en 3o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits
eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden
op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door
de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun
eisen  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 22 januari 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 december
2013 verwezen naar de derde kamer.
  (1) Cass. 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC 2006, nr. 173 ; Cass. 9 mei 2008, AR C.06.0641.F,
AC 2008, nr. 283.
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen een grond van niet-ontvankelijkheid op :
de eiseres toont niet aan en maakt zelfs niet aannemelijk dat de appelrechters op grond van artikel 887 Burgerlijk Wetboek tot de nietigheid van de overeenkomst hadden dienen te besluiten. Het onderdeel is
bijgevolg onduidelijk.
2. Degene die de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregel, dient niet aan te
tonen dat de toepassing van die rechtsregel effectief zal leiden tot een
voor hem gunstiger beslissing. Het volstaat dat de toepassing van de
rechtsregel tot een voor hem gunstigere beslissing kan leiden.
3. De eiseres maakt voldoende duidelijk dat de toepassing van de
artikelen 577-2, § 8, 887, 888 en 1118 Burgerlijk Wetboek tot de inwilliging van zijn vordering kan leiden.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
4. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig
de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits
eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten
die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving
van hun eisen.
5. De appelrechter stelt vast dat :
— de eiseres de nietigheid vordert van de overeenkomst van
11 augustus 2006 wegens benadeling voor meer dan zeven twaalfden bij
verkoop van onroerende goederen ;
— de partijen “blijkens hun tegenspraak” de discussie beperkt hebben
tot de benadeling bij de verkoop van onroerende goederen ;
— nergens blijkt dat de eiseres de benadeling voor meer dan één
vierde bij verdelingen heeft ingeroepen.
6. De appelrechter die oordeelt dat de overeenkomst van 11 augustus
2006 niet als een verkoop van onroerende goederen moet beschouwd
worden, maar als een “afstand van rechten met declaratief karakter”
en de eiseres “geen beroep heeft gedaan op de benadeling voor meer dan
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één vierde, zoals geregeld door de artikelen 887-892 Burgerlijk Wetboek”,
zodat de overeenkomst rechtsgeldig is, miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
10 februari 2014 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever :
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de
heer van Eeckhoutte.

N° 106
2o

— 11 februari 2014
(P.12.0989.N)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Vaststelling van misdrijven, fraudes of
overtredingen. — Opmaking van het proces -verbaal. — Uitnodiging van de
geverbaliseerde om tegenwoordig te zijn. — Overhandiging of toezending
van een afschrift van het proces -verbaal. — Doel.
2 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Vaststelling van misdrijven, fraudes of
overtredingen. — Opmaking van het proces -verbaal. — Uitnodiging van
de geverbaliseerde om tegenwoordig te zijn. — Overhandiging van een
afschrift van het proces -verbaal. — Bijstand van een raadsman.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3. c). — Douane en accijnzen. — Vaststelling van misdrijven, fraudes of overtredingen. — Opmaking van het
proces -verbaal. — Uitnodiging van de geverbaliseerde om tegenwoordig
te zijn. — Overhandiging van een afschrift van het proces -verbaal. —
Bijstand van een raadsman.
4o ADVOCAAT. — Douane

en accijnzen.

fraudes of overtredingen.

— Opmaking

— Vaststelling

van misdrijven,

van het proces -verbaal.

— Uitno — Overhandiging
van een raadsman.

diging van de geverbaliseerde om tegenwoordig te zijn.
van een afschrift van het proces -verbaal.

— Bijstand

1o De door artikel 271 AWDA aan de verbalisanten opgelegde verplichting
strekt niet ertoe om op dat ogenblik de geverbaliseerde de gelegenheid
te geven verweer te voeren omtrent de in het proces-verbaal vermelde
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materiële vaststellingen van de verbalisanten en eventuele gevolgtrekkingen, maar enkel om de geverbaliseerde, ook als hij ongeletterd is, in
te lichten over de inhoud van het proces-verbaal ; deze formaliteit en de
overhandiging, of zo de geverbaliseerde afwezig blijft, de toezending van
een afschrift van het proces-verbaal, hebben als doel daarna het recht
van verdediging van de geverbaliseerde te waarborgen.
2o, 3o en 4o Uit artikel 6.3.c EVRM vloeit niet voort dat een inzake douane
en accijnzen geverbaliseerde overtreder op het ogenblik dat hij wordt
uitgenodigd om tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het procesverbaal en de overhandiging van een afschrift, de bijstand moet genieten
van een raadsman. (Art. 6.3.c EVRM en art. 271 AWDA)

(J. t. Belgische Staat, FOD Financiën, vertegenwoordigd
door de minister van Financiën)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 april 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM : het
arrest weigert ten onrechte het proces-verbaal nietig te verklaren en
de daarop gesteunde strafvordering als niet ontvankelijk af te wijzen ;
het proces-verbaal in douanezaken vormt nochtans een beschuldiging
in de zin van artikel 6.3.c EVRM, zodat de beklaagde het recht heeft
om zich bij de voorlezing ervan te laten bijstaan door een advocaat ;
de administratie laat die bijstand echter niet toe, zodat eisers rechten
zijn miskend.
4. Artikel 6.3.c EVRM bepaalt : “Eenieder, die wegens een strafbaar
feit vervolgd wordt, heeft minstens de volgende rechten : c) zichzelf te
verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze,
of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman
te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist.”
Artikel 271 AWDA bepaalt : “De bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de
bekeuring, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het
proces-verbaal tegenwoordig te zijn, en, desverkiezende, hetzelfde te
tekenen en er dadelijk een afschrift van te ontvangen ; in geval van
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afwezigheid wordt een afschrift van het proces-verbaal bij een ter post
aangetekende brief aan de bekeurde gezonden.”
5. De door artikel 271 AWDA aan de verbalisanten opgelegde verplichting strekt niet ertoe om op dat ogenblik de geverbaliseerde de gelegenheid te geven verweer te voeren omtrent de in het proces-verbaal
vermelde materiële vaststellingen van de verbalisanten en eventuele
gevolgtrekkingen. Ze strekt enkel ertoe de geverbaliseerde, ook als
hij ongeletterd is, in te lichten over de inhoud van het proces-verbaal.
Deze formaliteit en de overhandiging of, zo de geverbaliseerde afwezig
blijft, de toezending van een afschrift van het proces-verbaal, hebben
als doel daarna het recht van verdediging van de geverbaliseerde te
waarborgen.
Uit artikel 6.3.c EVRM vloeit dan ook niet voort dat een inzake
douane en accijnzen geverbaliseerde overtreder op het ogenblik dat hij
wordt uitgenodigd om tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het
proces-verbaal en de overhandiging van een afschrift, de bijstand moet
genieten van een raadsman.
Het middel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Pringuet (bij de balie te Gent).

N° 107
2o

— 11 februari 2014
(P.13.0030.N)

kamer

STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf.
— Zaken welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het
misdrijf. — Begrip. — Toepassing.

Tot de in artikel 42, 1o, Strafwetboek bedoelde zaken behoren onder
meer de zaken die gediend hebben of bestemd waren voor de voorbereiding of de voltooiing van het misdrijf ; onder die zaken is ook het voertuig begrepen dat de dader van de diefstal gebruikt om de goederen
die hij zich reeds heeft toegeëigend, te vervoeren uit de plaats waar
zij zijn ontvreemd omdat zulk vervoer immers tot de voltooiing van
dat misdrijf behoort.

(P.)
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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, correctionele kamer, van 28 november 2012.
De eiser voert in een memorie die 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 43, eerste lid, Strafwetboek, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting : het
arrest verklaart eisers voertuig verbeurd omdat hij het heeft gebruikt
om zich naar de plaats van de diefstal te begeven en om de gestolen
goederen weg te brengen ; de eiser betwist dit echter en het is ook
niet bewezen ; het voertuig werd niet in beslag genomen wegens feiten
van diefstal, maar wel wegens feiten van heling ; zelfs zo aangenomen
zou worden dat de eiser het voertuig heeft gebruikt voor het plegen
van diefstallen, zijn daden verricht na de uitvoering in beginsel niet
strafbaar ; het arrest beantwoordt niet eisers in beroepsconclusie
aangevoerde argument dat het tegen elk rechtsgevoel indruist om de
verbeurdverklaring van het voertuig uit te spreken.
2. Het arrest grondt de verbeurdverklaring van eisers voertuig, dat
volgens de appelrechters gediend heeft tot en bestemd was voor het
plegen van de feiten, onder meer op de reden dat : “[De eiser] verwijst
naar het misdrijf van heling doch vergeet blijkbaar dat het voertuig
ook gebruikt werd bij feiten van diefstal, niet alleen om zich naar de
plaats van diefstal te begeven doch tevens om de gestolen goederen weg
te brengen”.
In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbare oordeel van
het arrest of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor
het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
3. De omstandigheid dat een voorwerp in beslag is genomen op grond
van een welbepaald misdrijf, belet niet dat de rechter dat voorwerp
verbeurd verklaart omdat het ook heeft gediend voor het plegen van
een ander misdrijf.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Artikel 42, 1o, Strafwetboek bepaalt dat bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op de zaken die het voorwerp van het misdrijf
uitmaken en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het
plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde
zijn.
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5. Tot de aldus bedoelde zaken behoren onder meer de zaken die
gediend hebben of bestemd waren voor de voorbereiding of de voltooiing
van het misdrijf. Onder die zaken is ook het voertuig begrepen dat de
dader van de diefstal gebruikt om de goederen die hij zich reeds heeft
toegeëigend, te vervoeren uit de plaats waar zij zijn ontvreemd. Dat
vervoer behoort immers tot de voltooiing van dat misdrijf.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
6. Voor het overige beantwoordt het arrest met de redenen die het
bevat, het bedoelde verweer van de eiser.
7. In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Panis (bij
de balie te Tongeren).

N° 108
2o

— 11 februari 2014
(P.13.1473.N)

kamer

1o VERVOER. — ALLERLEI. — Motorvoertuigen voor personen- of goede renvervoer. — Uitrusting met een controleapparaat. — A lgemene
verplichting. — Vrijstelling. — Omvang.
2 o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid.
— Bewijslast. — Strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting. —
Beklaagde die beweert vrijgesteld te zijn. — Gevolg.

1o De vrijstelling van de algemene verplichting motorvoertuigen welke op
de weg worden gebruikt voor personen- of goederenvervoer, uit te rusten
met een controleapparaat geldt enkel voor voertuigen die uitsluitend en
op het ogenblik van de vaststellingen worden gebruikt in verband met de
rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen en het
onderhoud van en het toezicht op wegen. (Art. 13.1.h), Verordening (EG)
561/2006 van 15 maart 2006 van het Europees Parlement en de Raad
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor
het wegvervoer ; art. 6.f), KB 9 april 2007 houdende uitvoering van de
verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad
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van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer, en de artt. 2 en 18, § 1, KB 14 juli
2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer)
2o Een beklaagde die aanvoert dat hij vrijgesteld is van een strafrechtelijk
gesanctioneerde verplichting dient zijn bewering enigszins aannemelijk
te maken ; slechts indien hij daarin slaagt komt het aan de vervolgende
partij toe die aannemelijk gemaakt bewering te weerleggen.

(V. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep
van de correctionele rechtbank te Ieper van 20 juni 2013, gewezen op
verwijzing na arrest van het Hof van 27 november 2012.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 13.1.h), van de Verordening (EG) 561/2006 van 15 maart 2006 van het Europees Parlement
en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG)
nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (hierna Verordening (EG)
561/2006), artikel 149 Grondwet, artikel 195 Wetboek van Strafvordering
en artikel 2 in fine van het Koninklijk Besluit van 14 juli 2005 houdende
uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (hierna KB Controleapparaat), alsmede miskenning van de bewijslast in strafzaken : het
oordeel van het bestreden vonnis is onverenigbaar met artikel 13.1.h),
Verordening (EG) 561/2006 en het legt de bewijslast ten onrechte bij de
eisers ; de in deze bepaling opgenomen vrijstelling van de naleving van
de rij- en rusttijden kan overeenkomstig artikel 3 Verordening (EEG)
nr. 3821/85 door de lidstaten ook worden toegepast op de verplichting
een tachograafapparaat in het voertuig te hebben ; België heeft met
artikel 2 in fine te val uit KB Controleapparaat de vrijstelling toegepast op het controleapparaat ; artikel 2 in fine KB Controleapparaat
bepaalt immers dat de verplichting het motorvoertuig uit te rusten
met een controleapparaat niet van toepassing is op motorvoertuigen
welke opgesomd zijn in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 april
2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 van het
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Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot
wijziging van de verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van
de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad (hierna KB Uitvoering Verordening 561/2006) ; het komt aan het
openbaar ministerie toe te bewijzen dat het vervoer van de eisers op
het ogenblik van de feiten binnen het toepassingsgebied van de Verordening (EG) nr. 561/2006 valt ; door anders te oordelen, miskent het
bestreden vonnis de bewijslast in strafzaken en is het onjuist gemotiveerd ; indien wordt aangenomen dat de vervoerde kraan werd gebruikt
bij wegeniswerken is de vrijstelling wel degelijk van toepassing aangezien het voertuig op dat ogenblik wordt gebruikt om werken mee uit te
voeren in verband met de rioleringsdienst, de dienst ter bescherming
van overstromingen en werken van onderhoud en toezicht op wegen.
Indien het Hof met betrekking tot artikel 13.1.h), Verordening (EG)
nr. 561/2006 een andere interpretatie zou voorstaan, wordt gevraagd
aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te stellen :
“Dient de vrijstelling als voorzien in artikel 13.1.h), Verordening (EG)
nr. 561/2006 zo te worden begrepen dat deze ook van toepassing kan
zijn op een voertuig dat een ander werktuig vervoert dat onmiddellijk na het betreffende vervoer zal worden gebruikt in verband met de
rioleringsdienst, de diensten ter bescherming van overstromingen of
werken van onderhoud en toezicht op wegen ?”
2. Artikel 13.1.h), Verordening (EG) nr. 561/2006 bepaalt : “Mits geen
afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1, mag elke
lidstaat voor zijn eigen grondgebied of, met instemming van de
betrokken staat, voor het grondgebied van een andere lidstaat, uitzonderingen toestaan op de artikelen 5 tot en met 9, en deze uitzonderingen laten afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer dat
wordt verricht : met voertuigen die worden gebruikt in verband met de
rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen, (…)
onderhoud van en toezicht op wegen (…).”
Artikel 6.f), KB Uitvoering Verordening (EG) 561/2006 bepaalt :
“Niet onderworpen aan de artikelen 5 tot 9 van de verordening is het
vervoer door de volgende voertuigen : voertuigen die worden gebruikt
in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen
overstromingen, (…) het onderhoud van en het toezicht op wegen (…)”.
Artikel 2 KB Controleapparaat bepaalt :
“Alle in België ingeschreven motorvoertuigen, op de weg gebruikt
voor personen- of goederenvervoer, moeten uitgerust zijn met een
controleapparaat, hierna ‘tachograaf’ genoemd, waarvan de metingen
worden geregistreerd”.
Deze bepaling is niet van toepassing op de motorvoertuigen vermeld
in bijlage I en op de voertuigen bedoeld opgesomd in artikel 6 van het
koninklijk besluit van 9 april 2007.”
Artikel 18, § 1, KB Controleapparaat bepaalt dat de inbreuken op de
Verordening (EEG) nr. 3821/85 en het besluit worden bestraft overeenkomstig de artikelen 2 en 2bis van de wet van 18 februari 1969.
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3. De door artikel 6.f), KB Uitvoering Verordening (EG) 561/2006
bedoelde voertuigen zijn derhalve vrijgesteld van de algemene
verplichting motorvoertuigen welke op de weg worden gebruikt voor
personen- of goederenvervoer, uit te rusten met een controleapparaat.
Dit uitzonderingsstelsel is in het licht van de overweging (23) van de
preambule bij de Verordening (EG) 561/2006 dat de nationale uitzonderingen moeten beperkt blijven tot die elementen welke niet aan
concurrentiedruk onderhevig zijn en de in artikel 1 Verordening (EG)
561/2006 vermelde doelstelling de concurrentievoorwaarden te harmoniseren, strikt uit te leggen.
Daaruit volgt dat de vrijstelling enkel geldt voor voertuigen die
uitsluitend en op het ogenblik van de vaststellingen worden gebruikt
in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen
overstromingen en het onderhoud van en het toezicht op wegen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
De prejudiciële vraag die uitgaat van dezelfde onjuiste rechtsopvatting, wordt niet gesteld.
4. Een beklaagde die aanvoert dat hij vrijgesteld is van een strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting dient zijn bewering enigszins aannemelijk te maken. Indien hij daarin slaagt komt het aan de
vervolgende partij toe die aannemelijk gemaakte bewering te weerleggen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. Het bestreden vonnis oordeelt dat :
— de eiser 1 verklaarde dat hij op 2 september 2008 is vertrokken uit
Tielt vanop het bedrijf om een kraan op te laden in Staden en deze
vervolgens over te brengen voor grondwerken naar Sint-Kruis-Brugge ;
— de eiser 2 verklaarde dat de eiser 1 op 2 september 2008 een kraan
moest ophalen te Staden vanop een werf van de firma en die diende
over te brengen naar een ander werk te Brugge ;
— de eiser 2 verklaarde dat de hoofdactiviteit van de firma onderhoud en aanleg van wegen is ;
— waar de eisers zich beroepen op het uitzonderingsregime van
artikel 13.1.h), Verordening (EG) 561/2006, zij dienen aan te tonen dat
de kwestieuze trekker op het moment van de vaststellingen daadwerkelijk werd aangewend met als finaliteit het onderhoud van de wegen
en de wegbermen of van de rioleringen ter voorkoming van overstromingen overeenkomstig een aan de eiseres 3 verleende gunningsopdracht ;
— met het openbaar ministerie de rechtbank moet vaststellen dat
zij zulks geenszins in concreto aantonen ; de loutere voorlegging van
de contracten-gunningsopdrachten van de provincie West-Vlaanderen
en de stad Brugge volstaan daartoe niet ; deze hebben immers exclusief betrekking op onderhoudswerken aan provinciewegen in de regio
Brugge, evenals het onderhoud van grachten en onbevaarbare waterlopen in de regio Brugge over een periode van een kalenderjaar ;
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— afgetoetst aan de verklaringen van de eisers 1 en 2 er kan worden
opgemaakt dat op die specifieke dag de trekker werd gebruikt op een
traject Tielt-Staden-Brugge teneinde een kraan over te brengen met
als instrumenteel doel het uitvoeren van grondwerken ;
— de stukken die de eisers daartegenover stellen aangaande de
gunningsopdrachten inzake wegen- en waterlopenonderhoud in de
regio Brugge zodoende maar een klein onderdeel vormen van de reguliere werkzaamheden van de eiseres 3 ;
— in die concrete omstandigheden de eisers niet ernstig kunnen voorhouden dat zij werden gevat toen zij activiteiten uitvoerden gericht
op onderhoud van de weg of rioleringen ter voorkoming van overstromingen ;
— het aanwenden van een kraan zich daarmee niet a priori laat
vereenzelvigen en het aanwenden van de kraan zelfs finaal ook territoriaal al helemaal niet, aangezien de eiser 1 uitdrukkelijk toegaf
dat deze werd gehaald in Staden, met als finaliteit het uitvoeren van
grondwerken in Sint-Kruis-Brugge.
— zelfs in de veronderstelling dat het de betrachting was de kraan in
te zetten bij het uitvoeren van wegenis- en rioleringsonderhoudswerken
in de regio Brugge, de kraan niet met de litigieuze trekker kon worden
opgehaald te Staden zonder correct gebruik van de tachograafschijf.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters de schuldigverklaring van de eiser 1 en 2 naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
11 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Vanden Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).

N° 109
2o

— 11 februari 2014
(P.13.1718.N)

kamer

1o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure. — Voorwaarde. —
Gevolg.
2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Regelmatigheid van de procedure. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure. — Voorwaarde. —
Gevolg.
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1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling kan slechts de bij de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering bedoelde maatregelen nemen, voor zover de zaak steeds in onderzoek is, dit is zolang de
rechtspleging door de onderzoeksgerechten nog niet is geregeld zodat eens
de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank is verwezen, de
kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer heeft om de
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken  (1).

(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 3 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest doet onder meer uitspraak met toepassing van
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering. Aldus bevat het arrest
geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
2. Voor het overige oordeelt het arrest dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen bevoegdheid meer heeft om uitspraak te doen
over eisers verzoek de strafvordering wegens schending van artikel 6
EVRM niet-ontvankelijk te verklaren en te bevelen dat de weergaves
van eisers verhoren uit het strafdossier zouden worden verwijderd.
Het onderzoek van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen
die beslissing, vereist een onderzoek van het middel.
Middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 136, 235 en 235bis
Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de
kamer van inbeschuldigingstelling geen enkele bevoegdheid meer
heeft om uitspraak te doen over de bij de vermelde artikelen bedoelde
maatregelen ; overeenkomstig artikel 235bis, § 2, Wetboek van Strafvordering, onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure telkens zij kennis neemt van
de zaak ; dit is het geval wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling
  (1) Zie : Cass. 16 februari 2010, AR P.10.0012.N, AC 2010, nr. 104 met concl. OM.
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kennis neemt van een verzoek overeenkomstig artikel 61quater van het
voormelde wetboek.
4. De kamer van inbeschuldigingstelling kan slechts de bij de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering bedoelde maatregelen nemen, voor zover de zaak steeds in onderzoek is, dit is zolang de
rechtspleging door de onderzoeksgerechten nog niet is geregeld. Eens
de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank is verwezen,
heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer
om de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
5. Het arrest stelt vast, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat
de eiser bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 mei
2013 naar de correctionele rechtbank is verwezen. De kamer van inbeschuldigingstelling had bijgevolg geen rechtsmacht meer om uitspraak
te doen met toepassing van de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van
Strafvordering en bijgevolg om de gevraagde maatregelen te bevelen.
Hieruit volgt dat het cassatieberoep tegen het arrest dat aldus
uitspraak doet, in zoverre evenmin ontvankelijk is.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Warson (bij de
balie te Brussel).

N° 110
2o

— 11 februari 2014
(P.13.1720.N)

kamer

1o GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — P rocedure voor de feitenrechter. — Beslissing bij verstek. — Strafrechtelijke veroordeling. —
Vaste vergoeding. — Verzet van de beklaagde. — Relatieve werking van
het verzet. — Gevolg.
2 o VERZET. — Strafzaken. — Beslissing bij verstek. — Strafrechtelijke
veroordeling. — Vaste vergoeding. — Verzet van de beklaagde. — R elatieve werking van het verzet. — Gevolg.
3o STRAF. — ALLERLEI. — Strafrechtelijke
vergoeding. — A ard.

veroordeling.

— Vaste

1o, 2o en 3o De veroordeling tot de betaling van de door artikel 91, tweede
lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding, die een eigen karakter heeft
en geen straf is, wordt beperkt door de relatieve werking van het verzet
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zodat het verbod voor de rechter om de toestand te verzwaren van diegene
die verzet instelt, tot gevolg heeft dat de aanvullende ambtshalve veroordeling tot die vergoeding op verzet van de beklaagde niet kan worden
verhoogd  (1).

(O. ; V. t. M.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2013 (hierna
arrest I).
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 september 2013
(hierna arrest II).
De eiser I doet afstand van zijn cassatieberoep.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het arrest II stelt vast dat de redelijke termijn waarbinnen op de
strafvordering recht diende te worden gedaan, is overschreden.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep II
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling

— artikel 187 Wetboek van Strafvordering
2. De door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding is een door de rechter lastens elke veroordeelde in een criminele, correctionele of politiezaak verplicht uit te spreken aanvullende
veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf.
De veroordeling tot de betaling van deze vergoeding wordt beperkt
door de relatieve werking van het verzet. Het verbod voor de rechter
om de toestand te verzwaren van diegene die verzet instelt, heeft tot
gevolg dat de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde
ambtshalve veroordeling op verzet van de beklaagde niet kan worden
verhoogd.
3. Het arrest I veroordeelt de eiser II bij verstek tot de door artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding ten bedrage van
50,00 euro. Op het verzet van de eiser II veroordeelt het arrest II hem
  (1) Zie : Cass. 7 mei 2008, AR P.08.0141.F, AC 2008, nr. 27.
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tot een vergoeding ten bedrage van 51,20 euro. Die verhoging van het
bedrag van deze vergoeding schendt de in het middel aangehaalde
wetsbepaling.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep I.
Vernietigt het bestreden arrest II in zoverre het bedrag van de door
artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding waartoe
het de eiser II veroordeelt, 50,00 euro overschrijdt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest II.
Verwerpt het cassatieberoep II voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot de kosten van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de eiser II tot negentien twintigsten van de kosten van
het cassatieberoep II.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
11 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 111
2o

— 12 februari 2014
(RG P.13.1304.F)

kamer

1o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— TUSSEN PARTIJEN. — Uitvoering te goeder trouw. — Rechtsmisbruik.
— Rechter. — Beoordeling.
2 o RECHTSMISBRUIK. — Overeenkomsten. — Uitvoering
— Rechter. — Beoordeling.

te goeder trouw.

3o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Verzekeringsovereenkomst. — P lotselinge en onmiddellijke beëindiging. — R echtsmisbruik. —
Begrip.
4o RECHTSMISBRUIK. — Begrip. — Verzekeringen. — Landverzekering. —
Verzekeringsovereenkomst. — Plotselinge en onmiddellijke beëindiging.
5o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Verplichte burgerrechte lijke aansprakelijkheidsverzekeringen. — Beëindiging van de overeen-
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komst voor het schadegeval zich heeft voorgedaan.

— Tegenstelbaar aan
— Benadeelde. — Eigen recht tegen de verzekeraar. —
Draagwijdte. — Recht om de geldigheid van de beëindiging te betwisten.
de benadeelde.

1o en 2o Het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer
moeten worden gebracht, verbiedt een partij misbruik te maken van de
rechten die de overeenkomst haar toekent ; bij de vaststelling van rechtsmisbruik moet de rechter, bij de beoordeling van de voorhanden zijnde
belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak  (1).
(Art. 1134, BW)
3o en 4o Als de plotselinge en onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst de verzekerde schade veroorzaakt die niet in verhouding staat tot
het voordeel dat de verzekeraar daaruit haalt, kan dergelijke beëindiging
beschouwd worden als in strijd met het beginsel van de uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomsten. (Art. 1134, BW)
5o Bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen
kan de beëindiging van de overeenkomst voor het schadegeval zich heeft
voorgedaan, aan de benadeelde worden tegengeworpen ; de benadeelde
die een eigen recht heeft tegen de verzekeraar, en die de rechtstreekse
vordering tegen die verzekeraar instelt, kan de geldigheid van die beëindiging betwisten en de rechtbank dient uitspraak te doen over het aldus
opgeworpen geschilpunt  (2). (Artt. 86, eerste lid, en 87, § 1, tweede lid)

(Belfius n.v. t. V. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Doornik van 24 mei 2013, op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 22 september 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
uitspraak doet over de verplichting voor de eiseres om de schade te
vergoeden van de verweerders E., C., P. en H. V., de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding en de NMBS Holding
  (1) Zie Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182, en JT 2009, p. 392 ; Cass.
6 januari 2011, AR C.09.0624.F, AC 2011, nr. 12.
  (2) Bernard Dubuisson, L’action directe et l’action récursoire, in La loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, dix ans d’application, Collection des assurances nr. 13, Bruylant,
p. 147 ; J.-L. Fagnart, Les interventions de l’assureur dans la procédure, in La loi sur le contrat
d’assurance terrestre, Bilan et perspectives après 20 années d’application, Bruylant, p. 94.
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Middel
Eerste onderdeel
Het middel voert de schending aan van de artikelen 149 Grondwet,
1134 Burgerlijk Wetboek en de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat niemand van zijn recht misbruik mag maken.
Het in artikel 1134 Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel, krachtens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten
worden gebracht, verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten
die de overeenkomst haar toekent. Bij de vaststelling van rechtsmisbruik moet de rechter, bij de beoordeling van de voorhanden zijnde
belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.
De appelrechters hebben geoordeeld dat de plotse en onmiddellijke
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres en
haar verzekerde in strijd was met het beginsel van de uitvoering te
goeder trouw van de overeenkomsten. Daarvoor hebben ze de termijn
in aanmerking genomen die tussen de betekening van de schorsing
van de waarborg en de betekening van de beëindiging is verstreken. Ze
hebben vermeld dat het feit dat de eiseres de schorsing van de dekking
heeft laten ingaan ten aanzien van een onzorgvuldige verzekeringnemer, om vervolgens de premie te vorderen terwijl ze ondertussen
geen enkel risico heeft gedragen, in strijd was met de contractuele
eerlijkheid, dat de verzekerde door de schorsing van de overeenkomst
gedurende een termijn van honderdtweeëntwintig dagen uit het oog
heeft kunnen verliezen dat de overeenkomst kon worden beëindigd
en dat de quasi-ogenblikkelijkheid van de beëindiging, de dag na het
afgeven van de brief ter post, van dien aard was dat zij hem schade kon
berokkenen die niet in verhouding staat tot het voordeel dat de eiseres
daaruit heeft gehaald.
Met die overwegingen omkleedt het vonnis zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt het die beslissing naar recht. In
strijd met wat het middel aanvoert, hoefde de rechtbank daarenboven,
om het rechtsmisbruik aan te nemen of uit te sluiten, de toestand van
de verzekerde van wie het slachtoffer de vergoeding van zijn schade
vordert, niet te vergelijken met de toestand van de verzekerde die aan
de regresvordering is blootgesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel voert aan dat het vonnis niet antwoordt op het verweer
dat is afgeleid uit het feit dat de verzekeringsovereenkomst op de dag
van het ongeval was geschorst, zodat de eiseres, in geval van veroordeling tot vergoeding van de slachtoffers, hoe dan ook een regresvordering tegen de verzekerde kon instellen.
De rechtbank, die naar recht heeft geoordeeld dat het misbruik van
het opzeggingsrecht was aangetoond, diende niet te antwoorden op dat
verweer dat door haar beslissing irrelevant is geworden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Derde onderdeel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij tot rechtsmisbruik
hebben besloten zonder rekening te houden met het feit dat het ongeval
zich heeft voorgedaan acht dagen na het verzenden van de beëindigingsbrief, met andere woorden op een ogenblik waarop de verzekerde
hoe dan ook bewust diende te zijn van het risico op beëindiging van de
overeenkomst.
Zoals hierboven vermeld, heeft de rechtbank de omstandigheden rond
de beëindiging van de overeenkomst in aanmerking genomen op het
ogenblik dat ze werd beëindigd. Ze dienden van de datum van het ongeval,
waarvan overigens niet blijkt dat hij door de eiser bij conclusie is
aangevoerd, geen omstandigheid te maken die rechtsmisbruik uitsluit.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het middel verwijt het vonnis dat het niet antwoordt op het verweer
dat is afgeleid uit de eerbiediging door de eiseres van artikel 13 van
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, als bijlage bij het koninklijk besluit van
14 december 1992, in zoverre die bepaling de verzekeraar geen enkele
opzeggingstermijn oplegt wanneer hij, zoals te dezen, de verzekerde
regelmatig en te gelegener tijd bericht heeft gegeven van de schorsing
van de overeenkomst en zich het recht heeft voorbehouden de overeenkomst alsnog op te zeggen. De beslissing wordt ook verweten het
voormelde artikel 13 te hebben geschonden.
De rechtbank heeft geoordeeld dat, hoewel bij de procedure tot opzegging van de verzekering, formeel de bij de wet en de overeenkomst
bepaalde termijnen waren gevolgd, die procedure niettemin rechtsmisbruik oplevert door de quasi-ogenblikkelijkheid van de opzegging
waardoor de verzekerde schade is berokkend die niet in verhouding
staat tot het voordeel dat de eiseres daaruit heeft gehaald.
Het vonnis antwoordt aldus op het aangevoerde verweer en omkleedt
zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
Het middel voert de schending aan van artikel 1134 Burgerlijk
Wetboek. De eiseres voert aan dat de rechtbank niet kon aannemen
dat de burgerlijke partijen, die derden zijn bij de verzekeringsovereenkomst, in hun voordeel een miskenning aanvoeren van het beginsel
van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten.
Krachtens artikel 87, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan, bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de beëindiging van de overeenkomst voor het schadegeval
zich heeft voorgedaan, aan de benadeelde worden tegengeworpen.
Die bepaling houdt in dat de benadeelde die de rechtstreekse vordering
instelt bepaald in artikel 86, eerste lid, van de wet, het recht heeft de

ARREST-2014-2.indb 397

26/11/14 18:01

398

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.2.14 - N° 112

geldigheid van die beëindiging te betwisten, waaruit volgt dat de rechtbank uitspraak dient te doen over het aldus opgeworpen geschilpunt.
Het middel faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep, in zoverre het
gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding
en de NMBS Holding tegen de eiseres, uitspraak doen over de omvang
van de schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
12 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist, de heer Maes en de heer T’Kint.

N° 112
2o

— 12 februari 2014
(P.13.1658.F)

kamer

1o HELING. — Witwassen. — Activa van illegale oorsprong. — Verberging.
— K apitaal van een rechtspersoon. — Dagelijks beheer van de vennootschap. — Voortdurend misdrijf. — Strafvordering. — Verjaring. —
Termijnen.
2 o MISDRIJF. — SOORTEN. — Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf.
— Voortdurend misdrijf. — H eling. — Witwassen. — Activa van illegale
oorsprong. — Verberging. — K apitaal van een rechtspersoon. — Dagelijks
beheer van de vennootschap. — Voortdurend misdrijf. — Strafvordering.
— Verjaring. — Termijnen.
3o VERJARING. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Termijnen. —
H eling. — Witwassen. — Activa van illegale oorsprong. — Verberging.
— K apitaal van een rechtspersoon. — Dagelijks beheer van de vennootschap. — Voortdurend misdrijf. — Gevolg.
4o HELING. — Witwassen. — Daden van
Begrip. — I llegale activa geïnvesteerd
van de vennootschap.

verberging of verdoezeling.
in een vennootschap.

—
— Bestuur

5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Regeling van de rechtspleging. —
A anhangigmaking. — Feiten bedoeld in de verwijzingsbeschikking. —
Bevoegdheid. — Onderzoek. — Omstandigheden en andere bijkomende
daden die met het plegen van de feiten gepaard gingen.
6 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — Regeling van de
rechtspleging. — Onderzoeksgerechten. — A anhangigmaking. — Feiten
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— Bevoegdheid. — Onderzoek. —

en andere bijkomende daden die met het plegen van de

feiten gepaard gingen.

7 HELING. — Witwassen. — Daden gepleegd voor de inwerkingtreding
van de wet van 7 april 1995. — Vennootschap waarin activa van illegale
oorsprong zijn ondergebracht. — Verberging of verdoezeling van de ille gale activa. — Dagelijks beheer van de vennootschap. — Voortdurend
misdrijf. — Gevolg.
o

8o MISDRIJF. — SOORTEN. — Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf.
— Voortdurend misdrijf. — H eling. — Witwassen. — Daden gepleegd voor
de inwerkingtreding van de wet van 7 april 1995. — Vennootschap waarin
activa van illegale oorsprong zijn ondergebracht. — Verberging of
verdoezeling van de illegale activa. — Dagelijks beheer van de vennoot schap. — Voortdurend misdrijf. — Gevolg.
9 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Wet 7 april 1995 waarbij artikel 505, eerste
lid, 4 o, van het Strafwetboek wordt aangevuld. — H eling. — Witwassen.
— Daden gepleegd voor de inwerkingtreding van de wet van 7 april 1995. —
Vennootschap waarin activa van illegale oorsprong zijn ondergebracht.
— Verberging of verdoezeling van de illegale activa. — Dagelijks beheer
van de vennootschap. — Voortdurend misdrijf. — Gevolg.
10 o HELING. — Witwassen. — Verberging van illegale activa. — Aflopend
karakter van de verrichtingen. — Vennootschap waarin de illegale activa
zijn ondergebracht. — Dagelijks beheer. — Voortdurend karakter van de
verberging.
11oMISDRIJF. — SOORTEN. — Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf.
— Voortdurend misdrijf. — H eling. — Witwassen. — Verberging van ille gale activa. — A flopend karakter van de verrichtingen. — Vennootschap
waarin de illegale activa zijn ondergebracht. — Dagelijks beheer. —
Voortdurend karakter van de verberging.

1o, 2o en 3o Wanneer de in de strafvordering bedoelde verberging betrekking heeft op activa van illegale oorsprong die, in het kapitaal van de
beklaagde rechtspersoon of het tegoed van de rekening-courant-vennoot
van de beklaagde, werden vermengd met andere activa van legale oorsprong,
en de beklaagde, alleen en met kennis van zaken, in zijn hoedanigheid van
bestuurder, het dagelijks beheer heeft waargenomen van de vennootschap
waarin de verborgen activa zijn ondergebracht, kan de rechter aan de
feiten van de ten laste gelegde witwasmisdrijven naar recht een voortdurend karakter toekennen en de verjaring pas doen lopen vanaf de dag
waarop het voormelde beheer niet langer bestaat. (Artt. 42, 3o, en 505,
eerste lid, 4o, Strafwetboek)
4o Door op autonome wijze de daden van verberging of verdoezeling te
bestraffen van de aard of oorsprong van de in artikel 42, 3o, van het Strafwetboek bedoelde zaken, heeft de wetgever niet uitgesloten dat die daden
kunnen worden gesteld bij het beheer van de vennootschap waarin die
zaken zouden zijn geïnvesteerd. (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek)
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5o en 6 o Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht uitspraak doet
over de feiten bedoeld in de vordering waarmee de zaak er aanhangig is
gemaakt, volgt niet dat het niet bevoegd is om het geheel van de omstandigheden en andere bijkomende daden te onderzoeken die met het plegen
van die feiten gepaard zijn gegaan.
7o, 8o en 9o Het dagelijks beheer van een vennootschap waarin illegale
activa zijn ondergebracht kan een voortdurend karakter verlenen aan
het misdrijf verbergen of verdoezelen van die activa, zoals het bestond
op 20 mei 1995, dag van inwerkingtreding van de wet van 7 april 1995 die
artikel 505, eerste lid, 4o, van het Strafwetboek heeft aangevuld ; die wet
raakt nu ook de litigieuze activa die, onder gelding van die wet, het voorwerp waren van daden die erop gericht waren de verboden verberging te
handhaven  (1). (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek)
10o en 11o Wanneer de vennootschap waarin de illegale activa zijn ondergebracht, dagelijks is beheerd op een wijze die aan de verberging van die activa
een voortdurend karakter verleent tot op de dag waarop aan dat beheer een
einde kwam, belet het aflopend karakter van de verrichtingen die de verberging van de illegale activa mogelijk hebben gemaakt niet om aan het aldus
gepleegde witwasmisdrijf het karakter van voortdurend misdrijf te verlenen,
gelet op het geheel van de beheersdaden die zijn verricht om het voordeel
ervan te bestendigen  (2). (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek)

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

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 september
2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, elk een
middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Middel
Eerste twee onderdelen
De eiser voert aan dat de handeling die het witwassen oplevert, moet
het voortduren of zich herhalen opdat het in artikel 505, eerste lid,
  (1) M. L. Cesoni en D. Vandermeersch, “Le recel et le blanchiment”, in Les infractions
contre les biens, Larcier, p. 517 en 518.
  (2) Zie Cass. 21 juni 2000, AR P.99.1285-P.00.0351.F-P.00.0356.F, AC 2000, nr. 387 ; Cass.
22 jan. 2013, AR P.12.1545.N, AC 2013, nr. 45.
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4°, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijf als een voortdurend misdrijf
kan worden beschouwd.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, onderzoekt het arrest de
aard van de feitelijke handelingen waaruit het voortduren kan bestaan
van de verdoezeling van activa dat aan de eiser ten laste is gelegd.
Het arrest wijst er immers op dat de in de strafvordering bedoelde
verberging betrekking heeft op fondsen van illegale oorsprong die, in het
kapitaal van de eiseres of in eisers tegoed op de rekening-courant van de
vennoot, zouden zijn vermengd met andere fondsen van legale oorsprong.
Volgens het arrest zou de eiser minstens tot 17 maart 2010, alleen
en met kennis van zaken, in zijn hoedanigheid van bestuurder het
dagelijks beheer hebben waargenomen van de vennootschap waarin de
verborgen fondsen werden ondergebracht.
De appelrechters hebben aldus aan de feiten van de telastleggingen
naar recht het voortdurend karakter toegekend dat de eiser betwist,
waaruit volgt dat ze naar recht de verjaring pas hebben kunnen doen
ingaan vanaf de dag waarop het voormelde beheer niet meer bestaat.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
In zoverre het middel het arrest verwijt het voortdurend karakter
van het misdrijf af te leiden uit het feit dat de eiser zich niet zonder
tegenprestatie van de witgewassen fondsen heeft ontdaan, komt het
slechts op tegen een overtollige overweging van het arrest en is het
bijgevolg niet ontvankelijk.
Door de daden van verberging of verdoezeling van de aard of de
oorsprong van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken op
autonome wijze te bestraffen, heeft de wetgever niet uitgesloten dat
die daden verricht kunnen worden naar aanleiding van het beheer van
een vennootschap waarin die zaken zouden zijn geïnvesteerd.
Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht uitspraak doet over
de feiten bedoeld in de vordering waarbij de zaak er is aangebracht,
volgt niet dat het niet bevoegd is om het geheel van de omstandigheden
en andere bijkomende daden te onderzoeken die met het plegen van
die feiten gepaard zijn gegaan. Het dagelijks beheer van de vennootschap waarin de fondsen zijn ondergebracht hoefde zelf geen specifieke
omschrijving te krijgen in de vordering tot verwijzing, opdat de kamer
van inbeschuldigingstelling uit dat beheer het voortdurend karakter
van het verbergen of verdoezelen van de illegale fondsen kon afleiden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
De eiser voert aan dat het witwasmisdrijf door verberging of verdoezeling in het Strafwetboek werd ingevoerd door de wet van 7 april 1995,
die in werking is getreden op 20 mei 1995.
Volgens het middel heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de
instandhouding na 20 mei 1995, van een handeling die voordien niet
strafbaar was, niet strafbaar kunnen stellen.
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Het middel steunt op de bewering dat de feiten van de telastleggingen
B.1 tot B.3 uitsluitend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zouden zijn gepleegd.
Het arrest stelt dat niet vast voor de telastleggingen B.1 en B.2.
Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
De telastlegging B.3 heeft betrekking op een geldoverdracht in de
loop van het jaar 1992 en is dus een daad die als dusdanig niet strafbaar
was op het ogenblik dat ze werd gepleegd.
De eiser wordt evenwel niet voor die handeling vervolgd maar voor
het feit dat hij van 20 mei 1995 tot 17 maart 2010, in zijn dagelijks
beheer van de vennootschap waarin de illegale fondsen zijn ondergebracht, die fondsen heeft verborgen of verdoezeld door ze voortdurend
te vermengen met het maatschappelijk kapitaal of het krediet van de
rekening-courant van de vennoot.
Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van de eiseres
Middel
Eerste onderdeel
De eiseres voert aan dat het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505,
eerste lid, 4°, van het Strafwetboek slechts strafbaar is sedert de inwerkingtreding, op 20 mei 1995, van de wet die dat artikel heeft aangevuld.
Ze leidt daaruit af dat de kamer van inbeschuldigingstelling het
bestaan van een voortdurend witwasmisdrijf niet in aanmerking heeft
kunnen nemen op grond van daden die vóór die datum zijn gepleegd.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, kan het dagelijks
beheer van een vennootschap waarin illegale fondsen zijn ondergebracht, een voortdurend karakter verlenen aan het misdrijf verbergen
of verdoezelen van die fondsen, zoals het bestond op de dag van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Die wet raakt nu ook de litigieuze
fondsen die, onder gelding van die wet, het voorwerp waren van daden
die erop gericht waren de verboden verberging in stand te houden.
Het middel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest wijst erop dat de vennootschap waarin de illegale fondsen
zijn ondergebracht, dagelijks zou zijn beheerd op een wijze die aan de
verberging ervan een voortdurend karakter verleent tot de dag waarop
aan dat beheer een einde is gekomen.
Het onmiddellijk karakter van de verrichtingen die de verberging
van de illegale fondsen mogelijk hebben gemaakt, belet niet dat aan
het aldus gepleegde witwasmisdrijf het karakter van voortdurend
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misdrijf kan worden verleend, gelet op het geheel van de beheersdaden
die zijn verricht om het voordeel ervan te bestendigen.
Door aldus te beslissen schendt het arrest artikel 505, eerste lid, 4°,
Strafwetboek niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiseres voert aan dat de passieve instandhouding van een toestand
die door een vroegere daad van witwassen is ontstaan, niet volstaat om
het tijdvak waarbinnen het misdrijf is gepleegd, in dezelfde mate te
verlengen.
Door evenwel te steunen op het dagelijks beheer van de vennootschap
waarin de illegale fondsen zijn ondergebracht, heeft het arrest het
voortdurend karakter van het misdrijf niet verbonden met de loutere
“passieve instandhouding” van de toestand die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan.
Het middel, dat op een onjuiste lezing van het arrest berust, mist
feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
12 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De
Baets en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 113
2o

— 12 februari 2014
(RG P.14.0148.F)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. —
Beklaagde. — Bijstand van een advocaat. — Verplichting.
2 o ADVOCAAT. — Bescherming van
Beklaagde. — Verplichte bijstand.

de maatschappij.

— I nternering. —

3o CASSATIE. — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET. — Vorderingen tot vernietiging.
— Strafzaken. — Beklaagde. — Beslissing tot internering. — Beklaagde
zonder bijstand van een advocaat. — Vonnis in strijd met de wet. —
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A angifte door de procureur- generaal. — Vernietiging. — Gevolg. —
Strafvordering. — Verwijzing.
4o STRAFVORDERING. — Beklaagde. — Beslissing tot internering. —
Beklaagde zonder bijstand van een advocaat. — Vonnis in strijd met de
wet. — Hof van Cassatie. — A angifte door de procureur- generaal. —
Vernietiging. — Gevolg. — Verwijzing.
5o CASSATIE. — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET. — Vorderingen tot vernie tiging. — Strafzaken. — Vonnis op de strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering. — Vonnis in strijd met de wet. — A angifte door
de procureur- generaal. — Vernietiging. — Omvang. — Beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering.
6o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Strafzaken. — Vonnis op de
strafvordering en op de burgerlijke rechtsvordering. — Vonnis in strijd
met de wet. — Hof van Cassatie. — A angifte door de procureur- generaal. —
Vernietiging. — Omvang. — Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.

1o en 2o Het vonnis dat, op tegenspraak gewezen, de internering van de
beklaagde beveelt zonder dat hij werd bijgestaan door een advocaat, is in
strijd met de wet. (Art. 28, Wet Bescherming Maatschappij)
3o en 4o Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de
minister van Justitie gedane aangifte, met toepassing van artikel 441
van het Wetboek van Strafvordering, een beslissing tot internering wordt
vernietigd op grond dat de beklaagde niet werd bijgestaan door een advocaat, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en, nadat het Hof
van Cassatie de beslissing heeft vernietigd die in strijd is met de wet,
in zoverre ze uitspraak doet op de strafvordering tegen de beklaagde,
verwijst het Hof de aldus beperkte zaak naar een ander rechtscollege van
hetzelfde niveau  (1). (Art. 28, Wet Bescherming Maatschappij ; art. 441,
Wetboek van Strafvordering)
5o en 6 o De vernietiging die met toepassing van artikel 441 van het Wetboek
van Strafvordering is uitgesproken mag geen nadelige gevolgen hebben
voor de belangen van de burgerlijke partij, ten aanzien van wie de aangegeven beslissing blijft bestaan en gezag van gewijsde blijft hebben  (2).
(Art. 441, Wetboek van Strafvordering)

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Cassatie,

in zake

M. t. M.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Beoordeling
De eiser doet aangifte van een vonnis dat in strijd zou zijn met de
wet en waarvan hij de gedeeltelijke nietigverklaring vordert in de
volgende bewoordingen :
  (1) Zie Cass. 11 januari 2000, AR P.99.1387.N, AC 2000, nr. 21.
  (2) Cass. 18 oktober 1989, AR 7847, AC 1989-90, nr. 100.
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“Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de minister van Justitie hem bij schrijven van 20 januari
2014, met kenmerk ‘Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele
rechten en vrijheden, Bestuur Strafrecht, Dienst beginselen van strafrecht en strafwetgeving, nr. WL31/6/CAN/806’, bevel heeft gegeven om,
overeenkomstig artikel 441 Wetboek van Strafvordering, bij het Hof
aangifte te doen van het vonnis van de correctionele rechtbank te Hoei
van 11 juli 2013, in zoverre het uitspraak doet op strafrechtelijk vlak,
met name in zoverre het
— voor recht zegt dat de telastlegging B.2 van het dossier HU
43.L3.159/11 ten aanzien van de beklaagde B. M. moet worden geherkwalificeerd als volgt : ‘te Wanze, op 7 oktober 2010, opzettelijke slagen en
verwondingen te hebben toegebracht aan D. G.’ (artt. 392 en 398, eerste
lid, Strafwetboek) ;
— de telastlegging A.1 van het dossier HU 43.L3.159/11, de telastlegging van het dossier HU 43.L3.799/12, zoals omschreven, en de telastlegging B.2 van het dossier HU 43.L3.159/11 zoals hierboven geherkwalificeerd, ten aanzien van de beklaagde B. M. materieel bewezen verklaart ;
— vaststelt dat hij zich op het ogenblik van de feiten en nu nog steeds
in een staat van geestesstoornis bevond die hem voor de controle van
zijn daden ongeschikt maakt ;
— de gevaarlijkheid van de beklaagde B. M. vaststelt en zijn internering beveelt ;
— hem veroordeelt tot de vergoeding van vijftig euro (50,00 euro),
bedoeld in de artikelen 91, tweede lid, van het koninklijk besluit van
28 december 1950 gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 december 1993,
van 11 december 2001 en van 13 november 2012 ;
— de beklaagde daarenboven veroordeelt tot de kosten, vastgesteld
ten aanzien van de Staat op het bedrag van tweeduizend vierhonderd
achtendertig euro en dertig cent (2.438,30 euro).
Krachtens artikel 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en
plegers van bepaalde seksuele feiten kunnen de strafgerechten over de
verzoeken tot internering slechts beslissen ten aanzien van de betrokkenen die bijgestaan worden door een advocaat.
Te dezen blijkt uit de stukken van de rechtspleging dat, in strijd met
de wet, het vonnis van 11 juli 2013, dat de internering beveelt van de
beklaagde B. M., jegens hem op tegenspraak werd gewezen, zonder dat
hij werd bijgestaan door een advocaat.
Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat
het aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in
zoverre het uitspraak doet op strafrechtelijk vlak, te bevelen dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
vonnis en de zaak te verwijzen naar een andere correctionele rechtbank (Cass., 11 januari 2000, AC, nr. 21).
De vernietiging van de beslissing op de strafvordering mag geen
nadelige gevolgen hebben voor de belangen van de burgerlijke partij,
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ten aanzien van wie de bestreden beslissing blijft bestaan en gezag van
gewijsde blijft hebben (Cass., 18 oktober 1989, AC 1989-90, nr. 100).
Brussel, 22 januari 2014.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) Raymond Loop”.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Er is grond om de redenen van de vordering aan te nemen en toe te
wijzen.
Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering.
Vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank te Hoei van 11 juli
2013, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen B. M.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luik.
12 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Loop, advocaat-generaal.

N° 114
1o

— 13 februari 2014
(C.13.0419.N)

kamer

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GERECHTELIJK AKKOORD. — Termijn van opschorting. —
Verzoek tot verlenging. — Ontvankelijkheid. — Tijdstip van neerlegging.

Een verzoek tot verlenging van de termijn van opschorting toegekend op
grond van artikel 24, § 2, WCO of artikel 38, § 1, WCO, dient te worden
gedaan vóór het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende opschorting. (Artt. 24, § 2, en 38, § 1, WCO)

(Poortackere n.v. t. KBC Bank n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de rechtbank van koophandel te Gent van 24 mei 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs 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
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 38, § 1, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO), voor zijn
wijziging door de wet van 27 mei 2013, kan de rechtbank op verzoek van de
schuldenaar en na het horen van het verslag van de gedelegeerd rechter
de opschortingstermijn toegekend op grond van artikel 24, § 2, WCO of
artikel 38, § 1, WCO verlengen met een periode die de rechtbank vaststelt.
Een verzoek tot verlenging van de termijn van opschorting dient te
worden gedaan voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende
opschorting.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij
vonnis van 14 november 2012 aan de eiseres een periode van opschorting werd verleend tot 14 mei 2013 en dat de eiseres op 10 mei 2013 een
verzoekschrift tot verlenging van de opschorting heeft neergelegd ter
griffie van de rechtbank.
Het bestreden vonnis dat werd gewezen op 24 mei 2013, stelt vast dat
op het ogenblik van de behandeling van het verzoek van de eiseres de
opschortingstermijn reeds verstreken was en oordeelt dat deze termijn
niet meer kan worden verlengd, te meer omdat het verzoekschrift werd
neergelegd kort voor het verstrijken van de termijn van zes maanden,
zulks “niet getuigt van de vereiste diligentie” en “de resterende termijn
van vier dagen te kort was en [de rechtbank] ertoe noopte het verzoek
te behandelen na het verstrijken van de verleende termijn”.
3. Door op deze gronden het verzoek tot verlenging ongegrond te
verklaren, voegt het bestreden vonnis aan de wet een voorwaarde toe
die deze niet bevat.
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 over aan de
feitenrechter.
13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.
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N° 115
1o

— 13 februari 2014
(RG F.12.0180.N)

kamer

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE
GEMEENTEBELASTINGEN. — Bevoegdheid tot
Verboden gelijkaardige belasting. — Begrip.

BELASTINGEN.
belastingheffing.

—
—

Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is
een verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o, WIB92 ;
een gemeentelijk belastingreglement, dat voorziet in een forfaitaire
belasting op het ter beschikking stellen of het verhuren van kamers of
gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, waarvan het tarief wordt vastgesteld op grond van het aantal
kamers of appartementen, steunt op de bevoegdheid van de gemeente
om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten, zonder de
grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting als belastbaar feit
te gebruiken, zodat dergelijke belasting niet is gesteund op wezenlijke
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting
bepalen  (1). (Art. 464, 1o, WIB92)

(Gemeente Elsene t. Van Buggenhout, curator faillissement LRE
New Continental Flatel n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Bij reglement van 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Elsene
“voor de dienstjaren 2005, 2006 en 2007 een belasting ingesteld op het ter
beschikking stellen van gemeubelde kamers en appartementen, al dan
niet in het kader van een hotelactiviteit” (artikel 1).
Artikel 3.2 van het belastingreglement luidt als volgt :
“De permanente of toevallige verhuur van appartementen in het
kader van een activiteit die diensten voorstelt van het hoteltype :
3.2.1. instelling die beschikt over minder dan 40 appartementen : 1200
EUR per appartement en/of kamers per jaar ;
3.2.2. instelling die beschikt over 40 appartementen en meer : 1.600
EUR per appartement en/of kamers per jaar.
Verweerster baat 32 gemeubelde appartementen uit en werd voor de
dienstjaren 2005 en 2006 belast voor een bedrag van 38.400 EUR per jaar.
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel vernietigt
de betwiste aanslagen in de gemeentebelasting gezien het forfaitaire
karakter van de litigieuze gemeentebelasting volgens de appelrechters niet belet dat die belasting onder de toepassing van de verbodsbepaling valt waarin artikel 464, 1o van het WIB92 voorziet.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres o.m. schending aan
van deze verbodsbepaling stellende dat “in casu de belastbare grondslag van de litigieuze belasting wordt vastgesteld aan de hand van het
  (1) Zie concl. OM.
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aantal appartementen of kamers die door de belastingplichtige worden
verhuurd. Deze belasting hangt derhalve niet af van de inkomsten van
de belastingplichtige. De gemeentebelasting is bijgevolg niet gestoeld
op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag
van de inkomstenbelastingen bepalen. De belasting verschilt derhalve
fundamenteel van een inkomstenbelasting en kan derhalve niet als
een gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o WIB worden
aangemerkt”.
3. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.
Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof is een lokale belasting die
gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden gelijkaardige belasting  (1).
4. De vraag of een gemeentelijk reglement dat in een forfaitaire belasting voorziet op het ter beschikking stellen of de verhuur van kamers
of gemeubelde appartementen strijdig is met artikel 464, 1o WIB92 is
niet zo eenvoudig te beantwoorden.
Uw Hof oordeelde reeds dat een gemeentebelasting op hotels die, na
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde, berekend wordt
op de bruto-inkomsten uit de verhuur van hotelkamers, een verboden
gelijkaardige belasting is in de zin van artikel 464, 1o, WIB92, daar die
inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de vaststelling van de
grondslag van de belasting op de inkomsten van de hotelexploitant  (2).
Ook de gemeentebelasting op tweede verblijven is volgens de rechtspraak van Uw Hof rechtsgeldig omdat het louter beschikken over een
tweede verblijf de belastbaarheid teweegbrengt, wat het gemiddeld
netto-inkomen van het onroerend goed ook moge zijn  (3).
5. Uw Hof besliste in een arrest van 1 oktober 1975 dat een gemeentelijke belasting op het verhuren van kamers niet dezelfde grondslag
heeft als de onroerende voorheffing. Voor deze laatste is de grondslag
het kadastraal inkomen, dat het normaal gemiddeld inkomen van het
onroerend goed vertegenwoordigt. De gemeentebelasting heeft betrekking op de verhuring zelf, ongeacht het normaal gemiddeld inkomen
van het goed. Het voorwerp van beide belastingen is verschillend  (4).
  (1) Cfr. o.m. Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335, met conclusie OM ;
Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, Pas., 2011, nr. 301 : “een plaatselijke belasting die rechtstreeks geheven wordt op een van de essentiële bestanddelen voor de vaststelling van
de grondslag van een in die bepaling bedoelde belasting is een verboden gelijkaardige
belasting”.
  (2) Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, met concl. adv.-gen. Henkes, Pas. 2011, nr. 301.
  (3) Cass. 15 april 1983, RW, 1983-84, 798 ; anders M. De Jonckheere, “De belasting op
eigenaars van woningen die door de gebruiker ervan als tweede verblijf worden aangehouden”, noot onder Gent, 27 september 2005, LRB 2005, 265.
  (4) Cass. 1 oktober 1975, AC 1975-76, 145.
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Vermits de belasting niet op “inkomen” wordt geheven, is er geen
probleem  (1).
Auteur L. Vandenberghe is van oordeel dat de precieze omschrijving
van het belastbaar feit (de grondslag) — en daarmee samenhangend,
de aanduiding van de schuldenaar(s) van de belasting cruciaal is voor
de beoordeling van de verenigbaarheid van de betrokken gemeentebelasting met artikel 464, 1o WIB92. Hij is het niet eens met de leer van
het cassatiearrest van 1 oktober 1975 omdat artikel 464, 1o geen onderscheid maakt naargelang het bedrag van de gemeentelijke belasting
op kamers al dan niet forfaitair wordt bepaald  (2).
Deze auteur is van oordeel dat het feit dat door de verhuring huurinkomsten worden verkregen, de grondslag vormt voor de inkomstenbelasting op deze inkomsten en dat een gemeentebelasting op dezelfde
grondslag derhalve verboden is.
6. In een arrest van 24 mei 2012 diende Uw Hof zich uit te spreken over
een belastingreglement van de stad Leuven waarin voorzien werd in
een forfaitaire belasting die betrekking had op een bepaald gebruik
van een onroerend goed, namelijk zowel de verhuring als de kosteloze
terbeschikkingstelling van een kamer of woongelegenheid aan nietinwoners van de stad.
Het Hof oordeelde dat die belasting geen verband houdt met het
netto-inkomen van het goed en (overigens) wordt vastgesteld op grond
van het aantal slaapkamers. Hieruit volgt dat “deze gemeentelijke
belasting de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting niet
als belastbaar feit gebruikt en niet is gesteund op wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen
bepalen. Ze steunt derhalve op de bevoegdheid van de gemeente om een
bepaald gebruik van een onroerend goed te belasten”  (3).
Deze rechtspraak impliceert dat belastingreglementen die een belasting vestigen op een bepaald gebruik van een onroerend goed, los van
de werkelijke of vermoede opbrengst ervan, niet in strijd zijn met
artikel 464, 1o WIB92.
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij voormeld arrest van 24 mei 2012.
7. Het voorgaande heeft tot gevolg dat bv. een gemeentelijke belasting op tickets voor een festival niet onder het verbod van artikel 464,
1o WIB92 valt indien er een forfaitair tarief wordt gebruikt (bv. 0,85
euro per ticket). Een gemeentebelasting die daarentegen overeenstemt
met een percentage van de brutowinst of de omzet blijft daarentegen
verboden  (4).
  (1) Vgl. M. De Jonckheere, “De belasting op hotelkamers verhuurd aan personen die
op het betrokken adres niet staan ingeschreven in de bevolkingsregisters en derhalve
geen aanvullende belasting op de personenbelasting betalen”, noot onder Brussel, 15
oktober 1999, TFR 2000, 208.
  (2) L. Vandenberghe, “Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en
het verbod voor de gemeenten om op de grondslag van de personenbelasting een soortgelijke belasting te heffen”, RW, 2010-2011, 113, nr. 8.
  (3) Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0015.N, AC 2012, nr. 334, met concl. OM.
  (4) Zie Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335 en AR F.11.0053.N, AC 2012,
nr. 336, en mijn geschreven conclusies bij deze arresten.
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8. Ik zie geen reden waarom Uw Hof het precedent van 24 mei 2012
inzake de stad Leuven niet zou volgen in deze vergelijkbare casus.
Bij het precedent van 24 mei 2012 was het duidelijk dat de stad
verhuurders wou treffen die verhuren aan niet-inwoners.
Op die wijze sluit het precedent van 24 mei 2012 aan bij de tendens om
bij het onderzoek naar de gelijkaardigheid van de lokale belastingen
met de inkomstenbelastingen het doel van de gemeentebelasting onder
ogen te nemen  (1).
In dit dossier is dan ook de omstandigheid dat de belasting berekend wordt op forfaitaire wijze en in functie van het aantal verhuurde
kamers belangrijk om te beslissen dat deze gemeentebelasting buiten
de verbodsbepaling valt : een gemeentebelasting met een vast tarief en
zonder directe band met de grondslag of het bedrag van de inkomstenbelasting is niet strijdig met artikel 464, 1o WIB92  (2).
9. Het standpunt dat het Grondwettelijk Hof over artikel 464, 1o,
WIB92 inneemt in zijn arrest nr. 19/2012 van 16 februari 2012 kan m. i.
niet worden gevolgd.
In dat arrest stelt het Grondwettelijk Hof dat “artikel 464, 1o WIB
1992 niet verbiedt een gemeentelijke belasting te heffen op de brutoontvangsten nu die grondslag wezenlijk verschilt van de grondslag
van zowel de personenbelasting, als van de vennootschapsbelasting en
overigens ook van die van de in dezelfde bepaling beoogde rechtspersonenbelasting en van de belasting van de niet- inwoners”.
Een dergelijke al te restrictieve interpretatie van het verbod voor
de gemeenten om gelijkaardige belastingen te heffen, kan m.i. niet
worden aangehouden nu de wetgever met de verbodsbepaling heeft
willen beletten dat de lokale besturen concurrerende belastingen
zouden instellen met de inkomstenbelastingen.
Terecht wordt in de rechtsleer aangenomen dat de wetgever de lokale
besturen heeft willen beletten om belastingen in te stellen met als
eigenlijk doel een heffing in functie van het inkomen te organiseren  (3).

  (1) Cfr. E. Van Dooren, “Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden : agonie of
revalisatie ?”, in Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2005-2006, Brugge, die Keure,
2006, (375), 392 ; M. De jonckheere, “De belasting op eigenaars van woningen die door de
gebruiker ervan als tweede verblijf worden aangehouden : probleem nog niet opgelost”,
noot onder Gent, 27 september 2005, LRB 2005, 265 : “Eigenaarsbelastingen zijn in die zin
duidelijk geoorloofd en verenigbaar met de verbodsbepaling van artikel 464, 1° WIB voor
zover zij een specifieke verantwoording hebben waaruit blijkt dat ze een ander doel
hebben dan het belasten van inkomen, en voor zover ze niet berekend worden op het
werkelijke of vermoede inkomen”.
  (2) E. Van Dooren, o.c., 392-393 ; vgl. Brussel, 15 oktober 1999, TFR 2000, (202), 205 :
“La taxe établie par la commune sur les chambres d’hôtel et autres ne constitue pas
un impôt qui est calculé sur les revenus immobiliers provenant de la location desdites
chambres, mais bien un impôt annuel forfaitaire qui se base sur l’occupation d’une
chambre susceptible d’être louée à une personne non inscrite à titre de résidence principale sur le territoire de la commune”.
  (3) Zie P. Macaluso, “De verbodsbepaling van artikel 464, 1° WIB 1992 : een hete adem
in de nek van de lokale besturen”, in Topics Lokale Bedrijfsbelastingen, M. De Jonckheere
(ed.), Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 141-145.
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Het was inderdaad de bedoeling te vermijden dat de gemeenten in de
praktijk concurrerende inkomstenbelastingen zouden instellen.
Auteur De Jonckheere stelt zich dan ook terecht de volgende vragen
bij het arrest van het Grondwettelijk Hof : “Welke vereenvoudiging
is er immers indien de verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992
niet verhindert dat er naast een belasting op de netto-winst eveneens
een belasting wordt geheven op de bruto-ontvangsten ? Welke grotere
gelijkheid wordt er verkregen als er naast de nationaal geheven belasting op de bedrijfsinkomsten in sommige gemeenten en ten aanzien
van sommige bedrijfsactiviteiten ook een belasting op de brutowinst
wordt geheven ? ... Hoe wordt ten slotte de complexiteit van het fiscaal
stelsel en een belemmerend fiscaal systeem tegengegaan en een volledige scheiding van rijks- en lokale belastingen bekomen, indien het
voor gemeenten en provincies mogelijk blijft belastingen te heffen op
de brutowinsten van die economische activiteiten die plaatsvinden op
hun grondgebied ?”  (1).
De auteur besluit dan ook dat de traditionele interpretatie, volgens
dewelke artikel 464, 1o WIB92 alle lokale belastingen verbiedt die worden
geheven op de wezenlijke componenten die de grondslag van deinkomstenbelastingen bepalen, even grondwetsconform is als de interpretatie die het Grondwettelijk Hof aan die bepaling heeft gegeven.
De weg die het Grondwettelijk Hof bewandelt door het verruimen van
de fiscale armslag van de gemeenten, valt vanuit economisch oogpunt
(dubbele belasting) inderdaad niet te verantwoorden.
10. De litigieuze door de gemeente Elsene ingevoerde belasting belast
op forfaitaire wijze een bepaald gebruik van onroerende goederen en
gebruikt de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting niet
als belastbaar feit. De belasting is aldus geenszins gesteund op wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen.
Het bestreden arrest schendt m.i. artikel 464,1o WIB92 door te oordelen
dat de door de gemeente Elsene ingevoerde belasting een verboden
gelijkaardige belasting uitmaakt als de inkomstenbelastingen gezien
ze wordt geheven op dezelfde grondslag als de inkomstenbelasting,
met name op de huurinkomsten, ook al wordt die belasting forfaitair
bepaald.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 maart 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
  (1) M. De Jonckheere, noot onder GwH, 16 februari 2012, LRB 2012, 889 en 891.
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Raadsheer Bart Wylleman 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
1. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.
2. Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.
3. Het voor de dienstjaren 2005 en 2006 toepasselijke belastingreglement van de eiseres voorziet in een forfaitaire belasting op het ter
beschikking stellen of het verhuren van kamers of gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, ten belope
van 1.200,00 euro per appartement en/of kamer per jaar voor de instellingen die beschikken over minder dan veertig appartementen en ten
belope van 1.600,00 euro per appartement en/of kamer voor de instellingen die beschikken over veertig appartementen en meer.
Die belasting houdt geen verband met het netto-inkomen van het
goed en het tarief ervan wordt vastgesteld op grond van het aantal
kamers of appartementen.
Deze gemeentelijke belasting gebruikt de grondslag of het bedrag van
een inkomstenbelasting niet als belastbaar feit en is niet gesteund op
wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen. Ze steunt op de bevoegdheid van de gemeente
om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten.
4. Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de door de eiseres ingevoerde
belasting wordt geheven op dezelfde grondslag als de inkomstenbelasting, met name op de huurinkomsten, en dat de omstandigheid dat de
belasting forfaitair wordt bepaald daaraan geen afbreuk doet, schendt
artikel 464, 1°, WIB92.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Meert (bij de balie
te Brussel).

N° 116
1o

— 13 februari 2014
(F.13.0024.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Afzonderlijke aanslagen. — A llerlei. — Verdoken meerwinsten. — Bewijslast
van het bestuur.

Om de afzonderlijke aanslag op verdoken meerwinsten te kunnen vestigen,
volstaat het dat de administratie het bewijs levert van het bestaan van
verdoken meerwinsten en van het niet aanwezig zijn in het vennootschapsvermogen van deze meerwinsten ; de administratie moet niet
bewijzen dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten in een van de
vormen als bedoeld door artikel 57 WIB92  (1). (Artt. 57 en 219, eerste en
tweede lid, WIB92)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Ste M arie -Line b.v.b.a.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
.........................................................
2. Omdat verweerster in cassatie geen aangifte in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2003  (2) had ingediend, verzond de administratie haar op 4 mei 2004 een kennisgeving van aanslag van ambtswege waarin op basis van gegevens afkomstig uit de btw-aangiften en
de vorige aangiften in de vennootschapsbelasting van verweerder in
cassatie, haar nettowinst werd bepaald op € 20.341,84. Er werd aangekondigd dat dit bedrag zou worden onderworpen aan de bijzondere
aanslag van 300% overeenkomstig artikel 219 WIB92 vermits deze winst
niet werd teruggevonden onder de bestanddelen van het vermogen van
verweerster.
Verweerster beantwoordde deze kennisgeving niet, waarop de Administratie een kennisgeving van beslissing tot taxatie verzond op 7 juni
2004. Op 18 augustus 2005 werd op basis van de gegevens van de kennisgeving van aanslag van ambtswege de betwiste aanslag gevestigd.
Verweerster diende op 25 november 2005 bezwaar in tegen deze
aanslag, waarop de Administratie op 29 november 2005 aangetekend
liet weten dat ze dit bezwaar wegens een gebrek aan motivering niet
kon beschouwen als een geldig bezwaarschrift in de zin van artikel 371
WIB92.
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Boekjaar lopende van 1 oktober 2002 tot 30 september 2003.
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Verweerster stelde vervolgens op 15 juni 2006 een fiscale vordering
in die door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 14 februari
2011 ontoelaatbaar werd verklaard wegens gebrek aan een voorafgaand
gemotiveerd administratief bezwaarschrift.
In graad van beroep verklaarde het Hof van Beroep te Gent bij het
thans bestreden arrest van 18 september 2012 de fiscale vordering van
verweerster ontvankelijk en gegrond.
De appelrechters oordeelden dat de belasting op de geheime commissielonen impliceert dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben
verlaten en werden gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47
WIB64 te dekken. Deze laatste bepaling voorziet tal van mogelijkheden
van besteding. De vaststelling dat deze winst niet kan worden teruggevonden onder de bestanddelen van het vermogen volstaat volgens het
bestreden arrest op zichzelf niet als bewijs.
3. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser schending aan
van artikel 219 WIB92, zoals van toepassing voor het aanslajaar 2003,
doordat het bestreden arrest, zonder de kwalificatie van de belaste
inkomsten als zijnde “verdoken meerwinsten” in vraag te stellen, laat
staan te wijzigen, de afzonderlijke aanslag teniet doet op grond van de
overweging dat de belasting op de geheime commissielonen impliceert
dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben verlaten en werden
gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47 WIB64 te dekken,
zodat de vaststelling dat de winst niet kan worden teruggevonden
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap op zichzelf niet volstaat.
4. Krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, zoals dat artikel van
toepassing is voor het aanslagjaar 2003, wordt een afzonderlijke
aanslag gevestigd op kosten, vermeld in artikel 57 WIB92, die niet
worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende
opgave, alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.
Overeenkomstig het tweede lid van artikel 219 WIB92 is die aanslag
gelijk aan 300 procent van die kosten.
Artikel 219 WIB92, zoals gewijzigd door artikel 21 van de Wet van 4 mei
1999 houdende diverse fiscale bepalingen  (1), houdt in dat niet enkel een
afzonderlijke aanslag moet worden gevestigd op de in artikel 57 WIB92
bedoelde kosten die niet worden verantwoord door middel van individuele fiches en een samenvattende opgave, maar ook op de verdoken
meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de
vennootschap worden teruggevonden, tenzij deze laatste aantoont dat
die winsten werkelijk in haar vermogen zijn gebleven en zij, zo nodig,
haar boekhouding dienovereenkomstig aanpast.
5. De verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het
vermogen van de vennootschap worden teruggevonden werden voorheen,
als gevolg van een vaste rechtspraak, gelijkgesteld met de in artikel 57
WIB92 bedoelde kosten waarop ingeval van niet verantwoording door
  (1) BS 12 juni 1999.
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fiches en opgave de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 van
toepassing is.
Om te vermijden dat het door de belastingadministratie te leveren
bewijs van het bestaan van de verdoken meerwinsten én van het feit
dat die meerwinsten de onderneming hebben verlaten als in artikel 57
WIB92 bedoelde kosten, zou kunnen worden geïnterpreteerd als een
verboden opeenstapeling van vermoedens werd door de Wet van 4 mei
1999 in artikel 219 WIB92 expliciet het vermoeden opgenomen dat
de vastgestelde doch niet onder het vermogen van de onderneming
teruggevonden verdoken meerwinsten het vermogen van de vennootschap hebben verlaten en hebben gediend voor kosten zoals bedoeld in
artikel 57 WIB92.
Hierdoor moet de belastingadministratie niet langer aantonen dat
de verdoken meerwinsten de onderneming hebben verlaten op een wijze
zoals vermeld in artikel 57 WIB92  (1).
6. Het bestreden arrest stelt de kwalificatie van de belaste inkomsten als “verdoken meerwinsten” niet in vraag  (2).
Het bestreden arrest gaat er ten onrechte van uit dat de fiscale administratie, bij het vestigen van de litigieuze afzonderlijke aanslag voor
aanslagjaar 2003, diende aan te tonen dat de verdoken meerwinsten het
vermogen van de vennootschap hebben verlaten en hebben gediend voor
kosten zoals bedoeld in artikel 47 WIB64.
Zoals eiser in cassatie stelt, beoordeelt het bestreden arrest de
toepassing van de afzonderlijke aanslag voor het aanslagjaar 2003 ten
onrechte op grond van de wettelijke bepaling van artikel 219 WIB92
zoals die van toepassing was vóór de wetswijziging bij de wet van 4 mei
1999. Reeds uit de verwijzing in het bestreden arrest naar artikel 47
WIB64, in plaats van naar artikel 57 WIB92, kan worden afgeleid dat
het bestreden arrest verouderde wetgeving heeft toegepast om de
rechtmatigheid van de betwiste aanslag te beoordelen.
Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 18 september 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Parl. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1949/8, blz. 41-42 ; nr. 1949/1, blz. 11-12.
  (2) Cf. bestreden arrest, folio 1479, voorlaatste alinea.
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II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
Eerste onderdeel
3. Krachtens artikel 219, eerste en tweede lid, WIB92, zoals gewijzigd
door de wet van 4 mei 1999, wordt op de verdoken meerwinsten die niet
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap kunnen
worden teruggevonden, een afzonderlijke aanslag gevestigd gelijk aan
300 procent van deze verdoken meerwinsten.
Om deze afzonderlijke aanslag te vestigen volstaat het dat de administratie het bewijs levert van het bestaan van verdoken meerwinsten
en van het niet aanwezig zijn in het vennootschapsvermogen van deze
meerwinsten. De administratie moet niet bewijzen dat de meerwinst
de vennootschap heeft verlaten in een van de vormen als bedoeld door
artikel 57 WIB92.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiser, bij gebrek aan aangifte door de verweerster in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2003, een kennisgeving van
aanslag van ambtswege aan de verweerster heeft verzonden waarin de
nettowinst van de verweerster op basis van haar btw-aangiften en vorige
aangiften in de vennootschapsbelasting werd bepaald op 20.341,84 euro en
werd aangekondigd dat aangezien deze winst niet werd teruggevonden
onder de bestanddelen van het vermogen van de verweerster, dit bedrag
zou worden onderworpen aan de bijzondere aanslag van 300 procent ;
— bij gebrek aan antwoord van de verweerster, de betwiste aanslag
werd gevestigd op basis van de gegevens van de kennisgeving van de
aanslag van ambtswege.
5. De appelrechters oordelen : “De belasting op de geheime commissielonen impliceert dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben
verlaten en werden gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47
WIB64 te dekken. Deze laatste bepaling voorziet tal van mogelijkheden van besteding. De bewering dat deze winst niet kan teruggevonden worden onder de bestanddelen van haar vermogen volstaat op
zichzelf niet als bewijs”.
Door aldus te oordelen dat de afzonderlijke aanslag op verdoken
meerwinsten bedoeld in artikel 219 WIB92 slechts kan worden gevestigd indien de administratie het bewijs levert dat de verdoken meerwinsten de vennootschap hebben verlaten onder een van de vormen
bedoeld in artikel 47 WIB64, thans artikel 57 WIB92, en door de aanslag
teniet te doen omdat de eiser dat bewijs niet levert, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.

ARREST-2014-2.indb 417

26/11/14 18:01

418

ARRESTEN VAN CASSATIE

13.2.14 - N° 117

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de
heer Maus (bij de balie te Gent).

N° 117
1o

— 13 februari 2014
(F.13.0039.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — Onroerende voorheffing. — Centra voor wetenschappelijk
onderzoek.

De Centra voor wetenschappelijk onderzoek blijven na de wet van
20 november 1962 verder vrijstelling genieten van de onroerende voorheffing vermits de fiscale gelijkstelling van deze Centra met de Staat krachtens artikel 12 Besluitwet van 30 januari 1947 tot gevolg had dat deze
vrijgesteld waren van de grondbelasting  (1). (Art. 12 Besl. W. 30 januari
1947 ; art. 78, eerste en tweede lid, Wet 20 november 1962)

(Vlaams

gewest t.
van de

Wetenschappelijk en technisch centrum
Belgische textielnijverheid v.z.w.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Verweerster heeft een onroerend goed gelegen te Gent in erfpacht
van de Belgische Staat waarop zij een onderzoekscentrum heeft opgericht. Zij werd bij KB van 9 september 1975 erkend als zogenaamd
‘Centrum De Groote’ in uitvoering van de Besluitwet van 30 januari
1947.
Onderhavige fiscale betwisting betreft de vraag of verweerster, die
aanslagen in de onroerende voorheffing mocht ontvangen vanwege
eiser, al dan niet in aanmerking komt voor vrijstelling van onroerende
voorheffing.
  (1) Zie concl. OM.
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Het bestreden arrest oordeelt dat verweerster op grond van artikel 78,
tweede lid, van de wet van 20 november 1962, aanspraak kan maken
op vrijstelling van de onroerende voorheffing zodat het de integrale
ontheffing beveelt van de bestreden aanslagen.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres
aan dat, door te oordelen dat de laatste zinsnede van artikel 12, eerste
lid, van de Besluitwet van 30 januari 1947 een algemene draagwijdte
heeft en niet beperkt is tot een gelijkstelling van de centra “De Groote”
met de Staat met betrekking tot de bijdragen, bedoeld in artikel 10, de
toelagen, giften en legaten, het hof van beroep de artikelen 172 van de
Grondwet en 6, 7 tot 11, en 249 van het WIB 1992 schendt. Minstens zou
het hof van beroep aldus de artikelen 10 en 12 van de Besluitwet van
30 januari 1947 hebben geschonden.
3. Artikel 12, eerste lid, Besluitwet van 30.01.1947 (BS 28.02.1947, err.
22.03.1947), luidt als volgt :
“De bijdrage voorzien in artikel 10, alsmede elke toelage, gift of legaat
aan het Centrum, zijn vrijgesteld van elke fiskale aanslag, van welken
aard ook, in hoofde zowel van het bedrijf of van den gever als in dit van
het Centrum dat, in fiskale zaken gelijkgesteld wordt met den Staat”.
Anders dan verweerder laat gelden, kan uit de bewoordingen van het
wetsartikel wel degelijk worden afgeleid dat er sprake is van een algemene vrijstelling. De tekst spreekt immers van “elke fiskale aanslag”
en “in fiskale zaken”. De vrijstelling geldt niet enkel voor toelagen,
giften of legaten.
Zoals verweerster opwerpt in haar memorie van antwoord blijkt
zulks uit het feit dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat er een gelijkstelling is met de Staat. Deze bepaling zou inderdaad geen enkele zin
hebben indien de vrijstelling enkel zou gelden voor de toelagen, giften
of legaten.
De tekst van de wetsbepaling bestaat immers uit twee onderdelen :
1) vrijstelling van toelagen, giften en legaten (beperkte draagwijdte) ;
2) gelijkstelling met de Belgische Staat in fiscale zaken (algemene
draagwijdte).
Indien de vrijstelling enkel zou slaan op de toelagen, giften en
legaten, zoals eiser voorhoudt, dan zou het tweede onderdeel van de
wetsbepaling overbodig zijn. In de gestelde hypothese zou hetzelfde
resultaat immers kunnen bereikt worden zonder deze zinsnede.
Uit de uitdrukkelijke toevoeging van het tweede zinsdeel, dient te
worden afgeleid dat de wetgever wel degelijk de bedoeling had om een
ruimere fiscale vrijstelling toe te kennen aan de Centra De Groote,
dan deze beperkt tot de toelagen, giften en legaten.
Zoals verweerster stelt kan dit bovendien ook worden afgeleid uit het
feit dat de vrijstelling voor de toelagen, giften en legaten niet enkel
geldt voor de Centra maar ook “in hoofde zowel van het bedrijf of van
de gever als in dit van het Centrum” (artikel 12, eerste lid, eerste zinsdeel, Besluitwet), terwijl de gelijkstelling “met den Staat in fiskale
zaken” (artikel 12, eerste lid, tweede zinsdeel Besluitwet) enkel geldt
voor het Centrum.
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Op basis van artikel 12, eerste lid, tweede zinsdeel Besluitwet worden
de Centra De Groote, zonder onderscheid of beperking voor wat betreft
de aard van de inkomsten, fiscaal gelijkgesteld met de Staat, met
inbegrip voor wat betreft de onroerende voorheffing.
Dit blijkt ook uit het verslag aan de Regent bij de Besluitwet, waaruit
eveneens de uitdrukkelijke fiscale vrijstelling blijkt :
“In het eerste hoofdstuk worden de minima-voorschriften vastgelegd, die moeten worden nageleefd bij het opmaken van het statuut van
de centra indien deze laatste zich willen beroepen op de voordelen van
de wet en o.m. op de erkenning van den Staat, op toelagen, op fiskale
vrijstelling en op een stelsel van financiering waardoor de bestendigheid en de uitbreiding van hun werking worden verzekerd.” (tekstmarkering toegevoegd)
Het eerste onderdeel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat
de gelijkstelling in fiscale zaken waarin het eerste lid van artikel 12
Besluitwet voorziet, enkel betrekking heeft op de bijdragen, toelagen,
giften en legaten bepaald in artikel 10 van de Besluitwet, faalt naar
recht.
4. In het tweede onderdeel voert eiser in ondergeschikte orde aan dat
het hof van beroep, door te oordelen dat de Besluitwet van 30 januari
1947 een bijzondere wettelijke bepaling is in de zin van artikel 78,
tweede lid, van de wet van 20 november 1962, de artikelen 12 van de
Besluitwet van 30 januari 1947, artikel 78 van de wet van 20 november
1962, alsook de artikelen 172 van de Grondwet en 6, 7 tot 11, en 249 van
het WIB62 zou schenden.
5. Artikel 78, eerste lid, van de wet van 20 november 1962 houdende
hervorming van de inkomstenbelastingen bepaalt dat worden opgeheven de gelijkstelling met de Staat inzake inkomstenbelastingen
of de vrijstelling van de inkomstenbelasting of van elke aanslag op
de inkomsten ten voordelen van de Staat of van de bedrijfsbelasting,
waarvan om het even welke vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen naar publiek- of privaatrecht genieten krachtens
bijzondere wettelijke bepalingen.
Artikel 78, tweede lid van die wet stelt dat wanneer die vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen krachtens “een
bijzondere wettelijke bepaling” genieten van de vrijstelling van de
grondbelasting, deze vrijstelling wordt geacht te slaan op de onroerende voorheffing
Met “een bijzondere wettelijke bepaling” krachtens dewelke de
vennootschappen, verenigingen, instellingen en organismen vrijstelling van grondbelasting genieten, worden ook de bepalingen geviseerd
van een bijzondere wet die voorzien in een algemene gelijkstelling met
de Staat op fiscaal vlak.
Zulks blijkt m.i. uit de wetsgeschiedenis van de wet van 20 november
1962.
In de memorie van toelichting bij artikel 75, dat uiteindelijk
artikel 78 werd (Pasin. 1962, 1394), wordt het volgende gesteld, nadat
voorafgaandelijk wordt uitgelegd dat de fiscale gelijkstelling met de
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Staat waarvan sommige instellingen genieten krachtens bijzonder
wettelijke bepalingen wordt afgeschaft : “Toutefois, lorsque ces sociétés, associations, établissements ou organismes bénéficient en vertu
des dispositions légales particulières précitées de l’exemption de la
contribution foncière, cette exemption est remplacée par celle du
précompte immobilier”.
Hieruit blijkt m.i. dat artikel 78, tweede lid, ook algemene gelijkstellingen beoogt.
In het advies van de Raad van State wordt voorts het voorbeeld
gegeven van de NMBS, die krachtens artikel 14 van de wet van 23 juli
1926 ook genoot van een algemene gelijkstelling met de Staat voor
alle directe en indirecte belastingen. Welnu, van de NMBS wordt
gezegd dat zij vrijstelling zal blijven genieten van grondbelasting
(Pasin. 1962, 1400).
Nu de fiscale gelijkstelling van de Centra met de Staat krachtens
artikel 12 van de Besluitwet van 30 januari 1947 tot gevolg had dat deze
vrijgesteld waren van de grondbelasting, impliceert zulks dat zij na de
wet van 20 november 1962 verder vrijstelling blijven genieten van de
onroerende voorheffing.
Het onderdeel faalt m.i. naar recht nu het uitgaat van de onjuiste
rechtsopvatting dat artikel 12 van de Besluitwet van 30 januari 1947
geen bijzondere wettelijke bepaling kan zijn in de zin van artikel 78,
tweede lid van de wet van 20 november 1962 omdat zij geen specifieke
fiscale vrijstelling voor grondbelasting toekent aan de Centra.
De appelrechters oordeelden dan ook wettig dat de Besluitwet van
30 januari 1947 wel degelijk een “bijzondere wettelijke bepaling” is in
de zin van artikel 78, tweede lid van de wet van 20 november 1962. Zij
stelden daarbij terecht dat de andersluidende stelling die door eiser
wordt voorgestaan zou impliceren dat de opheffing van de gelijkstelling met de staat van verweerster door het eerste lid van dat artikel 78
niet op verweerster zou slaan vermits die opheffing (alleen) geldt voor
vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen die de
gelijkstelling met de Staat genoten krachtens een “bijzondere wettelijke bepaling”, terwijl verweerster de gelijkstelling met de Staat
precies genoot krachtens die Besluitwet van 30 januari 1947 (arrest,
folio 1518).
.........................................................
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 25 september 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 10 Besluitwet van 30 januari 1947 tot vaststelling van het statuut van oprichting en werking van Centra belast met
de bevordering en de coördinatie van de technische vooruitgang van de
verschillende takken van’s lands bedrijfsleven, door het wetenschappelijk onderzoek (hierna Besluitwet) bestaan de geldmiddelen van het
Centrum uit :
— een toelage van het ministerie dat’s lands wederuitrusting in zijn
bevoegdheid heeft, verleend door het koninklijk besluit tot aanneming
van de statuten van het Centrum, zoals bepaald in artikel 18 ;
— een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld bij het koninklijk besluit
tot aanneming van de statuten van het Centrum, zoals bepaald in
artikel 18, te betalen door al de bedrijven uit het gebied, in evenredigheid van hun belang ;
— toelagen van de openbare besturen en organismen daartoe bevoegd ;
— alle toelagen, giften en legaten van elke oorsprong en van elke
aard ;
— alle betalingen door het Centrum geïnd voor de bijzondere diensten of speciale opsporingen welke het verricht voor elk bedrijf uit het
gebied ;
— de geldmiddelen voortkomend van de brevetten eventueel door het
Centrum genomen.
Artikel 12, eerste lid, Besluitwet bepaalt : “De bijdrage bedoeld
in artikel 10 van deze wet, alsmede elke toelage, gift of legaat, van
welke aard ook, in hoofde van zowel het bedrijf als van de gever als in
dat van het Centrum zijn vrijgesteld van elken fiscalen aanslag, van
welken aard ook, in hoofde zowel van het bedrijf of van den gever als
in dit van het Centrum dat, in fiscale zaken, gelijkgesteld wordt met
den Staat”.
2. Uit de tekst van artikel 12, eerste lid, Besluitwet volgt dat de
in deze wet bedoelde centra niet enkel genieten van een fiscale vrijstelling voor de in artikel 10 bedoelde bijdragen, toelagen, giften en
legaten, maar dat zij, tot aan de opheffing ervan door artikel 78 van
de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelasting, genoten van een algemene gelijkstelling met de Staat op
fiscaal vlak.
3. Het onderdeel, dat aanvoert dat artikel 12 Besluitwet slechts een
vrijstelling invoert voor de bijdragen, toelagen, giften en legaten
waarvan sprake in artikel 10, steunt op een verkeerde rechtsopvatting
en faalt derhalve naar recht.
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Tweede onderdeel
4. Artikel 78, eerste lid, van de wet van 20 november 1962 houdende
hervorming van de inkomstenbelastingen bepaalt dat worden opgeheven de gelijkstelling met de Staat inzake inkomstenbelastingen
of de vrijstelling van de inkomstenbelasting of van elke aanslag op
de inkomsten ten voordele van de Staat of van de bedrijfsbelasting,
waarvan om het even welke vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen naar publiek- of privaatrecht genieten krachtens
bijzondere wettelijke bepalingen.
Artikel 78, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat wanneer die
vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen krachtens
een bijzondere wettelijke bepaling genieten van de vrijstelling van de
grondbelasting, deze vrijstelling wordt geacht te slaan op de onroerende voorheffing.
5. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 20 november 1962 blijkt dat
met een bijzondere wettelijke bepaling krachtens dewelke de vennootschappen, verenigingen, instellingen en organismen vrijstelling van
grondbelasting genieten, ook bedoeld kunnen zijn bepalingen van een
bijzondere wet die voorzien in een algemene gelijkstelling met de Staat
op fiscaal vlak.
Hieruit volgt dat vermits de fiscale gelijkstelling van de Centra met
de Staat krachtens artikel 12 Besluitwet tot gevolg had dat deze vrijgesteld waren van de grondbelasting, zij na de wet van 20 november
1962 verder vrijstelling genieten van de onroerende voorheffing.
6. Het onderdeel, dat aanvoert dat artikel 12 Besluitwet geen bijzondere wettelijke bepaling kan zijn in de zin van artikel 78, tweede lid
van de wet van 20 november 1962 omdat zij geen specifieke fiscale vrijstelling voor grondbelasting toekent aan de Centra, berust op een
verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
Derde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte
en de heer Verbist.
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N° 118
1o

— 13 februari 2014
(F.13.0059.N)

kamer

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE
GEMEENTEBELASTINGEN. — Bevoegdheid tot
Verboden gelijkaardige belasting. — Begrip.

BELASTINGEN.
belastingheffing.

—
—

Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een
verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o, WIB92 ; een
gemeentebelasting op concerten, film-, video- en erotische voorstellingen
die wordt berekend op het brutobedrag van alle ontvangsten, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde waarde, is
voor de organisatoren van concerten en voorstellingen die onderworpen
zijn aan de personen- en vennootschapsbelasting een verboden gelijkaardige belasting omdat die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn
voor de vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen  (1).
(Art. 464, 1o, WIB92)

(Stad Gent t. Nekka v.z.w.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Naar aanleiding van de organisatie van twee concerten op 24 en
26 april 1998, met name de “Nekka-nacht” en het “Vlaams Nationaal
Zangfeest”, werd verweerster door de stad Gent belast op grond van het
reglement van 19 januari 1998 betreffende de belasting op concerten,
film-, video en erotische voorstellingen.
Bij het thans bestreden arrest oordeelde het Hof van Beroep te
Antwerpen dat deze belastingaanslagen dienen te worden vernietigd.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie komt eiseres
op tegen de beslissing van de appelrechters dat een belasting op
concerten, film-, video- en erotische voorstellingen die, zoals in casu,
wordt berekend op het bruto bedrag van alle ontvangsten, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde waarde,
te beschouwen is als een “gelijkaardige belasting” als bedoeld in
artikel 464, 1o, van het WIB92 vermits die ontvangsten een component
zijn van de grondslag in de inkomstenbelasting die wordt geheven ten
laste van de schuldenaar van die belasting.
Aangezien er volgens eiseres een wezenlijk verschil bestaat tussen
de bruto-ontvangsten en de grondslagen van de in artikel 464, 1o, van
het WIB92 vermelde belastingen, zou die bepaling de gemeenten niet
verbieden een gemeentelijke belasting te heffen op de bruto-ontvangsten.
3. Overeenkomstig artikel 464,1o WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechts  (1) Zie concl OM.
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personenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.
Uw Hof oordeelde terzake meermaals dat een lokale belasting die
is gestoeld op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden “gelijkaardige belasting” is in de zin van artikel 464, 1o, van het WIB92  (1).
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusies bij de
geciteerde arresten.
Wat voorliggende problematiek betreft, oordeelde Uw Hof reeds dat
een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt
berekend op de verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde waarde, een verboden gelijkaardige
belasting is in zoverre de omzet een essentieel element uitmaakt dat
in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag
van de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar van die belasting  (2).
Vanuit dezelfde optiek is een gemeentebelasting op concerten, film-,
video- en erotische voorstellingen die wordt berekend op het brutobedrag van alle ontvangsten, verminderd met de daarop verschuldigde btw, ten aanzien van organisatoren die onderworpen zijn aan
de personen- of de vennootschapsbelasting een verboden gelijkaardige
belasting, nu die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de
vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen.
Artikel 464, 1o, WIB92 verbiedt derhalve de gemeenten om de organisator van een concert, voorstelling, vertoning of een vermakelijkheid
te belasten op de bruto-inkomsten.
Het voorgaande heeft tot gevolg dat bv. een gemeentelijke belasting
op tickets voor een festival of vertoning niet onder het verbod van
artikel 464, 1o WIB92 valt indien er een forfaitair tarief wordt gebruikt
(bv. 0,85 euro per ticket). Een gemeentebelasting die daarentegen overeenstemt met een percentage van de brutowinst of de omzet blijft
daarentegen verboden  (3).
Het onderdeel gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting, en faalt
derhalve naar recht.
4. Het standpunt dat het Grondwettelijk Hof over artikel 464, 1o,
WIB92 inneemt in zijn arrest nr. 19/2012 van 16 februari 2012 kan m. i.
niet worden gevolgd.
  (1) Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0053.N, AC 2012, nr. 336, met concl. OM ; Cass. 24 mei 2012,
AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 53, met concl. OM ; Cass. 5 mei 2011, AC 2011, nr. 301 ; Cass.
10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. OM ; Cass. 10 oktober 2008,
AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. OM ; RvSt, 18 maart 2003, nr. 117.154, T.Gem.
2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1° WIB92 en de fiscale bevoegdheid van
gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelastingen : verboden vrucht ?” ; TFR
2003, afl. 247, 799, met noot S. Huyghe, “Lokale heffingen op basis van het kadastraal
inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.
  (2) Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, met concl. van het OM.
  (3) Zie Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335 en Cass. 24 mei 2014, AR
F.11.0053.N, AC 2012, nr. 336, en mijn geschreven conclusies bij deze arresten.
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In dat arrest stelt het Grondwettelijk Hof dat “artikel 464, 1o WIB
1992 niet verbiedt een gemeentelijke belasting te heffen op de brutoontvangsten nu die grondslag wezenlijk verschilt van de grondslag
van zowel de personenbelasting, als van de vennootschapsbelasting en
overigens ook van die van de in dezelfde bepaling beoogde rechtspersonenbelasting en van de belasting van de niet- inwoners”.
Een dergelijke al te restrictieve interpretatie van het verbod voor
de gemeenten om gelijkaardige belastingen te heffen, kan m.i. niet
worden aangehouden nu de wetgever met de verbodsbepaling heeft
willen beletten dat de lokale besturen concurrerende belastingen
zouden instellen met de inkomstenbelastingen.
Terecht wordt in de rechtsleer aangenomen dat de wetgever de
lokale besturen heeft willen beletten om belastingen in te stellen
met als eigenlijk doel een heffing in functie van het inkomen te organiseren  (1).
Het was inderdaad de bedoeling te vermijden dat de gemeenten in de
praktijk concurrerende inkomstenbelastingen zouden instellen.
Auteur De Jonckheere stelt zich dan ook terecht de volgende vragen
bij het arrest van het Grondwettelijk Hof : “Welke vereenvoudiging
is er immers indien de verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992
niet verhindert dat er naast een belasting op de netto-winst eveneens
een belasting wordt geheven op de bruto-ontvangsten ? Welke grotere
gelijkheid wordt er verkregen als er naast de nationaal geheven belasting op de bedrijfsinkomsten in sommige gemeenten en ten aanzien
van sommige bedrijfsactiviteiten ook een belasting op de brutowinst
wordt geheven ? ... Hoe wordt ten slotte de complexiteit van het fiscaal
stelsel en een belemmerend fiscaal systeem tegengegaan en een volledige scheiding van rijks- en lokale belastingen bekomen, indien het
voor gemeenten en provincies mogelijk blijft belastingen te heffen op
de brutowinsten van die economische activiteiten die plaatsvinden op
hun grondgebied ?”  (2).
De auteur besluit dan ook dat de traditionele interpretatie, volgens
dewelke artikel 464, 1o WIB92 alle lokale belastingen verbiedt die
worden geheven op de wezenlijke componenten die de grondslag van
de inkomstenbelastingen bepalen, even grondwetsconform is als
de interpretatie die het Grondwettelijk Hof aan die bepaling heeft
gegeven.
De weg die het Grondwettelijk Hof bewandelt door het verruimen van
de fiscale armslag van de gemeenten, valt vanuit economisch oogpunt
(dubbele belasting) inderdaad niet te verantwoorden.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

  (1) Zie P. Macaluso, “De verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992 : een hete adem
in de nek van de lokale besturen”, in Topics Lokale Bedrijfsbelastingen, M. De Jonckheere
(ed.), Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 141-145.
  (2) M. De Jonckheere, noot onder GwH, 16 februari 2012, LRB 2012, 889 en 891.
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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 18 januari 2011 op verwijzing bij het arrest van
10 oktober 2008 van het Hof.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué 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 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op
de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of
van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van
die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.
2. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.
3. De omstandigheid dat de parlementaire voorbereiding van de wet
van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale
financiën doet blijken dat de wetgever gewild heeft dat de belasting
op de vertoningen en vermakelijkheden die voorheen ten behoeve van
het Rijk werd gevestigd, wordt overgelaten aan de gemeenten en de
provincies, kan niet tot gevolg hebben dat de in artikel 464, 1°, WIB92
vervatte beperking van de belastingbevoegdheid van de lokale overheden, voor niet-geschreven wordt gehouden, daar de wetgever niet
uitdrukkelijk is afgeweken van de in voormeld artikel 464, 1°, WIB92 en
in de bepalingen die haar in de tijd voorafgingen vervatte beperking
van de gemeentelijke heffingsbevoegdheid.
4. Een gemeentebelasting op concerten, film-, video- en erotische voorstellingen die wordt berekend op het brutobedrag van alle
ontvangsten, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de
toegevoegde waarde, is voor de organisatoren van concerten en voorstellingen die onderworpen zijn aan de personen- en vennootschapsbelasting een verboden gelijkaardige belasting bedoeld in artikel 464, 1°,
WIB92, omdat die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de
vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen.
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5. De appelrechters stellen vast dat het toepasselijke gemeentelijk
belastingreglement de bruto-ontvangsten van concerten en voorstellingen als belastbare grondslag heeft.
6. Op grond van die vaststelling hebben de appelrechters naar recht
kunnen oordelen dat het belastingreglement ten aanzien van organisatoren die onderworpen zijn aan de personen- of vennootschapsbelasting, strijdig is met artikel 464, 1°, WIB92.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de overige in het
middel aangewezen wetsbepalingen, waaronder de artikelen 10, 11 en
172 Grondwet, is het afgeleid en bijgevolg niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 119
1o

— 13 februari 2014
(F.13.0073.N)

kamer

1o GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 10. — Gelijkheid
Belgen voor de wet. — Begrip.

van de

2 o GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 11. — Gelijkheid
Belgen voor de wet. — Begrip.

van de

3o GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 172. — Gelijkheid
inzake belastingen. — Begrip.
4o BELASTING. — Gelijkheid

inzake belastingen.

verschillende categorieën belastingplichtigen.
ding.

— Toetsing

— Onderscheid tussen
— Vereiste verantwoor-

van het gemaakte onderscheid.

5o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Belasting op de onbewoonbare en leeg staande woningen. — Verschillende categorieën van belastingplichtigen.
— Vereiste verantwoording. — Criteria. — A rtt. 10, 11 en 172 Gw. 1994.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de
Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in
de weg dat eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien
van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie
bevinden, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat : het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden
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getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan
de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het
beoogde doel ; in het licht van de doelstellingen van het belastingreglement op de onbewoonbare en leegstaande woningen, is het niet onredelijk
om slechts een enkel basistarief van 1.000 euro per belastbare woning in
te stellen, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang
de waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning  (1).
(Artt. 10, 11 en 172 Grondwet)

(W. e.a. t. Stad Mechelen)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 8 januari 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de
niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in de weg dat
eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden, voor
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
Het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden
getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan
de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en
het beoogde doel.
2. Blijkens de aanhef van het belastingreglement van de eiseres
van 29 juni 2006 op gebouwen of woningen die beschouwd worden als
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt, heeft de belasting, naast een financieel doel,
als doelstellingen het aanmoedigen van bewoning of gebruik van
kwalitatieve woningen of gebouwen, het voorkomen en bestrijden van
de verslechtering van de kwaliteit van woningen en gebouwen en het
voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en
gebouwen.

  (1) Cass. 5 oktober 1990, AR F.1818.N, AC 1990-91, nr. 61 ; Cass., 29 maart 2001, AR
F.99.0077.F, AFT, 11.2001, 440, noot J. Astaes ; Cass. 15 januari 2004, AR F.02.0006.N, AC
2004, nr. 24 ; Cass., 8 juni 2006, AR F.04.0050.N, AC 2006, nr. 319.
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In het licht van deze doelstellingen is het niet onredelijk om slechts
een enkel basistarief van 1.000 euro per belastbare woning in te stellen,
zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de
waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Symoens (bij
de balie te Antwerpen) en de heer Huber (bij de balie te Antwerpen).

N° 120
1o

— 14 februari 2014
(C.12.0460.F)

kamer

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Waalse decreten
van 12 februari en 27 mei 2004. — Waterdistributie in het Waalse gewest.
— Waterwetboek. — Geldende rechtsverhouding. — Onmiddellijke toepassing.

Het arrest schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek niet en miskent
evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht
van de wetten, wanneer het overweegt dat het decreet van 12 februari
2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest en het decreet van 27 mei 2004
betreffende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, onmiddellijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de partijen,
die ontstaan is onder vigeur van de vroegere wet maar voortduurt onder
vigeur van de voormelde decreten  (1).

(F. e.a. c. I ntercommunale namuroise
de services publics c.v.b.a.)

  (1) Het Hof heeft, gelet op de reglementaire aard van de rechtsverhouding tussen de
partijen, waarop de regel van toepassing is volgens welke een nieuwe wet, in de regel,
niet alleen van toepassing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan,
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten, een substitutie
van motieven gedaan, op grond dat een foutieve rechtsgrond vervangen moest worden
door een ter zake dienende rechtsgrond ; zie, in dezelfde zin, voor de levering van elektriciteit, Cass. 4 december 2000, AR C.99.0095.F, AC 2000, nr. 664.
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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 van 13 december 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 2, 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen D.181 en D.233 van het decreet van het Waalse Gewest van
27 mei 2004 betreffende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt ;
— de artikelen 1, 2, 21, 27 en 29 van het decreet van het Waalse Gewest van
12 februari 2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de
openbare waterdistributie in het Waalse Gewest.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart het hoger beroep van
de verweerster gegrond, veroordeelt de eerste eiseres, hoofdelijk en ondeelbaar met O. V., om aan de verweerster het bedrag van 13.261,07 euro te betalen,
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de datum
van inleiding van de procedure tot de algehele betaling, veroordeelt de eisers
hoofdelijk en ondeelbaar om aan de verweerster het bedrag van 4.127,21 euro te
betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de
datum van inleiding van de procedure tot de algehele betaling, en veroordeelt
hen hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van de kosten van de twee aanleggen,
om de volgende redenen :
“De betrekkingen tussen de eigenaar van een pand en de rechtspersonen
die hem van stromend water voorzien, zijn vastgelegd in een toetredingsovereenkomst waarvan het bestaan ipso facto wordt afgeleid uit het bestaan van
een aansluiting. Die overeenkomst valt onder de toepassing van een reglementering van openbare orde, die de rechten en verplichtingen van de partijen
vastlegt. De argumentatie die [de eisers] naar voren brengen in de punten 1.1,
1.2 en 1.3 van hun conclusie is in dat opzicht misleidend en kan niet worden
aangenomen.
De eerste rechter wijst terecht erop dat ‘in dit geval, enkel de vraag moet
worden gesteld of die reglementaire bepalingen al dan niet een hoofdelijkheid
tussen eigenaar en huurder invoeren wat betreft de schulden die voortvloeien
uit facturen van watervoorziening’.
[De verweerster] grondt haar vordering tegen [de eisers] wat dat betreft op de
artikelen D.223 (lees : D.233) en D.270bis, 5 o, van het Waterwetboek.
[De eisers] voeren ten onrechte het middel van niet-toepasselijkheid van die
artikelen aan, op grond van artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004,
dat de voormelde artikelen van het Waterwetboek in de wetgeving invoert.
Artikel 27, luidens hetwelk ‘de op 1 juli 2003 lopende specifieke overeenkomsten van toepassing blijven’, zou volgens hen betekenen dat enkel de overeenkomsten van na 1 juli 2003 onder de toepassing van dat decreet vallen, en dat,
zo beweren zij, is niet het geval voor de overeenkomst die O.V. heeft gesloten
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op 1 mei 2001. Dat artikel 27 betreft uitsluitend de ‘specifieke overeenkomsten’,
dat wil zeggen de bijzondere overeenkomsten die gesloten zijn met de industriële grootverbruikers of nog met gemeenten of publieke rechtspersonen. De
overeenkomst aangegaan door O.V. valt niet binnen een van die categorieën
van specifieke overeenkomsten. Het decreet van 12 februari 2004 is te dezen dus
wel degelijk van toepassing”.
Grieven
Hoewel een nieuwe wet, in de regel, niet alleen van toepassing is op de
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten, wordt ter
zake van overeenkomsten aangenomen dat de vroegere wet van toepassing
blijft tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze
van toepassing is op de lopende overeenkomsten. Dat algemeen rechtsbeginsel
van de niet-terugwerkende kracht van de wet is vastgelegd in artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Alleen de wet die de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap
raakt of die, in het privaat recht, de juridische grondslagen vastlegt waarop
de economische of morele orde van de maatschappij rust, is van openbare orde.
In dat opzicht wordt aangenomen dat een aangelegenheid die de Staat of de
maatschappij aanbelangt, niet per se de openbare orde raakt of dat alle regels
die op die aangelegenheid van toepassing zijn, daarom dat karakter hebben.
Zo worden, in publiek en administratief recht, als wetten van openbare orde
aangemerkt, de wetten die betrekking hebben op de vaststelling en de inning
van belastingen, het muntstelsel, de bevoegdheden van de Staat, de besturen,
de administratieve en de gerechtelijke overheden, het strafrecht en de strafrechtspleging, de administratieve organisatie van de beroepen, de organisatie en de toepassing van de grondwettelijke vrijheden, de maatregelen van
economisch beleid en, in privaatrecht, de wetten die betrekking hebben op de
staat en de bekwaamheid van de personen, de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers, het recht van verdediging, het faillissement, de reorganisatie
en de continuïteit van de ondernemingen.
Dat geldt niet voor de regels die van toepassing zijn op de commerciële en
economische betrekkingen tussen de waterdistributiemaatschappijen en de
“abonnees” en die een hoofdelijkheid opleggen tussen de werkelijke gebruiker
en de eigenaar van de panden waar het waterverbruik plaatsvindt. Die regels
hebben niet tot doel de essentiële belangen van de Staat te beschermen maar
dienen enkel de belangen van de distributiemaatschappijen en houden geen
verband met de economische en morele orde van de maatschappij.
Artikel D.181 van het Waalse decreet van 27 mei 2004 en artikel 1 van het
Waalse decreet van 12 februari 2004 beperken zich ertoe “de abonnee” te
omschrijven als “elke houder van een recht van eigendom, vruchtgebruik,
blote eigendom, gebruik, woning, oppervlakte, erfpacht op een gebouw dat op
de openbare distributie aangesloten is”, “de verbruiker” als “elke persoon die
het genot heeft van het door een leverancier beschikbaar gestelde water” en “de
gebruiker” als “elke persoon die voor openbare waterdistributie in aanmerking
komt als bewoner van een aangesloten gebouw”.
Artikel D.233 van het decreet van 27 mei 2004 en artikel 21 van het decreet
van 12 februari 2004 bepalen dat, in beginsel, “de abonnee”, wanneer hij niet “de
gebruiker” of “de verbruiker” is, niet hoofdelijk en ondeelbaar gehouden kan
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worden tot betaling van de schulden van laatstgenoemde, voor zover hij bepaalde
elementen kan aantonen, namelijk dat hij de verdeler kennis heeft gegeven van
de wijziging van bewoning van het pand of nog van het feit dat “een ongewoon
hoog verbruik niet te wijten is aan de staat van de private installaties”.
Het arrest, dat aanneemt dat de betrekkingen tussen “de abonnee” en de
verdeler voortvloeien uit een overeenkomst, al is het uit een “toetredingsovereenkomst”, maar beslist dat het gehele Waalse Waterwetboek, en inzonderheid de regel volgens welke de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op
het goed waar het verbruik plaatsvindt hoofdelijk gehouden is tot de betaling
van die kost, ook al heeft hij hiermee niets te maken, van openbare orde is,
miskent het begrip openbare orde, zoals het met name is vastgelegd in de artikelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, en schendt de artikelen D.181, D.233
van het Waalse decreet van 27 mei 2004 en 1, 2 en 21 van het Waalse decreet van
12 februari 2004.
Daarenboven bevatten noch het decreet van 27 mei 2004 noch het decreet
van 12 februari 2004 bepalingen krachtens welke die decreten van toepassing
zouden zijn op de bij hun inwerkingtreding lopende overeenkomsten.
Integendeel, artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 wijst erop dat “ de
op 1 juli 2003 lopende specifieke overeenkomsten van toepassing blijven”.
Dat artikel omschrijft niet wat het onder “specifieke overeenkomsten”
verstaat en geen enkele bepaling van dat decreet biedt dienaangaande enige
verduidelijking. Het artikel bepaalt hoegenaamd niet dat het uitsluitend overeenkomsten met industriëlen, gemeenten of publieke rechtspersonen betreft.
Het arrest, dat beslist dat artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 niet
van toepassing is op het abonnement van O.V. en op de aansluiting van het pand
van de eisers, omdat het voormelde artikel enkel van toepassing zou zijn op de
grootverbruikers, de gemeenten en de publieke rechtspersonen, voegt aan die
bepaling een toepassingsvoorwaarde toe die zij niet bevat en schendt ze dus.
Zelfs al was artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 niet op dit geval van
toepassing, blijft het niettemin een feit dat het arrest, aangezien artikel 233
van het decreet van 27 mei 2004 en artikel 21 van het decreet van 12 februari
2004 niet van openbare orde zijn en geen van die decreten bepaalt dat ze onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten, artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek schendt en het algemeen beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten miskent door die decreten met terugwerkende
kracht toe te passen op een bij hun inwerkingtreding lopende overeenkomst.
Het arrest is zodoende niet naar recht verantwoord en schendt alle in het middel aangewezen bepalingen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Enerzijds verduidelijkt het middel niet in hoeverre de artikelen D.181
en D.233 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betreffende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en de artikelen 1, 2 en 21 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari
2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de openbare waterdistributie in het Waalse Gewest zouden zijn geschonden.
Anderzijds is de rechtsverhouding tussen de eigenaar van een pand
en de verdeler van een openbare dienst, zoals de verweerster, die
water verdeelt, vastgelegd in een publiekrechtelijk reglement en is ze
derhalve reglementair en niet contractueel.
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Het arrest overweegt dat “de betrekkingen tussen de eigenaar van
een pand en de rechtspersonen die hem van stromend water voorzien,
zijn vastgelegd in een toetredingsovereenkomst waarvan het bestaan
ipso facto wordt afgeleid uit het bestaan van een aansluiting”.
Het Hof dient een foutieve rechtsgrond te vervangen door een andere
rechtsgrond.
Hoewel de eisers terecht aanvoeren dat, enerzijds, de bepalingen van
de in het middel bedoelde Waalse decreten van 12 februari en 27 mei
2004 ertoe strekken de commerciële betrekkingen tussen de waterdistributiemaatschappijen en hun abonnees te regelen en dat, anderzijds,
geen van de twee decreten bepalingen bevat die hen onmiddellijk van
toepassing maken op de lopende overeenkomsten, kan uit het reglementair karakter van de rechtsverhouding tussen de partijen niettemin
worden afgeleid dat hierop de regel van toepassing is volgens welke een
nieuwe wet, in de regel, niet alleen van toepassing is op de toestanden
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten.
Het arrest, dat overweegt dat de decreten van 12 februari en 27 mei
2004 onmiddellijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen
de eisers en de verweerster, die ontstaan is onder vigeur van de vroegere wet maar voortduurt onder vigeur van de voormelde decreten,
schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek niet en miskent evenmin
het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van de
wetten.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Hoewel het voor het overige klopt dat noch artikel 27 van het decreet
van 12 februari 2004 noch enig andere bepaling van dat decreet de
uitdrukking “specifieke overeenkomsten” omschrijven, legt het arrest
die uitdrukking, overeenkomstig de parlementaire voorbereiding van
het decreet, in die zin uit dat ze enkel betrekking heeft op de overeenkomsten die gesloten zijn met de grootverbruikers, de gemeenten en de
publiekrechtelijke rechtspersonen, en schendt het aldus het voormelde
artikel 27 niet.
Het middel, in zoverre het ontvankelijk is, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en
mevr. Grégoire.
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N° 121
1o

— 14 februari 2014
(C.12.0522.F)

kamer

1o VORDERING IN RECHTE. — Rechtsvordering. — Burgerlijke zaken. —
Mede -eigendom. — A rtikelen 577-2, § 5, en 577-2, § 6, van het Burgerlijk
Wetboek –Toepassingsgebied ratione personae.
2 o VORDERING IN RECHTE. — Rechtsvordering. — Burgerlijke zaken.
— Mede -eigendom. — Huurovereenkomst. — Verschuldigde bedragen. —
Terugvordering. — T ijdstip van de vordering. — Hoedanigheid. — Gevolg.
3o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — NIEUW MIDDEL.
— A rtikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. — Bepalingen die van
openbare orde of van dwingend recht zijn. — Ontvankelijkheid.

1o De artikelen 577-2, § 5, en 577-2, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, die
betrekking hebben op de daden tot behoud, de daden van voorlopig
beheer van de gemeenschappelijke zaak, de andere daden van beheer
en de daden van beschikking, zijn slechts tussen mede-eigenaars van
toepassing, behalve de uitzonderingen die verantwoord worden door het
onsplitsbaar karakter van de huurovereenkomst  (1).
2o Uit de artikelen 544, 546, 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek blijkt
niet dat de eis tot betaling van de ter uitvoering van een huurovereenkomst verschuldigde bedragen niet kan worden ingediend door een
persoon die niet de hoedanigheid van eigenaar heeft op het ogenblik dat
de vordering wordt ingesteld  (2).
3o Het middel, dat gegrond is op de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek, die noch van openbare orde noch van dwingend recht zijn, en
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan hij niet op eigen
initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, is nieuw
en, derhalve, niet ontvankelijk  (3).

(H altères & GO v.z.w. t. P.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 121.
  (2) Zie 1.
  (3) Zie 1. De vermelding van het Hof, die m.b.t. het begrip nieuw cassatiemiddel geen
nieuwe regel bevat, is in die zin bijzonder dat ze een omstandig antwoord geeft op de
kritiek van de eiseres, die ook aanvoerde dat de vordering van de verweerster in haar
conclusie, op een ogenblik dat ze niet langer mede-eigenaar van het pand was, niet
ontvankelijk was omdat de verweerster noch de hoedanigheid noch het belang had om
op te treden, en dat de eerste rechter, die de voormelde vordering had toegewezen, zijn
beslissing aldus niet naar recht verantwoordde (schending van de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek). Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te
slaan, niet bleek dat de eiseres voor de feitenrechter had aangevoerd dat de verweerster noch de hoedanigheid noch het belang had om een nieuwe vordering in te stellen,
volgde hieruit evenwel dat het voormelde middel, voor het Hof, een nieuw middel was,
voor zover, en in tegenstelling tot wat traditiegetrouw wordt aangenomen (A. Fettweis :
“L’intérêt est la mesure des actions, la conditions fondamentale de leur recevabilité
(…)”, in Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1985, nr. 27, p. 39 ; G. de
Leval, Eléments de procédure civile, tweede uitg., 2005, nr. 7, p. 17. Contra Cass. 27 februari
2007, in JT 2007, en kritische commentaar van J.-F. van Drooghenbroeck, p. 482 e.v. Over
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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 Bergen van 29 juni 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2014 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte 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

Middel
.........................................................
Derde onderdeel
Volgens artikel 577-2, § 5, Burgerlijk Wetboek kan de mede-eigenaar geldig daden tot behoud en daden van voorlopig beheer van de
gemeenschappelijke zaak verrichten, terwijl artikel 577-2, § 6, Burgerlijk Wetboek voor de andere daden van beheer en voor de daden van
beschikking de medewerking van alle mede-eigenaars vereist.
Die bepalingen zijn slechts tussen mede-eigenaars van toepassing,
behalve de uitzonderingen die verantwoord worden door het onsplitsbaar karakter van de huurovereenkomst.
Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing naar recht dat
de verweerster zelf mocht optreden tegen de eiseres, op grond dat,
enerzijds, de verweerster mede-eigenaar was van het pand dat door
de eiseres tot 28 april 2010 werd gehuurd en dat, anderzijds, de vordering, in haar meest recente staat, betrekking had op de betaling van
de “onbetaalde huurgelden en lasten, voor de periode van mei 2008
tot april 2010”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het onderdeel, dat gegrond is op de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, die noch van openbare orde noch van dwingend recht
zijn, en dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan hij niet op
het eensgezinde standpunt van de Belgische rechtsleer dat het procedureel belang onder
de openbare orde valt en dat de grond van niet-ontvankelijkheid, die de miskenning
ervan bestraft, voor de feitenrechter een mogelijkheid tot optreden vormt, zie C. De boe,
“Le défaut d’intérêt né et actuel”, Ann. Dr. Louvain, 2006, nr. 77, p. 156, en de talrijke
verwijzingen in de noot nr. 331 onderaan de pagina), niet ervan uitgegaan wordt dat de
artikelen 17 (hoedanigheid en belang van de eiser) en 18 (onmiddellijk en vaststaand
belang) van het Gerechtelijk Wetboek bepalingen zijn die van openbare orde of van dwingend recht zijn. Dat is wat het Hof beslist (zie ook de verwijzingen in de schriftelijke
conclusie van het OM, Pas. 2014, nr. 121, noot nr. 2 onderaan de pagina).
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eigen initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen,
is in zoverre nieuw en, derhalve, niet ontvankelijk.
Voor het overige blijkt uit de artikelen 544, 546, 1709 en 1728 Burgerlijk Wetboek niet dat de eis tot betaling van de ter uitvoering van een
huurovereenkomst verschuldigde bedragen niet kan worden ingediend
door een persoon die niet de hoedanigheid van eigenaar heeft op het
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld.
Het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Foriers.

N° 122
1o

— 14 februari 2014
(C.14.0030.F)

kamer

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Gewettigde verdenking. — Omvang van het gerecht. —
Weerslag.

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank van
eerste aanleg te Luik, wegens gewettigde verdenking, is kennelijk niet
ontvankelijk, aangezien de aangevoerde grieven slechts twee magistraten
betreffen die in kort geding zetelen en de verzoeker niet aantoont dat die
grieven ook zouden kunnen gelden voor alle magistraten waaruit de zetel
van die rechtbank is samengesteld en waarvan de omvang een dergelijke
deductie uitsluit.

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

van het hof

Bij een met redenen omklede akte, ondertekend door mr. Vincenza
Lo Re, advocaat bij de balie te Monza (Italië) en te Parijs (Frankrijk), en ontvangen op de griffie van het Hof op 24 januari 2014, vordert
de verzoeker dat de zaak tussen hem en M., die op de algemene rol
van de rechtbank van eerste aanleg te Luik is ingeschreven onder het
nummer 12/976/C (lees : 13/954/C), wegens gewettigde verdenking aan dat
rechtscollege zou worden onttrokken.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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van het hof

Uit het verzoekschrift blijkt dat de gewettigde verdenking uitsluitend betrekking heeft op de twee rechters van de rechtbank van eerste
aanleg te Luik die achtereenvolgens hebben moeten kennisnemen
van de zaak met rolnummer 12/976/C, die door een proces-verbaal van
vrijwillige verschijning van 4 december 2012 was ingeleid, en die in de
voormelde zaak, in kort geding, uitspraak hebben gedaan bij beschikkingen van 18 december 2012 en 29 januari 2013.
De verzoeker grondt zijn verzoekschrift op de overweging dat “de
rechtbank van eerste aanleg te Luik een kleine rechtbank is, waar
iedereen iedereen kent en de ene de andere bij het wijzen van de beslissingen dus kan beïnvloeden”.
De aangevoerde grieven betreffen slechts twee magistraten die in
kort geding zetelen en de verzoeker toont niet aan dat die grieven ook
zouden kunnen gelden voor alle magistraten waaruit de zetel van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik is samengesteld en waarvan de
omvang een dergelijk besluit uitsluit.
Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Lo Re (bij de balie te MonzaItalië - Parijs-Frankrijk) en de heer Marion (bij de balie te Luik).

N° 123
1o

— 14 februari 2014
(F.13.0060.F)

kamer

CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is inge steld. — Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten. — Openbare
orde. — R egelmatige afstand. — Gevolg

Behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval van
regelmatige afstand, kan een partij, in belastingzaken, tegen dezelfde
beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs wanneer het
tweede cassatieberoep is ingesteld voordat het eerste werd verworpen ;
aangezien de eiseres regelmatig afstand heeft gedaan van haar eerste
cassatieberoep, dat op dezelfde dag als die van de neerlegging van het
verzoekschrift werd ingeschreven op de rol van het Hof, valt het nieuwe
cassatieberoep dat zij heeft ingesteld niet onder de toepassing van de
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regel van openbare orde, die is samengevat in het gezegde “cassatieberoep
na cassatieberoep is uitgesloten”  (1).

(H irako, vennootschap naar Zwitsers recht
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 25 april 2012, gewezen op verwijzing na arrest van het Hof
van 30 april 2009.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2014 een
conclusie neergelegd ter griffie.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
.........................................................
III. Beslissing

van het hof

Het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid : na een eerste cassatieberoep kan er geen
enkel cassatieberoep tegen dezelfde beslissing worden aangenomen :
Behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval
van regelmatige afstand, kan een partij, in belastingzaken, tegen
dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs
wanneer het tweede cassatieberoep is ingesteld voordat het eerste
werd verworpen.
De eiseres heeft tegen het bestreden arrest een eerste cassatieberoep ingesteld door op 10 augustus 2012 op de griffie van het Hof een
verzoekschrift neer te leggen, dat op 8 augustus 2012 was betekend
aan de verweerder, en heeft vervolgens op 14 augustus 2012 op de
griffie van het hof van beroep een ander verzoekschrift neergelegd,
dat de dag voordien was betekend aan de verweerder.
Aangezien de eiseres op 21 januari 2013 regelmatig afstand heeft gedaan
van haar eerste cassatieberoep, dat op dezelfde dag als die van de
neerlegging van het verzoekschrift werd ingeschreven op de rol van
het Hof, valt het nieuwe cassatieberoep dat zij op 14 augustus 2012
heeft ingesteld niet onder de toepassing van de regel van openbare
orde, die is samengevat in het adagium “cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten”.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
.........................................................

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 123.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vandamme (bij de balie te Brussel)
en de heer De Bruyn.

N° 124
3o

— 17 februari 2014
(C.13.0340.F)

kamer

1o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — IN HET BUITENLAND.
— Burgerlijke zaken. — Betekening en kennisgeving in de lidstaten. —
Verordening (EG) nr. 1393/2007. — Toepassing. — A angetekend schrijven.
— Ontvangstbevestiging door de in het buitenland verblijvende geadresseerde. — Uitwerkingen.
2 o RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beteke ningen en kennisgevingen. — Verordening (EG) nr. 1393/2007. — Toepassing.
— A angetekend schrijven. — Ontvangstbevestiging door de in het buitenland verblijvende geadresseerde. — Uitwerkingen.
3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Gevolgen. Bevoegdheid van de
rechter. — Devolutieve werking. — A anhangigmaking bij de appelrechter.
— Grenzen.

1o en 2o Als blijkt dat de ontvangstbevestiging van het aangetekend
schrijven met het verzoekschrift tot hoger beroep voor ontvangst ondertekend werd op de zetel van de geadresseerde buitenlandse vennootschap
en laatstgenoemde de aangetekende brieven met ontvangstbevestiging
geweigerd heeft waarin haar een vertaling in het Nederlands van dat
verzoekschrift tot hoger beroep werd toegezonden en ook de door het hof
van beroep gewezen beschikking met een kalender voor de indiening van
de conclusies en tot vaststelling van de rechtsdag, volgt daaruit dat de
akte van hoger beroep wel degelijk aan de voornoemde vennootschap
werd overhandigd en dat zij op regelmatige wijze voor het hof van beroep
werd opgeroepen, volgens de wijze van kennisgeving, via de postdiensten,
bepaald bij artikel 14 van de verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken, zodat de eiseres tijdig haar verdediging heeft kunnen verzekeren. (Art. 14, verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007)
3o Als bij het hof van beroep geen hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen
het vonnis dat de oorspronkelijke vordering van de verweerder tegen de
eiseres ontvankelijk heeft verklaard, is de appelrechter bijgevolg niet
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verplicht de regelmatigheid van de betekening na te gaan van de gedinginleidende dagvaarding in eerste aanleg van de eiseres.

(Autodemontagebedrijf

Raak Penders (de)montage,
Nederlands recht t. C. e.a.)

altijd

vennootschap naar

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 20 september 2012.
De zaak werd bij beschikking van 30 januari 2014 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1-15 en 19 van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad
van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.
— de artikelen 1-15 en 19 van de Verordening nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en van de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening
en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening of kennisgeving van
stukken”), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad ;
— artikel 26 van 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 ;
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Op de vordering die de verweerder tegen de eiseres heeft ingesteld, bevestigt het
arrest het beroepen vonnis met de wijziging dat de eiseres daarbovenop veroordeeld wordt om vanaf 22 augustus 2007 verwijlinterest te betalen tegen de wettelijke interestvoet op 12.225,49 euro tot de volledige betaling en 1.100 euro voor de
kosten van het hoger beroep, om de redenen vermeld op de pagina’s 4 tot 7 van
het bestreden arrest die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven.
Wat de rechtspleging betreft, oordeelt het hof van beroep als volgt :
“de eiseres is niet verschenen op de zitting van 22 mei 2012 waarop het onderzoek van de zaak werd vastgesteld volgens de beschikking van het hof van
19 mei 2011 met toepassing van de artikelen 747, 748 en 748bis, Gerechtelijk
Wetboek. Er zal uitspraak op tegenspraak worden gedaan jegens haar”.
Grieven
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 bepaalt dat zij van toepassing is
in burgerlijke en handelszaken wanneer gerechtelijke of buitengerechtelijke
stukken van een lidstaat naar een andere lidstaat moeten worden gezonden ten
behoeve van betekening of kennisgeving. De verordening is niet van t oepassing
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indien het adres van degene voor wie het stuk bestemd is, onbekend is. Voor
zoveel nodig wordt dezelfde bepaling hernomen bij artikel 1 van de Verordening
(EG) nr. 1393/2007.
Uit die bepalingen volgt dat zodra de geadresseerde in het buitenland
verblijft, de betekening of kennisgeving van die akte noodzakelijk onder het
toepassingsgebied valt van Verordening nr. 1348/2000 en, vanaf 13 november
2008, van Verordening nr. 1393/2007 en bijgevolg moet gebeuren op de wijze
waarin de verordening voorziet. De Verordening nr. 1348/2000 bepaalt bij de
artikelen 2 tot 15, de wijzen van toezending van gerechtelijke stukken, die als
enige geldende zijn vastgelegd in het door de verordening bepaald stelsel. Voor
zoveel nodig worden die wijzen van toezending eveneens als geldend hernomen
bij de artikelen 2 tot 15 van Verordening nr. 1393/2007.
Artikel 19 van Verordening nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig artikel 19 van
Verordening nr. 193/2007) bepaalt dat wanneer een stuk dat het geding inleidt
of een daarmee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen van deze
verordening ter betekening of kennisgeving naar een andere lidstaat moest
worden gezonden en de verweerder niet is verschenen, de rechter de beslissing
aanhoudt tot gebleken is dat :
a) hetzij van het stuk betekening of kennisgeving is gedaan met inachtneming [van de in de wetgeving] van de aangezochte lidstaat voorgeschreven
vormen voor de betekening of kennisgeving van stukken die in dat land zijn
opgemaakt en voor zich op het grondgebied van dat land bevindende personen
bestemd zijn ;
b) hetzij het stuk daadwerkelijk is afgegeven aan de verweerder in persoon of
aan zijn woonplaats op een andere in deze verordening geregelde wijze ;
en dat de betekening of kennisgeving respectievelijk de afgifte voldoende
tijdig is geschied dat de verweerder gelegenheid heeft gehad verweer te voeren.
Indien het adres van degene voor wie het stuk bestemd is, onbekend is, zijn de
voormelde bepalingen niet van toepassing en moet artikel 26 van Verordening
nr. 44/2001 worden toegepast dat bepaalt dat wanneer de verweerder met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat voor een gerecht van een andere
lidstaat wordt opgeroepen en niet verschijnt, het gerecht zich ambtshalve
onbevoegd verklaart indien zijn bevoegdheid niet berust op deze verordening.
Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang niet vaststaat dat
de verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een
gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, te
ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan.
Uit artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig 19
van Verordening nr. 1393/2007) en 26 van Verordening nr. 44/2001 volgt dat een
bevoegd gerecht de rechtspleging enkel geldig kan voortzetten, in geval niet
bewezen is dat de verweerder in staat werd gesteld de akte die het geding inleidt
te ontvangen, als alle nodige maatregelen genomen zijn om hem toe te laten
zich te verdedigen. Het geadieerde gerecht moet zich ervan vergewissen dat
alle nodige opzoekingen, geboden door de waakzaamheid en goede trouw om de
genoemde verweerder te vinden, zijn verricht.
Hier blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat deze zaak
de contractuele aansprakelijkheid betreft en dat de gedinginleidende dagvaarding voor betekening aan Nederland moest zijn overgezonden en dat de bepalingen, en meer bepaald artikel 19, van Verordening nr. 1348/2000 hier bijgevolg
van toepassing zijn. Het hof van beroep stelt nog vast dat de eiseres sinds de
aanvang van de rechtspleging niet verschenen is ;
Toch blijkt uit geen enkele overweging van het arrest dat het hof van beroep
zich ervan vergewist heeft dat alle nodige opzoekingen geboden door de waak-
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zaamheid en goede trouw werden verricht om de eiseres te vinden en haar toe
te laten zich te verdedigen.
Daaruit volgt dat het hof van beroep heeft vastgesteld dat de eiseres sinds
de aanvang van de procedure niet verschenen is, de procedure heeft voortgezet
en de eiseres heeft veroordeeld tot betaling van een vergoeding, zonder zich
ervan te vergewissen dat alle nodige opzoekingen geboden door de waakzaamheid en goede trouw werden verricht om de eiseres te vinden, en bijgevolg de
artikelen 19 van de Verordening nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig 19 van Verordening nr. 1393/2007) en 26 van Verordening nr. 44/2001 schendt en ook het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent.

II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Enerzijds blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
dat de ontvangstbevestiging van het aangetekend schrijven met het
verzoekschrift tot hoger beroep voor ontvangst ondertekend werd op
de zetel van de eiseres op 20 april 2011 en laatstgenoemde de aangetekende brieven met ontvangstbevestiging geweigerd heeft waarin
haar een vertaling in het Nederlands van dat verzoekschrift tot hoger
beroep werd toegezonden en ook de door het hof van beroep op 19 mei
2011 gewezen beschikking, met toepassing van artikel 747, § 2, Gerechtelijk Wetboek, met een kalender voor de indiening van de conclusies
en tot vaststelling van de rechtsdag op 22 mei 2012.
Daaruit volgt dat de akte van hoger beroep, in tegenstelling tot
hetgeen het middel veronderstelt, wel degelijk aan de eiseres werd overhandigd en dat zij op regelmatige wijze voor het hof van beroep werd
opgeroepen, volgens de wijze van kennisgeving, via de postdiensten,
bepaald bij artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken, zodat de eiseres tijdig haar verdediging heeft kunnen voeren.
Anderzijds was bij het hof van beroep geen hoger beroep aanhangig
tegen het vonnis van 18 oktober 2007 waarin de vordering van de
verweerder tegen de eiseres ontvankelijk werd verklaard.
De appelrechter moest bijgevolg niet nagaan of de betekening, aan
de eiseres, van de gedinginleidende dagvaarding van de rechtbank van
eerste aanleg regelmatig was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
17 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de
heer Vanlerberghe.
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N° 125
2o

— 18 februari 2014
(P.12.1643.N)

kamer

1o BEWIJS. — Strafzaken. — Geschriften. — Bewijswaarde. — M ateriële
vaststellingen met een bijzondere bewijswaarde. — Weerlegging. —
Onaantastbare beoordeling door de rechter.
2 o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
M ateriële vaststellingen met een bijzondere bewijswaarde. — Weerleg ging.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — M ateriële vaststellingen met een bijzondere bewijswaarde. — Weerlegging. — Onaantast bare beoordeling door de feitenrechter.

1o, 2o en 3o De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde slaagt in
het weerleggen van de materiële vaststellingen van verbalisanten met een
bijzondere bewijswaarde ; bij die beoordeling kan de rechter ermee rekening houden dat een beklaagde, die voorhoudt dat de weerlegging van de
materiële vaststellingen van de verbalisanten met een bijzondere bewijswaarde blijkt uit niet langer beschikbare documenten en stukken, vanaf
het ogenblik dat hij kennis had van die materiële vaststellingen met een
bijzondere bewijswaarde en dat hij wist dat hij verdacht was, niet de
nodige initiatieven heeft genomen om zelf de beschikking te verkrijgen
over die documenten en stukken ; dit houdt geen omkering in van de
bewijslast of een miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht
van verdediging en het recht op een eerlijk proces  (1).

(R. t. Belgische Staat, FOD Financiën e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het

Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 september 2012
(hierna arrest I).
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 juni 2006 (hierna
arrest II).
De eiser voert met betrekking tot het arrest I in een memorie die aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser voert met betrekking tot het arrest II geen middel aan.
De eiser doet zonder berusting afstand van deze cassatieberoepen
in zoverre nog niet definitief uitspraak is gedaan over de burgerlijke
rechtsvordering van de verweersters 3 tot en met 6.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

  (1) Zie Cass. 10 januari 2012, NC, 2012, 383 met noot L. Huybrechts.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het

Hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1, 6.2 en 6.3
EVRM, artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315 Burgerlijk
Wetboek, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van
het vermoeden van onschuld, de bewijslast in strafzaken, het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging : het arrest I keert ten
onrechte de bewijslast om en miskent zo de voormelde rechten van de
eiser ; het neemt eensdeels aan dat door het verloop van de tijd essentiële boekhoudkundige gegevens die strafrechtelijk in beslag waren
genomen of die onder de hoede waren van de curatoren van de failliete vennootschappen, waaronder BBH nv, verloren zijn gegaan en
onbruikbaar zijn geworden ; het oordeelt echter anderdeels dat de eiser
niet in de onmogelijkheid was het tegenbewijs te leveren van de vaststellingen van de verbalisanten daar hij maar de nodige voorzorgen
had moeten nemen tegen dit verdwijnen en onbruikbaar worden door
tijdig inzage en kopie te vragen op de griffie of bij de curatoren ; uit
dit oordeel volgt dat de eiser teneinde zijn onschuld te bewijzen ervoor
moet zorgen dat bewijsmateriaal à charge en à décharge niet verloren
gaat of onbruikbaar wordt.
6. Het arrest oordeelt niet dat de eiser zijn onschuld moet bewijzen,
maar wel dat hij het tegenbewijs dient te leveren van de materiële
vaststellingen die zijn opgenomen in de processen-verbaal en die een
bijzondere bewijswaarde hebben.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
7. De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde slaagt in het
weerleggen van de materiële vaststellingen van verbalisanten met een
bijzondere bewijswaarde.
Bij die beoordeling kan de rechter ermee rekening houden dat een
beklaagde, die voorhoudt dat de weerlegging van de materiële vaststellingen van de verbalisanten met een bijzondere bewijswaarde blijkt uit
niet langer beschikbare documenten en stukken, vanaf het ogenblik
dat hij kennis had van die materiële vaststellingen met een bijzondere bewijswaarde en dat hij wist dat hij verdacht was, niet de nodige
initiatieven heeft genomen om zelf de beschikking te verkrijgen over
die documenten en stukken. Dit houdt geen omkering in van de bewijslast of een miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand in zoverre deze betrekking heeft op
de beslissingen over het aanhouden van de burgerlijke belangen wat
betreft de verweerster 6 en het aanhouden van de kosten wat betreft de
burgerlijke rechtsvordering van de verweersters 3 tot 5.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van de cassatieberoepen.
18 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. —
Advocaten : mevr. De Baets en de heer De Bruyn.

N° 126
2o

— 18 februari 2014
(P.13.0808.N)

kamer

1o VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. — I nstellen van de strafvordering.
— Exclusieve bevoegdheid van de procureur- generaal bij het hof van
beroep. — Gevolg voor mededaders en medeplichtigen.
2 o SAMENHANG. — Strafzaken. — Voorwaarde. — Gevolg.

1o Krachtens artikel 479 Wetboek van Strafvordering bezit de procureurgeneraal bij het hof van beroep de exclusieve bevoegdheid om de strafvordering tegen de titularis van het voorrecht van rechtsmacht in te
stellen ; zolang de procureur-generaal geen gerechtelijk onderzoek gevorderd heeft of rechtstreekse dagvaarding heeft uitgebracht tegen de titularis van het voorrecht van rechtsmacht, blijven de gewone regels inzake
bevoegdheid en rechtspleging op zijn eventuele mededaders of medeplichtigen van toepassing  (1).
2o Samenhang tussen verschillende misdrijven onderstelt dat deze voor
samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn ; uitbreiding van
bevoegdheid wegens samenhang veronderstelt dat de strafvordering is
ingesteld voor de verschillende samengevoegde of samen te voegen feiten
en dat die strafvorderingen regelmatig bij de bevoegde rechter aanhangig
zijn gemaakt (2).

(C. e.a. t. S. e.a.)
A rrest  (2).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart
  (1), (2) Cass. 19 januari 1988, AC 1987-88, nr. 304.
  (2) Het OM concludeerde tot de verwerping van de cassatieberoepen om reden dat
het bestaan van een ingestelde strafvordering te dezen geen wezenlijk kenmerk voor
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2013, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van
13 maart 2012.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, eveneens een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel van de eiser I
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 227, 479, 482bis
en 503bis Wetboek van Strafvordering : het arrest bevestigt de beslissing van de raadkamer die beslist heeft acht onderzoeken te voegen
bij het oorspronkelijke dossier en zich vervolgens onbevoegd heeft
verklaard kennis te nemen van de vorderingen tot verwijzing gelet
op de vaststelling dat één van de inverdenkinggestelden de hoedanigheid had verkregen van plaatsvervangend rechter ; samenhang kan
enkel worden aangenomen voor zover een gelijktijdige behandeling
van de verschillende strafvorderingen mogelijk is ; de rechter die een
vordering bij zich krijgt die tot zijn bevoegdheid behoort, te dezen de
vordering tot verwijzing van de verweerders, kan zich niet onbevoegd
verklaren door de samenhang in te roepen met feiten waarvoor hij niet
bevoegd is, te dezen de vordering tot verwijzing van een persoon die
een hoedanigheid, omschreven in artikel 479 Wetboek van Strafvordering, heeft verworven.
2. Vanaf het ogenblik dat een gerechtelijk onderzoek dat op gang
werd gebracht ingevolge een burgerlijke partijstelling of een vordering vanwege de procureur des Konings, een feit tot voorwerp heeft
waarvan een persoon die een ambt vervult, zoals bedoeld in de artikelen 479 tot 484 Wetboek van Strafvordering, verdacht wordt, kan de
onderzoeksrechter geen daden van onderzoek verrichten die gericht
zijn op de inverdenkingstelling van de titularis van het voorrecht van
rechtsmacht.
Indien die persoon in de loop van het gerechtelijk onderzoek die
hoedanigheid verwerft, houdt de strafvordering die tegen hem werd
ingesteld, op te bestaan.
samenhang diende te zijn (F. D’Hont, Is er samenhang in de “samenhang” in : Strafrecht. Wie is er bang van het strafrecht ?, 35). Opdat samenhang rechtsgeldig zou kunnen
worden weerhouden kan het volstaan dat de gelijktijdigheid van de vervolgingen mogelijk is en dat de band die tussen de telastleggingen bestaat een gelijktijdige beoordeling vereist in het belang van een goede rechtsbedeling (Militair Gerechtshof Brussel,
8 maart 1946, J.T. 1946, 209). Zie, voor de voorafgaande procedure aan het huidige arrest,
Cass. 13 maart 2012, AR P.10.1786.N, AC 2012, nr. 162 met deels andersluidende conclusie
van advocaat-generaal Duinslaeger.
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Het onderzoeksgerecht dat behoudens in geval van verwijzing naar
het hof van assisen niet bevoegd is de rechtspleging te regelen betreffende een wanbedrijf of misdaad, gepleegd door een titularis van het
voorrecht van rechtsmacht, zal in voorkomend geval de onderzoeksrechter ontlasten van zijn onderzoek wat de titularis van het voorrecht van rechtsmacht betreft en de zaak overmaken aan de procureur
des Konings om te handelen als naar recht.
Krachtens artikel 479 Wetboek van Strafvordering bezit de procureur-generaal de exclusieve bevoegdheid om de strafvordering tegen
de titularis van het voorrecht van rechtsmacht in te stellen. Hij kan
hetzij een gerechtelijk onderzoek vorderen tegen de titularis van het
voorrecht van rechtsmacht en eventueel tegen de daders of deelnemers van hetzelfde misdrijf of van andere daarmee samenhangende
misdrijven, hem al dan niet samen met voormelde personen voor het
hof van beroep daarvoor dagvaarden of beslissen de titularis van dit
voorrecht niet te vervolgen.
Zolang de procureur-generaal zoals hier geen gerechtelijk onderzoek
gevorderd heeft of rechtstreekse dagvaarding heeft uitgebracht tegen
de titularis van het voorrecht van rechtsmacht, blijven de gewone
regels inzake bevoegdheid en rechtspleging op zijn eventuele mededaders of medeplichtigen van toepassing. Het oorspronkelijke gerechtelijk onderzoek kan alsdan ten aanzien van die personen verdergezet
worden door de onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht zal bij
het einde van dat gerechtelijk onderzoek de rechtspleging dienen te
regelen.
3. Samenhang tussen verschillende misdrijven onderstelt dat deze
voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn.
Uitbreiding van bevoegdheid wegens samenhang veronderstelt dat
de strafvordering is ingesteld voor de verschillende samengevoegde of
samen te voegen feiten en dat die strafvorderingen regelmatig bij de
bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
4. Het arrest stelt vast dat de raadkamer zich onbevoegd heeft
verklaard om de rechtspleging te regelen betreffende J V C, te weten
een persoon die één van de hoedanigheden heeft verkregen omschreven
in artikel 479 Wetboek van Strafvordering. Het oordeelt verder : “Nu
blijkt dat de acht samengevoegde onderzoeken alle betrekking hebben
op misdrijven die – indien deze zouden bewezen blijken – werden gepleegd
naar aanleiding of in de uitvoering van het oorspronkelijke onderzoek
BR21.11.712/90 (427/90), moet worden vastgesteld dat de in de samengevoegde dossiers onderzochte misdrijven samenhangend zijn met deze
die het voorwerp uitmaken van het oorspronkelijke onderzoek en dat
een goede rechtsbedeling vereist dat de daders ervan zouden worden
vervolgd voor dezelfde strafrechtbank”.
5. Het arrest dat aldus de samenhang aanneemt tussen eensdeels de
misdrijven waarvan de verweerders verdacht worden en anderdeels de
misdrijven waarvan de titularis van het voorrecht van rechtsmacht
verdacht wordt en waarvoor geen strafvordering meer is ingesteld en
zich onbevoegd verklaart, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Het middel is gegrond.
Middel van de eisers II in zijn geheel
6. Het eerste onderdeel voert schending aan van de artikelen 227, 479
en 482bis Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte
dat de kamer van inbeschuldigingstelling die op geldige wijze gevat is
voor de regeling van de rechtspleging van bepaalde strafvorderingen
wegens bepaalde feiten, de samenhang kan aannemen van deze strafvorderingen met andere feiten lastens een titularis van het voorrecht
van rechtsmacht, waarvoor de strafvordering nog niet geldig werd
ingesteld en dat zij zich omwille van deze samenhang aldus voor de
bij haar geldig aanhangig gemaakte strafvorderingen onbevoegd
mag verklaren ; vanaf het ontstaan van de situatie van voorrecht van
rechtsmacht kan de strafvordering lastens de titularis ervan niet
verder worden uitgeoefend zolang deze niet door de procureur-generaal
opnieuw wordt ingesteld ; het onderzoeksgerecht dat een strafvordering bij zich krijgt die tot zijn bevoegdheid behoort, kan zich niet onbevoegd verklaren door zelf voor het eerst de samenhang in te roepen met
feiten waarvoor geen ingestelde strafvordering meer bestaat en bijgevolg evenmin met feiten die niet middels een ingestelde strafvordering
bij hem aanhangig zijn.
Het tweede onderdeel voert schending aan van de artikelen 227, 479 en
482bis Wetboek van Strafvordering : het arrest bevestigt ten onrechte
de beroepen beschikking van de raadkamer in de mate waarin deze
zich onbevoegd verklaarde met betrekking tot de strafvorderingen
waarvoor zij geldig werd gevat en die volgens haar samenhang
vertoonden met de eventuele misdrijven in hoofde van een titularis
van het voorrecht van rechtsmacht, waarvoor zij onbevoegd was ;
wanneer een onderzoeksgerecht kennisneemt van een strafdossier
houdende beweerde feiten lastens een titularis van het voorrecht van
rechtsmacht, stelt het vast dat vanaf het ontstaan van de situatie van
voorrecht van rechtsmacht lastens de titularis ervan de strafvordering niet meer kan worden uitgeoefend zolang deze niet door de procureur-generaal opnieuw wordt ingesteld ; het onderzoeksgerecht kan
geen samenhang aannemen tussen eensdeels de strafvorderingen die
geldig bij haar aanhangig zijn en anderdeels de beweerde misdrijven in
hoofde van een titularis van het voorrecht van rechtsmacht waarvoor
de strafvordering nog niet geldig is ingesteld ; het is daarbij niet relevant of de situatie van voorrecht van rechtsmacht ontstaan is vóór of
na de aanhangigmaking bij het onderzoeksgerecht.
7. Het middel dat in zijn geheel dezelfde strekking heeft als het
middel van de eiser I, is om de redenen vermeld in het antwoord op dat
middel, gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het betreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere
beroepen ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders I tot de kostevn van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de verweerders II tot de kosten van het cassatieberoep II.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
18 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Bavel (bij de balie te
Brussel), de heer Libotte (bij de balie te Brussel), de heer Verbist, de
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel), de heer Gillard (bij de balie
te Brussel) en de heer Declerck (bij de balie te Kortrijk).

N° 127
2o

— 18 februari 2014
(P.14.0249.N)

kamer

VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.

Een eiser kan in een rechtspleging zoals deze die de voorlopige hechtenis regelt, enkel cassatieberoep instellen, wanneer de vordering of het
verzoek waarover bij de aangevochten beslissing uitspraak is gedaan, op
ontvankelijke wijze in het kader van die rechtspleging voor het gerecht
die deze beslissing heeft gewezen, kon worden gebracht  (1). (Artt. 27 en
31 Voorlopige Hechteniswet)

(S.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (repertoriumnummer
ARS 2014/508) van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van
30 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven
aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1) Antwerpen, 19 september 1991, RW 1991-92, 613.
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van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Een eiser kan in een rechtspleging zoals deze die de voorlopige
hechtenis regelt, enkel cassatieberoep instellen, wanneer de vordering
of het verzoek waarover bij de aangevochten beslissing uitspraak is
gedaan, op ontvankelijke wijze in het kader van die rechtspleging voor
het gerecht die deze beslissing heeft gewezen, kon worden gebracht.
2. Het arrest stelt vast, zonder op dat punt te worden bekritiseerd,
dat eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling betrekking heeft
op zijn vrijheidsberoving ingevolge het arrest op tegenspraak en op
verzet van het hof van beroep te Gent van 31 mei 2012. Dit arrest is definitief daar het Hof bij arrest P.12.1153.N van 26 maart 2013 het door de
eiser daartegen ingestelde cassatieberoep heeft verworpen.
3. Eisers vrijheidsberoving is bijgevolg niet meer gegrond op enige
vorm van voorlopige hechtenis, zodat elk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingesteld bij toepassing van artikel 27 Voorlopige Hechteniswet, kennelijk niet ontvankelijk is. Hieruit volgt dat de eiser
evenmin cassatieberoep met toepassing van artikel 31 Voorlopige
Hechteniswet kan instellen. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door
eisers hernieuwd verzet tegen voornoemd arrest van 31 mei 2012, dat bij
arrest van het hof van beroep te Gent van 22 januari 2014 niet ontvankelijk werd verklaard en waartegen andermaal cassatieberoep werd
ingesteld.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Grieven
4. De grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 128
2o

— 19 februari 2014
(P.13.1690.F)

kamer

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — Jeugdbescherming. — M inderjarige. — P ersoonlijkheid. — M aatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken. — Oogmerk. — A anwending. — Beperking.
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2 o JEUGDBESCHERMING. — M inderjarige. — Persoonlijkheid. — M aatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken. — Oogmerk. —
A anwending. — Beperking.

1o en 2o Alle maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken
betreffende de persoonlijkheid van een minderjarige, ongeacht of ze zijn
voorgeschreven in het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, brengen een zodanige inmenging in diens privé- en
gezinsleven met zich mee, waardoor ze strikt vertrouwelijk zijn ; ze mogen
alleen aan de opdrachtgevende overheid worden medegedeeld en mogen
dus niet aangewend worden voor andere doeleinden dan die welke door
de procedure worden nagestreefd  (1). (Artt. 50 en 55, Jeugdbeschermingswet)

(E. t. L.)
19 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. —
Advocaten : de heer Bayer (bij de balie te Namen) en de heer Deprez (bij
de balie te Brussel).

N° 129
1o

kamer — 20 februari 2014
(C.14.0053.N-C.14.0054.N)

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vordering tot onttrekking. — Bloed - of aanverwantschap. — Draagwijdte.
2 o WRAKING. — Burgerlijke zaken. — Gewettigde verdenking. — Vorde ring tot onttrekking. — Ontvankelijkheid. — Vereisten.

1o De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van
bloed- of aanverwantschap is beperkt tot gevallen waarin een van de
partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters
in het gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot
gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht.
(Artt. 648, 1o en 649, 1o, Gerechtelijk Wetboek)
2o De vordering tot onttrekking van de zaak aan een gerecht wegens gewettigde verdenking op grond van het artikel 648, 2o, Gerechtelijk Wetboek
is slechts mogelijk wanneer alle rechters van dat gerecht niet in staat
zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of
bij partijen of bij derden daarover redelijkerwijze twijfel zou kunnen
ontstaan ; de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een gerecht
niet in staat zou zijn een objectief advies te verstrekken, kan op zich
  (1) Zie Cass. 20 oktober 2010, AR P.09.0529.F, AC 2010, nr. 614.
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de onttrekking van de zaak aan dit gerecht niet wettigen. (Art. 648, 2o,
Gerechtelijk Wetboek)

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

voor het hof

De verzoeker heeft op grond van het artikel 648, 1° en 2°, Gerechtelijk
Wetboek op 31 januari 2014 een verzoek neergelegd tot onttrekking van
de zaak aan het hof van beroep te Gent op grond van bloed- of aanverwantschap en van gewettigde verdenking.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Voeging
1. De zaken C.14.0053.N en C.14.0054.N betreffen eenzelfde verzoek dat
tweemaal werd ingeschreven op de algemene rol en dienen derhalve te
worden gevoegd.
Beoordeling
2. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond
van bloed- of aanverwantschap is blijkens de artikelen 648, 1°, en 649, 1°,
Gerechtelijk Wetboek beperkt tot gevallen waarin een van de partijen
in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters in het
gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot gevallen
waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft
onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht, zoals dit te
dezen het geval is.
3. De vordering tot onttrekking van de zaak aan een gerecht wegens
gewettigde verdenking op grond van het artikel 648, 2°, Gerechtelijk
Wetboek is slechts mogelijk wanneer alle rechters van dat gerecht niet
in staat zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te
doen of bij partijen of bij derden daarover redelijkerwijze twijfel zou
kunnen ontstaan.
4. De verzoeker houdt niet voor dat dit hier het geval is, doch voert
hij enkel aan dat het openbaar ministerie bij het hof van beroep te
Gent niet in staat is een objectief advies te verstrekken, hetgeen op
zich de onttrekking van de zaak aan dit gerecht niet kan wettigen
Het verzoek is kennelijk onontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af als kennelijk onontvankelijk.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
Bepaalt de kosten op nul euro.
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20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vande Moortel
(bij de balie te Gent), de heer Vander Meulen (bij de balie te Tielt), de
heer Blanchaert (bij de balie te Diksmuide) en de heer Wullus (bij de
balie te Veurne).

N° 130
1o

— 20 februari 2014
(F.12.0050.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto -inkomen. — Beroepskosten. — A ftrekbeperking van 50%. — R eceptiekosten. — Draagwijdte.

De beperking inzake de aftrekbaarheid van het beroepsgedeelte van restaurant- en receptiekosten als beroepskosten ten belope van 50 procent is niet
van toepassing op ondernemingen die in opdracht van klanten evenementen organiseren en die in het raam daarvan een beroep doen op een
traiteur, een cateringbedrijf of een restaurant, voor zover die ondernemingen die restaurant- en receptiekosten doorrekenen aan hun klanten
die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn  (1). (Art. 53, 8o, WIB92)

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

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Onderhavige zaak betreft een betwisting inzake verworpen
uitgaven in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2003 en
2004.
Bepaalde beroepskosten die eiseres volledig wenste af te trekken,
vormden volgens de administratie receptiekosten waarvan de aftrekbaarheid, overeenkomstig artikel 53, 8o, WIB92, beperkt is tot 50%.
Eiseres hield voor dat het niet om receptiekosten ging, maar om
volledig aftrekbare werkingskosten die werden gemaakt in het kader
van een dienstverlening tegen vergoeding zodat bezwaar werd aangetekend tegen de beperking van de aftrekbaarheid van die kosten.
Dit bezwaar werd afgewezen bij beslissing van 30 mei 2006, waarop
een fiscale vordering werd ingesteld bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen.
Bij vonnis van 12 januari 2009 werd beslist dat verweerder de volledige aftrek van de receptiekosten terecht had verworpen.
Bij het thans bestreden tussenarrest van 14 december 2010 heeft het
Hof van Beroep te Antwerpen dat vonnis bevestigd.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiseres vooreerst
aan dat een belastingplichtige die in opdracht van ondernemingen
  (1) Zie concl. OM.
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tegen vergoeding een receptie organiseert voor klanten, leveranciers
of zakenrelaties van die ondernemingen, niet optreedt als receptiehouder maar als organisator van de receptie, zodat de kosten die hij
maakt geen receptiekosten zijn als dusdanig maar exploitatiekosten :
“Door in hoofde van eiseres als receptiekosten te beschouwen ‘de
kosten (…) die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten
of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de vennootschap in haar eigen lokalen of elders ontvangt’, ook als het gaat om
kosten gedragen voor de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers of zakenrelaties van andere ondernemingen en de belastingplichtige deze ontvangst bovendien tegen een vergoeding organiseert ten
aanzien van deze andere ondernemingen, geven de appelrechters aan
artikel 53, 8o WIB92 een ruimere draagwijdte dan wettig verantwoord
is en schenden zij hierdoor tevens artikel 49 WIB92”.
3. Overeenkomstig artikel 53, 8o, WIB92 worden niet als beroepskosten aangemerkt, 50% van de beroepsmatig gedane restaurant- en
receptiekosten en van de kosten van relatiegeschenken.
Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, zijn ‘receptiekosten’ kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van
zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden. Bedoeld worden de
kosten die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten of
leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplichtige in zijn eigen lokalen of elders ontvangt  (1).
Het betreft meer bepaald kosten van traiteurs, kosten voor aankoop
van dranken, voedingswaren, rookartikelen, bloemen, de afschrijving
of de huur van lokalen, behang en gordijnen, tapijten en meubelen en
salarissen van dienst- en receptiepersoneel die verband houden met het
ontvangen van bezoekers.
Steeds volgens de administratieve commentaar kunnen dergelijke
kosten ter gelegenheid van diverse manifestaties worden gemaakt
(congressen, opendeurdagen, verjaardagen, jubileums, gala-avonden
enz.), die zowel kunnen worden georganiseerd in de lokalen van de onderneming zelf als in de lokalen die voor die gelegenheid worden gehuurd of
gratis ter beschikking worden gesteld van de onderneming  (2).
Uw Hof oordeelde reeds dat inzake BTW volgende kosten als kosten
van onthaal kunnen beschouwd worden : “de kosten gedaan voor
onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of
ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid
klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen
van zakelijke relaties”  (3).
4. Eiseres heeft als activiteit het begeleiden van vleesfabrikanten
en groothandelaars in vlees (aankoop, verkoop, marketing, uitgave
brochure, …). De groothandelaars en vleesfabrikanten betalen haar
hiervoor een vergoeding.
  (1) Com.IB 1992, nr. 53/144.
  (2) W. Defoor, noot bij Rb.Brussel, 9 april 2008, Fiscale Koerier, 08/663, 663-666.
  (3) Cass. 8 april 2005, AR C.02.0419.N, AC 2005, nr. 213 ; JVD, “Horecakosten kunnen
ook ‘reclamekosten’ zijn”, Fiscoloog, 2010, nr. 1199, 1-2, noot bij Cass. 11 maart 2010.
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Eiseres organiseert meer bepaald info- en demonstratieavonden,
alsmede beurzen waarop de vleesfabrikanten hun producten kunnen
voorstellen aan groothandelaars en slagers die bestellingen kunnen
plaatsen.
Naar aanleiding van die evenementen wordt door eiseres aan haar
klanten, zijnde de groothandelaars en vleesfabrikanten, een diner aangeboden met muzikale omlijsting en soms het optreden van een goochelaar.
5. De appelrechters oordeelden dat de kosten voor de catering, de huur
van de zaal, de drankkosten en de bijhorende animatie, als receptiekosten moeten worden gezien die volledig losstaan van het eigenlijke
demonstratie- en beursgebeuren zelf. Deze kosten werden door eiseres
immers niet doorgerekend aan haar klanten. Voor het organiseren
van de info- en demonstratieavonden zelf werd eiseres daarentegen wel
door de vleesfabrikanten betaald, met name via de standgelden en een
commissie op de gerealiseerde verkopen.
Het feit dat de receptiekosten niet werden doorgerekend is wel degelijk een bepalende factor voor de kwalificatie van deze kosten  (1).
6. In principe is de aftrekbeperking van artikel 53, 8o, WIB92, enkel
van toepassing in hoofde van de belastingplichtige die de receptiekosten betaalt en aftrekt als beroepskost en niet in hoofde van diegene
aan wie de goederen of diensten worden geleverd  (2).
Bij wijze van administratieve tolerantie moet die aftrekbeperking
evenwel niet in hoofde van de organiserende onderneming worden
toegepast wanneer zij de receptiekosten doorrekent aan haar klant(en).
Ondernemingen die, zoals eiseres, evenementen organiseren in
opdracht van klant(en) en die in dat kader beroep doen op een traiteur, een cateringbedrijf of een restaurant, zijn dus niet onderworpen
aan de aftrekbeperking van artikel 53, 8o, WIB92, indien zij die kosten
volledig doorrekenen aan hun klant(en).
Evenwel is dan vereist dat de organiserende onderneming de restaurantnota of factuur van de traiteur eerst in haar boekhouding opneemt
en ze vervolgens via een factuur op een heel duidelijke wijze voor
hetzelfde bedrag doorrekent aan haar klant(en).
De factuur die de organiserende onderneming uitreikt moet op
omstandige wijze verwijzen naar de nota of factuur die zij voordien
respectievelijk ontving van het restaurant of de traiteur  (3).
Uit het feit dat eiseres de kosten niet heeft doorgerekend aan haar
klanten, terwijl op haar facturen evenmin werd verwezen naar de
restaurantnota of de facturen van de traiteur, hebben de appelrechters dan ook wettig kunnen afleiden dat eiseres die kosten niet heeft
gemaakt “voor de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers
of zakenrelaties van andere ondernemingen”, maar wel degelijk ten
behoeve van haar eigen klanten :
  (1) Cfr. Infra.
  (2) Com. IB 1992, nr. 53.164.
  (3) C. Chevalier, Vademecum vennootschapsbelasting 2010, Larcier, 157 ; Rb. Brussel,
31 december 2002, JLMB 2003, 924 ; Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 70 van 2 april 2001,
p. 7910.
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“Indien (eiseres) recepties en beurzen organiseert in naam en voor
rekening van haar klanten, ten behoeve van de externe relaties van
deze klanten, mag verwacht worden dat ze de kosten die met de organisatie van deze beurzen gepaard gaat doorrekent aan deze klanten, wat
zij in onderhavig geval niet deed”  (1).
De vaststelling dat die kosten aldus “ten goede kwamen” aan haar
eigen klanten  (2), hield bijgevolg de bevestiging in dat eiseres die
receptiekosten heeft gemaakt in het kader van de externe relaties met
haar eigen klanten.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
Het loutere feit dat die kosten ook indirect ten goede komen aan
“andere ondernemingen”, met name de klanten, leveranciers of zakenrelaties van de vleesfabrikanten en groothandelaars die door hen
werden uitgenodigd, kan op zich geen afbreuk doen aan de kwalificatie van die kosten als “receptiekosten” in hoofde van eiseres nu die
kosten, volgens de soevereine vaststellingen van de appelrechters,
rechtstreeks werden gemaakt of gedragen voor de ontvangst van de
eigen klanten, te weten de vleesfabrikanten en groothandelaars, aan
wie die kosten immers niet werden doorgerekend.
Het bestreden arrest maakte aldus duidelijk het onderscheid tussen
het beursgebeuren dat eiseres in naam en voor rekening van haar eigen
klanten organiseerde, en het diner met animatie, dat voor eigen rekening werd aangeboden door eiseres ten behoeve van de externe relaties
met haar eigen klanten.
7. In zoverre het eerste onderdeel aanvoert dat eiseres de receptiekosten rechtstreeks maakte voor de ontvangst van mogelijke klanten,
leveranciers of zakenrelaties van “andere ondernemingen”, met name
externe relaties van haar eigen klanten, mist het feitelijke grondslag.
8. Eiseres verwijt het bestreden arrest voorts de kwalificatie van
receptiekosten louter te hebben afgeleid uit het karakter of de aard van
de kosten, terwijl daarentegen het oogmerk of het doel waarvoor de
kosten zijn gemaakt, volgens eiseres het relevante criterium is om uit
te maken of men al dan niet te maken heeft met receptiekosten, mist
feitelijke grondslag.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest kan immers impliciet
worden afgeleid dat de appelrechters van mening waren dat de litigieuze kosten door eiseres werden gemaakt met een welbepaald oogmerk,
met name met het oog op het bestendigen of verstevigen van de zakelijke relaties met haar klanten, nu blijkt dat eiseres de receptiekosten
niet heeft doorgerekend aan haar klanten en er op geen enkele wijze
bij het aanrekenen van de standgelden en de commissie werd verwezen
naar de nota of facturen van het restaurant of de traiteur.
9. Receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het
kader van zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden. Uit de
aard zelf van deze kosten volgt dat zij met een bepaald oogmerk worden
gesteld, met name het bestendigen of verstevigen van de zakelijke
  (1) Bestreden arrest, p. 12, derde laatste alinea.
  (2) Arrest, p. 12, eerste alinea, laatste zin.
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 elaties met haar klanten en het creëren van een algemeen gunstige
r
sfeer ten overstaan van de onderneming. Het vereiste oogmerk is m.a.w.
inherent aan die kosten.
Het bestreden arrest kon derhalve de kwalificatie van receptiekosten
louter afleiden uit het karakter of de aard van de kosten, nu daarmee
noodzakelijk ook rekening werd gehouden met het oogmerk waarmee
deze kosten werden gemaakt.
De appelrechters hebben aldus wel degelijk het oogmerk of het doel
waarvoor de kosten zijn gemaakt, in acht genomen.
Het onderdeel mist op dit punt m.i. feitelijke grondslag.
10. Eiseres voert in het eerste onderdeel verder aan dat uit de vaststelling van de appelrechters dat “niet ontkend (kan) worden dat de
evenementen aldus wel het cliënteel van (eiseres) ten goede kwamen,
met name de groothandelaren en de vleesfabrikanten”, niet wettig kan
worden afgeleid dat de betreffende kosten aan de aftrekbeperking van
artikel 53, 8o, WIB92, zouden moeten onderworpen worden.
De vraag of een receptie ten goede komt aan de klanten, is volgens
eiseres geen relevant criterium om te bepalen of er sprake is van receptiekosten in hoofde van de organisator, nu ook een receptie waarvoor
de klant de receptieorganisator betaalt, deze klant “ten goede komt”.
Artikel 53, 8o, WIB92, vereist volgens eiseres dat de receptiekosten
worden gemaakt met het oog op het bestendigen of verstevigen van de
zakelijke relaties met de eigen klanten.
11. Zoals hoger reeds gesteld, houdt de vaststelling dat de receptiekosten aldus “ten goede kwamen” aan haar eigen klanten  (1), de bevestiging in dat eiseres die receptiekosten heeft gemaakt in het kader
van de externe relaties met haar eigen klanten.
Deze vaststelling moet immers gelezen worden in het licht van de
overige beschouwingen van de appelrechters en in die zin dat eiseres
de recepties en diners organiseerde met het oog op het bestendigen
of verstevigen van haar eigen externe relaties, zo niet zou eiseres
de receptiekosten immers volledig hebben doorgerekend aan haar
klanten, wat zij niet deed.
Bijgevolg kan het onderdeel ook op dit punt niet worden aangenomen.
12. Eiseres verwijt de appelrechters in het eerste onderdeel tenslotte
een voorwaarde te hebben toegevoegd aan artikel 49 WIB92 door te
eisen dat slechts sprake kan zijn van een beroepskost voor zover deze
kost rechtstreeks wordt doorgerekend aan de klant.
13. Zoals verweerder opwerpt berust het onderdeel in zoverre op een
verkeerde lezing van het bestreden arrest nu nergens door de appelrechters deze eis wordt geformuleerd.
De appelrechters hebben uit het feit dat de receptiekosten niet
werden doorgerekend aan de klanten van eiseres enkel afgeleid dat
eiseres deze kosten heeft gemaakt in het kader van de externe relaties
met haar eigen klanten. Om die reden kwalificeerden zij de gemaakte

  (1) Arrest, p. 12, eerste alinea, laatste zin.
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kosten als receptiekosten, zijnde beperkt aftrekbare beroepskosten,
en niet als volledig aftrekbare exploitatiekosten.
De grief mist bijgevolg feitelijke grondslag.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Antwerpen van 14 december 2010 en 18 oktober 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 53, 8°, WIB92 worden
als beroepskosten niet aangemerkt 50 procent van de beroepsmatig
gedane restaurant- en receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, met uitsluiting evenwel van :
— restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector
waarvan de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van
de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant ;
— reclame-artikelen die opvallend en blijvend de benaming van de
schenkende onderneming dragen.
Hieruit volgt dat het beroepsgedeelte van restaurant- en receptiekosten in de regel slechts ten belope van 50 procent aftrekbaar is als
beroepskosten.
2. De beperking inzake de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten is niet van toepassing op ondernemingen die in opdracht
van klanten evenementen organiseren en die in het raam daarvan een
beroep doen op een traiteur, een cateringbedrijf of een restaurant,
voor zover die ondernemingen die restaurant- en receptiekosten doorrekenen aan hun klanten die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn.
3. De appelrechters oordelen dat :
— er niet kan worden betwist dat de kosten die de eiseres wenste af te
trekken (huur van zalen, catering, animatie op beurzen) het karakter
hebben van receptiekosten ;
— voor zover de eiseres bij het organiseren van deze evenementen
uitsluitend zou zijn opgetreden voor rekening van de vleesfabrikanten,

ARREST-2014-2.indb 459

26/11/14 18:01

460

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.2.14 - N° 131

de eiseres de aftrekbeperking van artikel 53, 8°, WIB92 zou kunnen
ontlopen, indien ze kan aantonen dat ze deze kosten als dusdanig
heeft doorgerekend aan de klanten, met name de vleesfabrikanten
en de groothandelaars, die op hun beurt aan de aftrekbeperking van
artikel 53, 8°, WIB92 worden onderworpen ;
— in dit geval dient te worden vastgesteld dat de restaurants de cateringkosten, de huur voor de zaal en de drankkosten zonder meer factureerden aan de eiseres en dat de eiseres deze kosten niet rechtstreeks
doorrekende aan haar klanten ;
— op geen enkele wijze bij de standgelden en commissies verwezen
werd naar de nota of factuur die de eiseres voordien ontving van het
restaurant of de traiteur ;
— indien de eiseres recepties en beurzen organiseert in naam en voor
rekening van haar klanten, ten behoeve van de externe relaties van
deze klanten, verwacht mag worden dat ze de kosten die met de organisatie van deze beurzen gepaard gaan, doorrekent aan deze klanten,
wat zij in dit geval niet deed.
4. De appelrechters die op die gronden oordelen dat de eiseres als
organisator van evenementen onderworpen is aan de beperkte aftrekbaarheid voor receptiekosten om reden dat ze deze kosten niet doorfactureerde aan haar klanten, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vandenberghe (bij de balie te
Gent) en de heer De Bruyn.

N° 131
1o

— 20 februari 2014
(F.12.0053.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Forfaitaire aanslag regeling. — Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning. — Grondwettelijkheid.

De bevoegdheidsdelegatie aan de Koning tot het uitwerken van een forfaitaire aanslagregeling die vervat ligt in artikel 56, § 1, BTW-wetboek,
houdt geen miskenning in van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel neergelegd in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet, noch van het grond-
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wettelijk gelijkheidsbeginsel gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet  (1). (Art. 56, § 1, btw-wetboek)

(M. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Eiseres is ingeschreven als BTW-belastingplichtige voor de economische activiteit van uitbating van een café.
Op 9 september 2004 controleerde verweerder de boekhouding van
eiseres voor het jaar 2001 ; deze controle kaderde in het onderzoek
verricht bij de bvba Bierhandel Franky Opstaele, een groothandel
in dranken, dat aan het licht had gebracht dat leveringen van vaten
bier waren verricht aan verschillende belastingplichtigen, waaronder
eiseres, op naam van een niet bestaande vereniging. Op basis van deze
inlichtingen werd de aangegeven omzet van eiseres, die gekozen had
voor de forfaitaire regeling inzake BTW, herberekend.
Op 3 december 2004 werd voor de BTW die op basis van deze omzetverhoging door eiseres was verschuldigd een dwangbevel uitgevaardigd,
dat haar bij aangetekend schrijven van 10 december 2004 ter kennis
werd gebracht.
Eiseres tekende verzet aan tegen het dwangbevel bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge, dat bij vonnis van 17 maart 2010 werd
afgewezen.
Met een verzoekschrift van 24 juni 2010 stelde eiseres hoger beroep in
tegen dit vonnis.
Het voorliggend arrest van 20 september 2011 van het Hof van Beroep
te Gent bevestigde grotendeels het vonnis van de eerste rechter, behoudens wat betreft de geldboete, waarvoor uitstel werd verleend wat
betreft de helft van die boete gedurende een termijn van drie jaar.
2. In het eerste middel voert eiseres aan van artikel 56, § 1, BTWwetboek, dat luidt als volgt :
“Ten aanzien van door Hem te omschrijven kleine ondernemingen
regelt de Koning de wijze waarop de administratie, na overleg met de
betrokken bedrijfsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag
vaststelt, wanneer zulks mogelijk is”.
Eiseres stelt dat deze bepaling strijdig is met de bepalingen van het
grondwettelijk legaliteitsbeginsel voorzien in de artikelen 170 en 172 G.W.
Volgens deze laatste bepalingen dient alles wat, naast de eigenlijke
invoering van de belasting, als essentieel voor de belastingheffing
moet worden beschouwd, exclusief door de wet te worden geregeld.
Door in artikel 56, § 1, BTW-wetboek aan de Koning toe te staan om
voor bepaalde beroepscategorieën op algemene en abstracte wijze de
belastbare omzet te bepalen waarop de BTW moet worden berekend,
werd de Koning aldus de bevoegdheid verleent om een essentieel
element van de belastingheffing te regelen, welke bevoegdheidsdelegatie volgens eiseres strijdig is met het verbod voor de wetgevende
  (1) Zie concl. OM.
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macht om de eigenlijke belastingsbevoegdheid aan de uitvoerende
macht over te dragen.
Het bestreden arrest zou derhalve niet wettig hebben beslist dat
artikel 56, § 1, BTW-wetboek, gelezen in samenhang met de bepalingen
van het KB nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over
de toegevoegde waarde, niet in strijd is met de bepalingen van de artikelen 10, 11, 170 en 172 G.W.
3. Hoewel het invoeren van belastingen ten behoeve van de Staat,
overeenkomstig artikel 170 G.W., een uitdrukkelijk aan de wetgever
voorbehouden bevoegdheid is, zodat elke delegatie die betrekking
heeft op het bepalen van één van de essentiële elementen van de belasting, zoals de grondslag en de aanslagvoet van de belasting en de identiteit van de belastingplichtige, in beginsel ongrondwettig is, kan de
wetgever de Koning niettemin opdragen om minder belangrijke maatregelen uit te vaardigen, die niet van aard zijn enige weerslag te hebben
op de schuld van de belastingplichtige, zoals de wijze van aangifte
van de belastbare inkomsten, de kennisgeving van de aanslagen en de
maatregelen inzake controle en inning  (1).
Ook inzake vrijstelling of vermindering van een belasting is het
optreden van de wetgever, op grond van artikel 172 G.W., exclusief,
tenzij wat betreft de minder belangrijke aspecten van de invoering
van die vrijstelling of vermindering.
De artikelen 170 en 172 G.W. gaan bijgevolg niet zover dat ze de
wetgever ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting of van
een vrijstelling zelf te regelen. Een delegatie aan de Koning is niet in
strijd met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen
voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld  (2).
Van de wetgever kan inderdaad niet worden verwacht dat hij alle
mogelijke aspecten van een belasting of vrijstelling voorafgaandelijk
regelt in een aangelegenheid waarin het uiteenlopend karakter van de
situaties het niet mogelijk maakt ze alle te voorzien  (3).
Zo werd door het Grondwettelijk Hof reeds beslist dat de wetgever
wettig aan de Koning kon opdragen om het begrip “investering” in de
zin van artikel 4, § 2, van de Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, nader te bepalen, met
name de voorwaarden met betrekking tot de aard en de modaliteiten
  (1) A. Alen, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiekrecht, Brussel,
Story-Scientia, 1988, 420 ; J. Theunis, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van
zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof”, TFR, 1994-95, afl.295, 79.
  (2) GwH, 20 april 2005, nr. 75/2005, B.30 ; GwH, 21 februari 2007, nr. 32/2007, B.6 - B.8 ;
GwH, 17 oktober 2007, nr. 131/2007, B.3-B.4 ; D. De Groot, “Over de invoering en het belang
van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden”, T.F.R. 2009,
afl. 360, 344 ; K. Rossignol, “‘No taxation without legislation’ : het formeel legaliteitsbeginsel in belastingzaken”, in M. De Jonckheere, (ed.), Een reis doorheen de fiscalebasisbeginselen – Studiecyclus A. Spruyt, Brugge, Die Keure, 2011, 86-92.
  (3) GwH, 6 oktober 1999, nr. 105/99, B.3 - B.6.3.
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van de investering en van de herinvestering, alsmede de controle
terzake  (1).
Ook oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Koning wettig de taak
kon worden toevertrouwd om het begrip “financiële vaste activa” in de
zin van artikel 9 van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de
vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, nader
te omschrijven  (2).
Zo oordeelde Uw Hof in een arrest van 20 mei 2010 dat de Koning,
door de invoering van artikel 35 KB/WIB92, op grond van de hem door
artikel 59 WIB92 verleende machtiging, voor de aftrekbaarheid van de
werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom
en vroegtijdige dood, een onderscheid heeft gemaakt tussen de jaren
gepresteerd in en deze buiten de onderneming, en hiermee een voorwaarde voor de aftrekbaarheid heeft bepaald binnen de aan de Koning
verleende bevoegdheid  (3).
In die procedures betrof het telkens de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de
wetgever waren vastgesteld.
4. In een arrest van 17 oktober 2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof
aangaande de litigieuze bevoegdheidsdelegatie inzake de forfaitaire
grondslagen van aanslag op het vlak van de BTW, het volgende :
“B.5.1. Artikel 56, § 1, van het BTW-Wetboek maakt het mogelijk
te voorzien in vereenvoudigde voorwaarden inzake belastingheffing en -inning voor de ondernemingen die, wegens hun omvang, niet
beschikken over een toereikende boekhoudkundige organisatie om de
algemene btw-regeling te kunnen toepassen (Parl. St., Kamer, B.Z.
1968, nr. 88/1, pp. 11 en 51) en die derhalve mogen opteren voor de forfaitaire aanslagregeling die op grond van de in het geding zijnde bepaling
is vastgelegd. De verscheidenheid van de situaties waarin die ondernemingen zich bevinden, volstaat om te verantwoorden dat de wetgever
ervan afziet alle op die ondernemingen toepasselijke belastingregels
zelf vast te stellen.
B.5.2. Ermee rekening houdend dat de wetgever het beginsel van de
forfaitaire belasting zelf in de wet heeft opgenomen en dat een forfait
per hypothese situaties beoogt die moeilijk kunnen worden geregeld
door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een wet
uitmaken, vermocht de wetgever, in een materie waar er een verscheidenheid aan situaties heerst en waar het in B.1.4 geciteerde artikel 24,
lid 1, van de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 mei 1977 zelf voorziet in de mogelijkheid van een forfaitaire regeling, zonder schending van het beginsel van de wettigheid
van de belasting, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om de
modaliteiten te bepalen volgens welke de administratie de grondslag

  (1) GwH, 20 april 2005, nr. 72/2005.
  (2) GwH, 14 juli 2004, nr. 129/2004, o.B.5.1.
  (3) Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0076.N, AC 2010, nr. 358, met concl. OM.

ARREST-2014-2.indb 463

26/11/14 18:01

464

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.2.14 - N° 131

van aanslag vaststelt in vereenstemming met het in de wet vervatte
beginsel van het forfait”  (1).
Het Grondwettelijk Hof bevestigde aldus uitdrukkelijk dat de
bevoegdheidsdelegatie aan de Koning in artikel 56, § 1, BTW-wetboek
geen schending inhoudt van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel
voorzien in de artikelen 170 en 172 G.W.
Het eerste middel faalt bijgevolg naar recht  (2).
5. Gelet op deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan er, overeenkomstig artikel 26, § 2, tweede lid, 2 o, van de Bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geen aanleiding toe bestaan om een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 september 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De eiseres voert aan dat de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning die
vervat ligt in artikel 56, § 1, Btw-wetboek ongrondwettelijk is en dat
deze wetsbepaling de artikelen 10, 11, 170 en 172 Grondwet schendt.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest nr. 131/2007 van
17 oktober 2007 dat :
— de artikelen 10, 11, 170 en 172 Grondwet niet zover gaan dat ze de
wetgever ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting of van
een vrijstelling zelf te regelen ;
— een aan een andere overheid verleende bevoegdheid niet in strijd is
met het legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van

  (1) GwH, 17 oktober 2007, nr. 131/2007.
  (2) Zie de memorie van antwoord (p. 3-7) waarop onderhavige conclusie steunt.
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maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door
de wetgever zijn vastgesteld ;
— artikel 56, § 1, Btw-wetboek het mogelijk maakt te voorzien in
vereenvoudigde voorwaarden inzake belastingheffing en -inning voor
de ondernemingen die, wegens hun omvang, niet beschikken over
een toereikende boekhoudkundige organisatie om de algemene btwregeling te kunnen toepassen en die derhalve mogen opteren voor een
forfaitaire aanslagregeling die op grond van de in het geding zijnde
bepaling is vastgelegd ;
— de verscheidenheid van de situaties waarin die ondernemingen zich
bevinden, volstaat om te verantwoorden dat de wetgever ervan afziet
alle op die ondernemingen toepasselijke belastingregels zelf vast te
stellen ;
— ermee rekening houdend dat de wetgever het beginsel van de
forfaitaire belasting zelf in de wet heeft opgenomen en dat een forfait
per hypothese situaties beoogt die moeilijk kunnen worden geregeld
door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een wet
uitmaken, de wetgever vermocht, in een materie waar er een verscheidenheid aan situaties heerst en waar het in artikel 24, eerste lid, van
de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
17 mei 1977 zelf voorziet in de mogelijkheid van een forfaitaire regeling,
zonder miskenning van het beginsel van de wettigheid van de belasting, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om de modaliteiten
te bepalen volgens welk de administratie de grondslag van de aanslag
vaststelt in overeenstemming met het in de wet vervatte beginsel van
het forfait.
Het Grondwettelijk Hof bevestigde aldus dat de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning die vervat ligt in artikel 56, § 1, Btw-wetboek geen
miskenning van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel neergelegd in
artikel 170 en 172 Grondwet, noch schending van de artikelen 10 en 11
Grondwet inhoudt.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 131/2007 van
17 oktober 2007 bestaat er geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag met een identiek onderwerp.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maus, mevr. Van Hove (bij de
balie te Gent) en de heer De Bruyn.
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N° 132
1o

— 20 februari 2014
(F.12.0132.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. —
Afzonderlijke aanslagen. — A llerlei. — Verdoken meerwinst. — Begrip.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. —
Afzonderlijke aanslagen. — A llerlei. — Verdoken meerwinst. — Toepasselijk aanslagjaar.

1o Onder verdoken meerwinsten, waarop een bijzondere aanslag in de
vennootschapsbelasting wordt gevestigd krachtens artikel 219, eerste lid,
WIB92, dient te worden verstaan de door de administratie vastgestelde,
verzwegen of verborgen gehouden winsten die niet begrepen zijn in het
boekhoudkundig resultaat van de vennootschap en derhalve evenmin
onder de bestanddelen van de vennootschap kunnen teruggevonden
worden  (1). (Art. 219, eerste lid, WIB92)
2o De bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting op verdoken meerwinsten wordt verbonden aan het aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk bepaald overeenkomstig de artikelen 200 tot 203 KB WIB92,
in de loop waarvan de omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun
grond vinden zich heeft voorgedaan ; wanneer de verdoken meerwinst
wordt gerealiseerd door de opname in de boekhouding van facturen voor
fictieve prestaties, is de betaling van deze fictieve factuur de omstandigheid waarin de bijzondere aanslag zijn grond vindt  (2). (Artt. 219, eerste
lid, WIB92 ; artt. 200, 201, 202, 203 en 206 KB/WIB92)

(T.B.L. n.v. e.a. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Bij een controle van eiseressen, uitgevoerd naar aanleiding van
een klacht van een voormalig bestuurder, werd vastgesteld dat eiseressen fictieve facturen van de nv Vandeweghe in hun boekhouding
hadden opgenomen.
De fictieve facturen die nog niet werden betaald op het einde van het
boekjaar werden door de administratie belast als een overschatting
van het passief van de balans. Op de facturen die wel werden betaald,
werd de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 gevestigd.
Tegen de terzake gevestigde aanslagen voor de aanslagjaren 2001,
2002 en 2003, werden door eiseres bezwaarschriften ingediend.
Zonder de beslissingen van de gewestelijke directeur af te wachten,
maakten eiseressen, bij verzoekschrift van 18 oktober 2007, de zaak
aanhangig bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.

  (1) Zie de concl. OM.
  (2) Id.
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Bij vonnis van 1 april 2010 verklaarde deze rechtbank de vorderingen
van eiseressen in hun geheel ongegrond.
Bij het thans bestreden arrest van 6 december 2011 bevestigde het Hof
van Beroep te Antwerpen dit vonnis.
.........................................................
4. In het eerste onderdeel van het tweede middel voeren eiseressen aan
dat het bestreden arrest het wettelijk begrip “verdoken meerwinst” in
de zin van artikel 219 WIB92, heeft miskend.
Volgens eiseressen slaat deze term enkel op de omzet die een onderneming in het zwart heeft gerealiseerd, zijnde “verzwegen winsten” die
niet begrepen zijn in het boekhoudkundig resultaat van de vennootschap en als dusdanig niet in het vermogen van de vennootschap zijn
terug te vinden.
Verworpen uitgaven zouden volgens eiseressen bijgevolg geen
verdoken meerwinst kunnen uitmaken in de zin van artikel 219 WIB92,
in zoverre deze uitgaven in de boekhouding en in de belastingaangifte
worden opgenomen en aldus in aanmerking komen voor de vaststelling
van de belastbare grondslag.
5. De wetgever heeft in artikel 219 WIB92 niet gedefinieerd wat precies
onder “verdoken meerwinst” moet worden verstaan.
Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, moet deze
term bijgevolg in zijn gebruikelijke taalkundige betekenis worden
begrepen  (1).
De term “verdoken meerwinst” slaat in zijn gewone taalkundige
betekenis op een winst die wordt verzwegen of verborgen gehouden.
Vanuit fiscaal oogpunt moet onder “winst” worden verstaan het
geheel van alle elementen die bijdragen tot de belastbare grondslag  (2).
Volgens de administratieve commentaar gaat het bij verdoken meerwinsten om “de door de administratie vastgestelde winsten die niet
begrepen zijn in het boekhoudkundige resultaat van de vennootschap
en derhalve evenmin onder de bestanddelen van het vermogen van de
vennootschap worden teruggevonden”. Hierbij wordt inzonderheid, zij
het louter bij wijze van voorbeeld, verwezen naar “de omzet die een
onderneming in het zwart heeft gerealiseerd”  (3).
Taalkundig kan het begrip “verdoken meerwinst” derhalve niet
worden herleid tot een in het zwart gerealiseerde meeromzet.
In zoverre het eerste onderdeel aanneemt dat een “verdoken meerwinst” enkel kan bestaan uit de omzet die een onderneming in het
zwart heeft gerealiseerd, faalt het derhalve naar recht, nu dit begrip
veel ruimer is dan dat.
6. Tevergeefs verwijzen eiseressen tot staving van hun rechtsopvatting naar de interpretatie van de notie “verdoken meerwinst”, zoals die
terug te vinden is in de voorbereidende werken, waar men inderdaad
  (1) Cf. Cass. 6 november 2001, AR P.00.0475.N, AC 2001, nr. 603 ; Cass. 27 april 1999,
R.Cass., 2002, 78, met noot A. Vandeplas, “Over de vol-au-vent en de restaurateur”.
  (2) Art. 185 WIB92.
  (3) Comm. IB 1992, nr. 219/5.
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leest dat het gaat om “omzet die een onderneming in het zwart heeft
gerealiseerd”  (1).
Wanneer de tekst van de wet duidelijk is, wat voor artikel 219 WIB92
onmiskenbaar het geval is, kan men de voorbereidende werken niet
inroepen om aan de draagwijdte van de wettekst een beperkende interpretatie te geven : “interpretatio cessat in claris”  (2).
Het begrip “verdoken meerwinst” ex artikel 219 WIB92, dient derhalve,
naar zijn gebruikelijke betekenis, ruim te worden geïnterpreteerd,
omvattende elk winstelement dat niet-openlijk, maar op sluikse of
verborgen wijze aan het vennootschapsvermogen wordt onttrokken.
Het loutere feit dat deze winsten op één of andere manier in de boekhouding tot uitdrukking werden gebracht en werden opgenomen in de
belastingaangifte, waardoor zij in beginsel in aanmerking kwamen
voor de vaststelling van de belastbare grondslag, kan geen afbreuk
doen aan hun “verdoken” karakter wanneer vaststaat dat zij finaal
niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap
kunnen worden teruggevonden.
Zoals het bestreden arrest pertinent opmerkt, kunnen enkel de
verdoken winsten die nog in het vermogen van de vennootschap worden
teruggevonden, ontsnappen aan de bijzondere aanslag van artikel 219
WIB92. Dit verklaart waarom de reserves als bedoeld in artikel 24,
eerste lid, 2o tot 4o, WIB92, uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van
artikel 219 WIB92, worden gesloten  (3).
In een meer extensieve interpretatie laat de notie verdoken meerwinsten bijgevolg toe om daaronder elke verhoging van het belastbaar resultaat die het gevolg is van het “verduiken” of “verbergen” van
belastbare inkomsten te verstaan.
Ik meen dan ook dat er onvoldoende reden is om het begrip “verdoken
meerwinst” te beperken tot zwarte omzet. Ook in een situatie als de
voorliggende, waar fictieve facturen (die niet met werkelijke prestaties overeenstemmen) als beroepskost worden ingebracht, is er m.i.
sprake van een “verdoken meerwinst”.
Immers : (1) er is een meerwinst : de belastbare winst van de vennootschap is in werkelijkheid groter dan uit de boeken blijkt en (2) de
meerwinst wordt “verdoken” of “verborgen” door het inbrengen van de
fictieve facturen.
7. Aangaande de vraag of een verworpen uitgave als een “verdoken
meerwinst” kan worden gekwalificeerd, bestaat geen eensgezindheid
in de rechtspraak en de rechtsleer.
Volgens een extensieve interpretatie laat het begrip “verdoken meerwinsten” toe om daaronder elke verhoging van het belastbaar resultaat te begrijpen die het gevolg is van het “verduiken” van belastbare
inkomsten. Ook een verhoging van het fiscaal resultaat dat voort  (1) Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1949/8, p. 41.
  (2) Cass. 10 juni 1952, Pas. 1952, I, 656 ; Cass. 11 december 1962, Pas. 1963, I, 455.
  (3) Arrest, p. 20, tweede alinea, met verwijzing naar L. Foguenne, en C. Vandevyver,
“Bénéfices dissimulés et commissions secrètes : une analyse critique de la cotisation
spéciale”, CFP, 2001, 488.
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vloeit uit het verwerpen van kosten die werkelijk zijn gemaakt, maar
fiscaal niet aanvaardbaar zijn, bijv. omdat ze niet passen binnen het
maatschappelijk doel van de vennootschap, valt hieronder.
Een tweede, meer beperkende interpretatie gaat ervan uit dat kosten
die werkelijk zijn gemaakt, maar fiscaal verworpen worden, niet aan
de omschrijving van “verdoken meerwinsten” kunnen beantwoorden.
In die interpretatie kan er slechts sprake zijn van “verdoken meerwinsten” ten aanzien van verworpen kosten die niet bestaan of waarvan
het werkelijk bedrag lager is.
“Het verschil tussen de twee opvattingen komt dus uiteindelijk neer
op een fundamenteel verschil in mening over het toepassingsgebied
van de bijzondere aanslag : hebben ‘verdoken winsten’ slechts te maken
met winsten die voortvloeien uit een verdoken ‘meeromzet’ die aan het
licht wordt gebracht (cf. de meer beperkende interpretatie), of kunnen
zij ook te maken hebben met de vaststelling van het netto belastbaar resultaat (waardoor, in deze extensievere interpretatie, tevens
verworpen kosten ‘verdoken meerwinsten’ kunnen zijn) ?”  (1).
8. Wanneer blijkt dat verworpen uitgaven betrekking hebben op
kosten die helemaal niet bestaan, zoals in casu het geval is, kan echter
niet worden betwist dat deze verworpen uitgaven als een verdoken
meerwinst belastbaar zijn, zoals terecht wordt vooropgesteld door
verweerder  (2).
Door een bepaalde fictieve uitgave als kost te boeken, geeft de
vennootschap immers uitdrukkelijk toe dat het bedrag van de fictieve
kost het vermogen van de vennootschap heeft verlaten  (3).
Uit het boeken van een fictieve kost blijkt ook dat er een verschil
is tussen het werkelijk behaalde resultaat en het resultaat zoals het
wordt voorgehouden door de belastingplichtige, zodat dit verschil
beschouwd kan worden als een verdoken meerwinst  (4).
Terecht merken de appelrechters op dat het loutere feit dat de facturen
door de eiseressen werden betaald, die facturen niet minder fictief
maken vermits de betalingen gebeurden zonder dat werd aangetoond
dat de eiseressen daar iets voor in de plaats kregen : “door die valse
facturen in de boekhouding op te nemen werd een deel van de winst
verborgen gehouden. Het betrokken factuurbedrag betrof derhalve een
verdoken meerwinst in de zin van artikel 219 WIB92”  (5).
In zoverre het eerste onderdeel ervan uitgaat dat een verworpen
uitgave geen “verdoken meerwinst” kan zijn, zelfs niet wanneer die
uitgave niet beantwoordt aan werkelijke kosten, faalt het m.i. naar
recht.
  (1) J. Van Dyck, “Kunnen verworpen kosten ‘verdoken meerwinsten’ zijn ?”, Fiscoloog, 2012, nr. 1283, p. 1.
  (2) P. Vanhaute, “De bijzondere afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen”,
in Vennootschap & Belastingen, Mechelen, Kluwer, VIII, 5, 750, nr. 770.
  (3) L. Vanheeswijck, “Geheime commissielonen : van steekpenningen tot sanctie
voor ficheplicht”, in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen 2008-2009, L. Maes, H. De
Cnijf, en L. De Broeck (eds.), Kluwer, Mechelen, 337.
  (4) L. Foguenne en C. Vandevyver, o.c., 488.
  (5) Bestreden arrest, p. 10, voorlaatste en laatste alinea.
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9. Ik denk niet dat deze extensieve interpretatie er meteen moet toe
leiden dat ook verworpen uitgaven met betrekking tot werkelijk geleverde prestaties als “verdoken meerwinst” moeten worden beschouwd,
zoals sommigen vrezen en wat m.i. inderdaad niet de bedoeling kan
zijn.
Als het gaat om uitgaven voor werkelijk geleverde prestaties die om
een of andere reden niet als beroepskost kunnen worden aanvaard, zal
er wellicht geen sprake zijn van het “verduiken” of “verbergen” van
meerwinst.
M.i. moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen uitgaven
die verworpen worden omdat er geen effectieve prestaties aan beantwoorden (bijzondere aanslag mogelijk) en uitgaven waar wel werkelijke prestaties tegenover staan maar die om één of andere reden als
beroepskost worden verworpen (bijzondere aanslag niet mogelijk : het
bedrag van deze uitgaven moet gewoon bij de belastbare winst worden
gevoegd en zal aan het gewoon tarief worden belast).
10. De hoven van beroep zitten wel niet op één lijn wat betreft deze
problematiek.
Het hof van beroep te Antwerpen kiest voor de extensieve interpretatie  (1).
De hoven van beroep van Gent en Bergen opteren daarentegen voor de
restrictieve interpretatie.
Zo motiveerde het Hof van Beroep te Gent in een arrest van
11 september 2012 zijn standpunt als volgt, in een casus die eveneens
facturen voor fictieve prestaties betrof :
“Er is hier evenwel geen sprake van verdoken meerwinst. De fictieve
facturatie is niet bedoeld om een zwarte inkomstenbron in hoofde van
de appelante te maskeren. Alle winst die de appellante behaald heeft,
staat in haar boekhouding. Het enige wat geïntimeerde aantoont,
is dat de appellante zonder enige verantwoording (zoals voorzien in
art. 49 WIB92) een betaling heeft gedaan. Het gaat wel om geld dat niet
meer terug te vinden is onder de bestanddelen van het vermogen van
de vennootschap, maar er is geen sprake van verdoken meerwinst”.  (2).
11. In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de appelrechters, zo
een verhoging van de winst door de verwerping van een fictieve kost
als een “verdoken meerwinst” kan worden beschouwd, artikel 206 KB/
WIB92 hebben miskend door de afzonderlijke aanslag van artikel 219
WIB92 toe te passen op het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar
tijdperk waarin de bedragen die beantwoorden aan de fictieve facturen,
aan de n.v. Vandeweghe werden betaald.
Krachtens artikel 206 KB/WIB92 is de afzonderlijke aanslag op een
verdoken meerwinst in de vennootschapsbelasting “verbonden aan het
aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk (…) in de loop waarvan
  (1) Cfr. het thans bestreden arrest.
  (2) Gent, 11 september 2012, RABG 2013 noot J. Vandenbranden “Wat moet onder
meerwinst worden verstaan ? - Uitgaande financiële stromen zijn geen ‘verdoken meerwinsten’”, Fiskoloog 2013, nr. 1328 met bespreking van de rechtspraak van het Hof van
Beroep te Bergen.
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de omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun grond vinden, zich
heeft voorgedaan”.
Volgens eiseressen kan op fictieve facturen, overeenkomstig de artikelen 206 KB/WIB92 en 219 WIB92, slechts een afzonderlijk aanslag
worden gevestigd voor het aanslagjaar betreffende het belastbaar
tijdperk waarin die facturen in de boekhouding werden opgenomen nu
vanaf dat ogenblik een deel van de winst verborgen wordt gehouden.
Doch wanneer de valse facturen niet tijdens hetzelfde tijdperk van
hun opname in de boekhouding worden betaald, zal de verdoken meerwinst echter niet als dusdanig kunnen worden belast nu de toepassing
van artikel 219 WIB92 vereist dat de verdoken meerwinst niet onder
de bestanddelen van de vennootschap mag worden teruggevonden, wat
niet het geval is zolang de factuur niet wordt betaald. Dit doet echter
geen afbreuk aan voormelde regel dat de afzonderlijke aanslag enkel
kan worden gevestigd voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het
tijdperk waarin de fictieve facturen in mindering werden gebracht van
het resultaat van de vennootschap.
12. Verweerder werpt in zijn memorie van antwoord  (1) terecht op dat
het tweede onderdeel faalt naar recht :
De afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 kan enkel toepassing
vinden indien verdoken meerwinsten “niet onder de bestanddelen van
het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden”.
Fictieve facturen die in de boekhouding van de vennootschap worden
opgenomen, kunnen derhalve slechts als een verdoken meerwinst
worden beschouwd op het ogenblik van hun betaling nu pas op dat
ogenblik de bedragen die aan die facturen beantwoorden het vermogen
van de vennootschap daadwerkelijk zullen verlaten.
Het is bijgevolg de betaling van een fictieve factuur die de “omstandigheid” uitmaakt waarin de aanslag van artikel 219 WIB92 zijn
“grond” vindt in de zin van artikel 206 KB/WIB92.
Bij het bepalen van het aanslagjaar waarvoor de afzonderlijke aanslag
kan worden toegepast, is derhalve niet het ogenblik van belang waarop
de fictieve facturen in de boekhouding worden opgenomen, maar wel
het tijdstip waarop die bedragen het vermogen van de vennootschap
daadwerkelijk zullen verlaten, met name wanneer die facturen worden
betaald en aldus effectief in mindering worden gebracht van het resultaat van de vennootschap.
Het bestreden arrest maakte derhalve op goede gronden een onderscheid tussen de fictieve facturen naargelang zij al dan niet werden
betaald, m.a.w. al dan niet het vermogen van de vennootschap hadden
verlaten.
De niet-betaalde fictieve facturen werden beschouwd als een overschatting van het passief, dat als deel van de winst (occulte reserve)
aan het belastbaar resultaat werd toegevoegd, terwijl de betaalde
fictieve facturen als een verdoken meerwinst werden belast bij toepassing van de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 :
  (1) P. 11-13.
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“Aldus werden de fictieve facturen, voor zover ze nog niet waren
betaald en dus het vermogen van de vennootschap niet had(den)
verlaten, beschouwd als een overschatting van het passief. Gelet op
artikel 219, derde lid WIB 92 kon dit deel niet worden onderworpen
aan de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92, doch diende dit
onderdeel als deel van de winst aan het belastbaar resultaat te worden
toegevoegd overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 4o WIB92”  (1).
“Van zodra de betrokken factuur werd betaald, kon ze wel onderworpen worden aan de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92.
Het betrof, gelet op het fictief karakter van de factuur, immers een
verdoken meerwinst, die het vermogen van de vennootschap had
verlaten”  (2).
Het tweede onderdeel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting
dat de afzonderlijke aanslag slechts kan worden gevestigd voor het
aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk waarin de fictieve
facturen in de boekhouding werden opgenomen, faalt naar recht.
13. Eiseressen voeren onder het tweede onderdeel tevens aan dat de
appelrechters niet wettig de betaalde fictieve facturen aan de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 hebben kunnen onderwerpen nu
niet werd vastgesteld dat door de administratie was bewezen dat die
betalingen beantwoorden aan “kosten vermeld in artikel 57” WIB92.
Ook deze kritiek steunt op de onjuiste rechtsopvatting dat de litigieuze fictieve facturen niet gekwalificeerd kunnen worden als verdoken
winsten in de zin van artikel 219 WIB92, om reden dat de afzonderlijke aanslag niet was gevestigd voor het aanslagjaar dat betrekking
heeft op het tijdperk waarin de fictieve facturen in mindering werden
gebracht van het resultaat van de vennootschap, maar pas tijdens het
aanslagjaar dat verbonden was met het belastbaar tijdperk waarin de
facturen waren betaald.
.........................................................
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 6 december 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman 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.
  (1) Arrest, p. 22, derde alinea.
  (2) Arrest, p. 22, vierde alinea.
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van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
Eerste onderdeel
2. Krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, zoals hier van toepassing, wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd op kosten vermeld in
artikel 57, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een
samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden
teruggevonden.
Onder verdoken meerwinsten dient te worden verstaan de door de
administratie vastgestelde, verzwegen of verborgen gehouden winsten
die niet begrepen zijn in het boekhoudkundig resultaat van de vennootschap en derhalve evenmin onder de bestanddelen van de vennootschap
kunnen teruggevonden worden.
3. De appelrechters oordelen dat :
— de administratie het bewijs heeft geleverd dat de facturen van
Vandeweghe nv, waarvan de eiseressen de aftrek wilden genieten, niet
beantwoorden aan werkelijke prestaties en derhalve fictief waren ;
— door die valse facturen in de boekhouding op te nemen, een deel
van de winst verborgen werd gehouden.
Door vervolgens te oordelen dat het betrokken factuurbedrag een
verdoken meerwinst in de zin van artikel 219 WIB92 is, verantwoorden
de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Artikel 206 KB WIB92 bepaalt dat de bijzondere aanslag in de
vennootschapsbelasting vermeld in artikel 219 WIB92 wordt verbonden
aan het aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk bepaald overeenkomstig de artikelen 200 tot 203 KB WIB92, in de loop waarvan de
omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun grond vinden zich heeft
voorgedaan.
Wanneer de verdoken meerwinst wordt gerealiseerd door de opname
in de boekhouding van facturen voor fictieve prestaties, is de betaling van deze fictieve factuur de omstandigheid waarin de aanslag van
artikel 219 WIB92 zijn grond vindt.
5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de opname van de fictieve
factuur in de boekhouding de omstandigheid is waarin de aanslag zijn
grond vindt, steunt het op een verkeerde rechtsopvatting en faalt het
naar recht.
6. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 57 en
219 WIB92 is het geheel afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 206 KB WIB92 en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
.........................................................

ARREST-2014-2.indb 473

26/11/14 18:01

474

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.2.14 - N° 133

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de
heer De Bruyn.

N° 133
1o

— 20 februari 2014
(F.12.0161.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Afzonderlijke aanslagen. — A llerlei. — Geheime commissielonen. — Toepas singsvoorwaarden.

Een taxatie in de personenbelasting van een voordeel van alle aard sluit de
aanslag geheime commissielonen van datzelfde voordeel in de vennootschapsbelasting niet uit wanneer het voordeel van alle aard niet werd
aangegeven door de genieter. (Art. 219, vierde lid, WIB92)

(H. e.a. 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 14 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
Eerste onderdeel
8. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de appelrechters
wettig beslissen dat de meerprijs als een belastbaar voordeel van alle
aard werd gekwalificeerd in hoofde van de bedrijfsleiders.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Krachtens artikel 219, vierde lid, WIB92, zoals van toepassing
voor de wijziging bij de wet van 27 november 2002, is de afzonderlijke
aanslag niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat
het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, begrepen is in een door
de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte.
Hieruit volgt dat een taxatie in de personenbelasting van een voordeel van alle aard de aanslag geheime commissielonen van datzelfde
voordeel in de vennootschapsbelasting niet uitsluit wanneer het voordeel van alle aard niet werd aangegeven door de genieter.
10. De appelrechters oordelen dat :
— de kosten die ten laste werden genomen door de derde eiseres,
berusten op het feit dat de eerste en tweede eisers bedrijfsleider waren
en zij terecht gekwalificeerd werden als bezoldigingen in de zin van
artikel 32 WIB92 ;
— de uitgaven van de derde eiseres niet op individuele fiches werden
vermeld.
11. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de uitgaven
van de derde eiseres terecht werden onderworpen aan een afzonderlijke
aanslag in de vennootschapsbelasting, verantwoorden hun beslissing
naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Poppe (bij de
balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.

N° 134
1o

— 20 februari 2014
(F.12.0181.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag termijnen. — T ermijn van drie jaar. — Toepassingsvoorwaarden.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — A anslag termijnen. — T ermijn van drie jaar. — Toepassingsvoorwaarden. — Hogere
verschuldigde belasting. — Begrip.

1o Opdat de in artikel 354, eerste lid, WIB92 gestelde aanslagtermijn van
drie jaar kan worden toegepast, moet ten minste aan één van de volgende
voorwaarden voldaan zijn : (1) niet-aangifte ; (2) laattijdige overlegging
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van aangifte ; (3) de verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met
betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld
in de daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte  (1). (Art. 354,
eerste lid, WIB92)
2o Opdat de in artikel 354, eerste lid, WIB92 gestelde aanslagtermijn van
drie jaar kan worden toegepast ingeval van een geldige aangifte, is niet
vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier ; het volstaat dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de
belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens
die vermeld werden in een regelmatige aangifte, zonder dat de fiscale
administratie dient aan te tonen dat de aangifte onjuist is  (2). (Art. 354,
eerste lid, WIB92)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. W. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de toepassing van de
buitengewone aanslagtermijn van drie jaar waarin artikel 354, eerste
lid, van het WIB92 voorziet.
Deze bepaling luidt voor het in casu toepasselijk aanslagjaar 2003,
als volgt :
“Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot
de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vormen termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden
gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd waar voor de belasting is verschuldigd.”
2. In het tweede middel verwijt eiser de appelrechters o.m. deze bepaling te hebben geschonden door te beslissen dat “in de thans voorliggende situatie (…) de omstandigheid bedoeld in artikel 354, lid 1 WIB92,
te weten het bestaan van een verschuldigde belasting hoger dan aangegeven, die de toepassing van art. 354, lid 1 WIB92 mogelijk maakt,
samen moet gelezen worden met artikel 339 WIB92, zodat het bestaan
van een ‘hogere’ belasting dan aangegeven (die de verlengde aanslagtermijn bedoeld in artikel 354 lid 1 WIB92 opent), in deze ook vereist
dat is aangetoond dat die hogere belasting voortvloeit uit een onjuiste
aangifte.”  (3). Aldus zou het Hof van Beroep een voorwaarde hebben
toegevoegd aan artikel 354, eerste lid, WIB92.
3. Opdat de aanslagtermijn van drie jaar kan worden toegepast, moet
ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn :
— niet-aangifte ;
— laattijdige overlegging van aangifte ;
  (1) Zie concl. O.M.
  (2) Id.
  (3) Bestreden arrest, p. 17, derde alinea.
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— verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de
daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.
Wat deze laatste voorwaarde betreft, voert eiser in cassatie m.i.
terecht aan dat de toepassing van de verjaringstermijn van drie jaar in
geval van een juiste aangifte niet uitgesloten is indien toch blijkt dat
er sprake is van een verschuldigde belasting die hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens
vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.
De wettekst vereist immers niet dat de aangifte onjuist is : het
volstaat dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens
die vermeld werden in een regelmatige aangifte.
Eisers standpunt sluit aan bij de rechtspraak van uw Hof  (1).
Het is wettelijk niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit
een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen
van het aangifteformulier  (2).
Zelfs indien de voorwaarden van artikel 354, eerste lid van het WIB92
nog niet vervuld waren op het moment dat de aangifte werd ingediend,
kan de driejarige aanslagtermijn ingeroepen worden door de administratie  (3).
Artikel 354, eerst lid, WIB92 kan bijgevolg toegepast worden, zelfs
als de belastingplichtige niet eens in de mogelijkheid was om in zijn
aangifte rekening te houden met de latere wijzigingen.
4. De bepalingen van artikel 354, eerste lid, WIB92 spruiten voort uit
art. 259, eerste lid, WIB64. Artikel 259, eerste lid, WIB64, zoals het van
toepassing was vóór de wijziging door art. 37 van de Wet betreffende de
budgettaire voorstellen dd. 22 december 1977, luidt als volgt  (4) :
“In alle gevallen waarin de verschuldigde belasting hoger is dan
de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere
gegevens vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218 of van de ter uitvoering van
artikel 220 genomen bepalingen, mag de belasting of de aanvullende
belasting, in afwijking van artikel 264, worden gevestigd gedurende
3 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt
genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.”
Uit de Memorie van Toelichting bij voormeld wetsontwerp blijkt
duidelijk dat de wetgever hiermee beoogde de buitengewone termijn
toepasselijk te maken telkens wanneer de verschuldigde belasting
hoger is dan die met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere
gegevens vermeld in een aangifte die aan alle vereisten voldoet  (5).
  (1) Cass. 13 september 1966, Bull. Bel., nr. 446, p. 1883 ; Cass. 30 november 1989, Bull.
Bel., nr. 701, p. 85.
  (2) Cass. 7 maart 1997, AC 1997, p. 323.
  (3) Id.
  (4) Cfr. art. 46 van de Wet tot wijziging van het WIB dd. 3 november 1976, BS 9 december
1976.
  (5) Cfr. Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp tot wijziging van het WIB, Parl.
St., Kamer, 1975-76, nr. 879/1, p. 31 en 32.
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Om betwistingen te voorkomen wat de toepassing van de buitengewone termijn van 3 of 5 jaar betreft, in geval van niet-aangifte of
bij laattijdige overlegging van de aangifte, werd artikel 259 WIB64
door artikel 37 van de Wet betreffende de budgettaire voorstellen dd.
22 december 1977  (1) als volgt vervangen  (2) :
“Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking
tot de belastbare inkomsten en andere gegevens vermeld in de daartoe
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vormen termijnvereisten, gesteld hetzij bij de artikelen 214 tot 218, hetzij bij
ter uitvoering van artikel 220 genomen bepalingen, mag de belasting of
de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 264, worden gevestigd
gedurende 3 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.”
De vervanging in artikel 259 WIB64, van de term “aangifte” door “de
daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier”, heeft enkel
tot doel de tekst in overeenstemming te brengen met de nieuwe tekst
van artikel 258 WIB84  (3).
Zoals eiser stelt, heeft de wetgever dus zeker niet de bedoeling gehad
om de toepassing van art. 259 WIB64 te beperken : het is daarentegen
duidelijk dat de wetgever met de artikelen 259, eerste lid, WIB64, en 354
WIB92, alle gevallen heeft beoogd waarin de verschuldigde belasting
hoger is dan deze die blijkt uit de aangifte, zelfs een regelmatig ingediende aangifte  (4).
5. Aangezien de door verweerders in cassatie in het jaar 2002 ontvangen
liquidatiebonus belastbaar is tegen 10%, is in casu de verschuldigde
belasting automatisch hoger dan de belasting met betrekking tot
de belastbare inkomsten en de andere gegevens zoals vermeld in hun
aangifteformulier.
Hierdoor verkrijgt de administratie het recht de aanslag te vestigen
binnen de in artikel 354, eerste lid, WIB92 voorziene aanslagtermijn
van drie jaar.
De rechtspraak van de rechtbanken en hoven is overigens in die zin
gevestigd dat de fiscale administratie kon overgaan tot de vestiging
van een aanvullende aanslag op de liquidatieboni voor het aanslagjaar 2003 binnen de driejarige aanslagtermijn van artikel 354, eerste
lid, WIB92, omdat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de
belasting zoals deze uit de aangifte blijkt  (5).
  (1) BS 24 december 1977.
  (2) Cfr. Memorie van toelichting bij Wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978, Parl. St., Kamer, 1977-78, 113/1, p. 17.
  (3) Cfr. Commentaar op de artikelen 35 tot 39 van de Wet van 22 december 1977 in Bull.
Bel., nr. 563, p. 868.
  (4) Cfr. Cass. 29 oktober 1999, AC 1999, p. 1360.
  (5) Rb. Antwerpen 18 juni 2007, Fisc. Koer., 2007/628 ; Rb Brugge 13 november 2007, Fisc.
1093, p. 13-14 ; Rb. Brugge 20 november 2007, FJF no 2008/233 ; Rb. Hasselt 21 november 2007,
onuitg., bundel administratie ; Rb. Leuven 7 maart 2008, onuitg., bundel administratie ;
Antwerpen 28 oktober 2008, Fisc. 17 december 2008, 1141, p. 11-12 ; Gent 18 november 2008,
Fisc. 17 december 2008, 1141, p. 11-12 ; Antwerpen 19 januari 2010, 2008/AR/2623, onuitg. ;
Gent 24 februari 2009, 2008/AR/754, onuitg. ; Gent 8 december 2009, 2008/AR/623, onuitg.

ARREST-2014-2.indb 478

26/11/14 18:01

N° 134 - 20.2.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

479

Eiser voert terecht aan dat de appelrechters, door te beslissen in de
hoger geciteerde zin, een voorwaarde toevoegen aan artikel 354, eerste
lid, WIB92, die er niet in terug te vinden is.
Het middel lijkt mij dan ook gegrond in zoverre het schending
aanvoert van deze wetsbepaling.
Besluit : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 juni 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens artikel 354, lid 1, WIB92, zoals toepasselijk voor het
aanslagjaar 2003, mag bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging
van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de
belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere
gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij
de artikelen 307 tot 311, de belasting of de aanvullende belasting, in
afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf
1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waar
voor de belasting is verschuldigd.
2. Opdat deze aanslagtermijn van drie jaar kan worden toegepast,
moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn :
— niet-aangifte ;
— laattijdige overlegging van aangifte ;
— de verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de
daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.
3. Wat deze laatste voorwaarde betreft, is niet vereist dat de hogere
belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier. Het volstaat
dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de belasting
met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens die
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vermeld werden in een regelmatige aangifte, zonder dat de fiscale
administratie dient aan te tonen dat de aangifte onjuist is.
4. De appelrechters oordelen dat “in de thans voorliggende situatie
(...) de omstandigheid bedoeld in artikel 354, lid 1, WIB92, te weten het
bestaan van een verschuldigde belasting hoger dan aangegeven, die
de toepassing van artikel 354, lid 1, WIB92 mogelijk maakt, samen
moet gelezen worden met artikel 339 WIB92, zodat het bestaan van
een “hogere” belasting dan aangegeven (die de verlengde aanslagtermijn bedoeld in artikel 354, lid 1, WIB92 opent), in deze ook vereist
dat is aangetoond dat die hogere belasting voortvloeit uit een onjuiste
aangifte.”
5. Door aldus te oordelen voegen de appelrechters een voorwaarde toe
aan artikel 354, eerste lid, WIB92 die er niet in besloten ligt, en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 135
1o

— 20 februari 2014
(F.13.0058.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — Vaststelling van het belastbaar netto -inkomen. — Beroepskosten. — Wijze
van verantwoording.

De belastingplichtige moet in beginsel het bewijs van de echtheid en het
bedrag van beroepskosten leveren aan de hand van bewijsstukken ; alleen
wanneer het niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen, hetzij omdat
deze onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen of verloren, hetzij omdat het
gaat om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen
of te krijgen, is het de belastingplichtige toegestaan om het bewijs van de
echtheid en het bedrag van de beroepskosten te leveren door alle andere
middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed ; wanneer het
om de voormelde redenen niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen
en het bedrag van de beroepskosten evenmin kan worden verantwoord
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aan de hand van andere middelen van gemeen recht, kunnen de beroepskosten in overleg met de administratie op een vast bedrag worden bepaald
en, indien geen akkoord kan worden bereikt, moet de administratie de
kosten op een redelijk bedrag bepalen.  (1) (Artt. 49, eerste lid, en 50, § 1,
WIB92)
t.

(E & H Diamonds b.v.b.a.
Belgische Staat, minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de aftrekbaarheid als
bedrijfslast van alle aankoopfacturen van diamanten in Belgische
frank die eiseres had geboekt in haar boekhouding m.b.t. de aanslagjaren 1993, 1996 en 1998.
Het bestreden arrest oordeelt dat de litigieuze aankoopfacturen
terecht werden verworpen als beroepskosten.
.........................................................
4. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechters,
hoewel zij vaststellen dat tegenover de betalingen geboekt als betalingen aan TSS wel degelijk reële transacties stonden en dit verder
eveneens noodzakelijkerwijze diende te worden afgeleid uit het arrest
van 23 mei 2007 van het hof van beroep te Antwerpen, niettemin
beslissen dat alle aankoopfacturen van diamanten in BEF terecht
werden verworpen als beroepskosten op grond van het enkele feit dat
eiseres geen bewijsstukken kan voorleggen en door aldus uit te sluiten
dat de werkelijke beroepskosten worden bewezen aan de hand van
de bewijsmiddelen van het gemeen recht met inbegrip van getuigen
en vermoedens, op onwettige wijze de werkelijk gemaakte kosten
uitsluiten als beroepskosten. Aldus zouden de appelrechters de artikelen 6, 23, 49 en 50 WIB92, evenals de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter en
artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel
van het wetboek van strafvordering, hebben geschonden.
5. Overeenkomstig artikel 49 WIB92 dient de belastingplichtige het
bedrag en de werkelijkheid van beroepskosten door middel van “bewijsstukken” te leveren.
Deze bepaling houdt in dat wanneer het bewijs van beroepskosten
geleverd kan worden aan de hand van een stuk waarvan de afgifte
door enige wettelijke of reglementaire bepaling is voorgeschreven, de
belastingplichtige die beroepskosten enkel door de overlegging van
dat stuk kan bewijzen  (2).
Auteur Chevalier gaat er terecht van uit dat voor de beroepskosten
waarvoor geen bewijsstukken bestaan, de vennootschap het bewijs
mag leveren met elk ander bewijsmiddel van gemeen recht “op voor  (1) Zie concl. OM.
  (2) Com. IB, nr. 49/19.
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waarde dat zij de redelijke overtuiging bijbrengt, dat het gaat om
kosten waarvan de bewijsstukken onvrijwillig zijn vernield, gestolen
of verloren, of om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen of te krijgen (art. 50 § 1 WIB)”  (1).
In principe zal de vennootschap dus het bewijsstuk dat haar is afgeleverd, moeten kunnen voorleggen (bijv. de factuur inzake BTW, het
ontvangstbewijs bedoeld in artikel 320, § 1, WIB92)  (2).
Overeenkomstig de rechtspraak van Uw Hof kunnen beroepskosten
waarvan het bestaan niet door middel van “bewijsstukken” wordt geleverd, doch waarvoor het mogelijk was om bewijsstukken te bekomen, niet
voor aftrek in aanmerking komen  (3).
6. Nu de verkoper van diamanten ertoe gehouden is een factuur op
te stellen, zal de aankopende vennootschap de aankoopprijs van die
diamanten slechts als een beroepskost in aftrek kunnen brengen mits
voorlegging van die aankoopfactuur.
Het bestreden arrest heeft deze principes correct toegepast door
te oordelen dat eiseres “zich niet bevindt in de situatie waarin haar
bewijsstukken verloren zijn gegaan of vernield of dat het niet gebruikelijk zou zijn dat facturen worden opgesteld. Het bewijs kan derhalve
niet door andere bewijsmiddelen dan door middel van bewijsstukken
geleverd worden”  (4).
7. In zoverre het onderdeel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting
dat uit de artikelen 6, 23, 49 en 50, § 1, WIB92 volgt dat er ook een recht
bestaat op aftrek van beroepskosten wanneer de belastingplichtige
niet in staat zou zijn om het juiste bedrag van de beroepskosten te
bewijzen ten gevolge van zijn eigen nalatigheid, faalt het naar recht.
Artikel 50, § 1, WIB92, bepaalt weliswaar dat de kosten waarvan het
bedrag niet is verantwoord, in overleg met de administratie op een
vast bedrag kunnen worden bepaald en dat, indien geen akkoord wordt
bereikt, de administratie die kosten op een redelijk bedrag taxeert,
doch van deze bepaling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt
wanneer het voor de belastingplichtige volstrekt onmogelijk was om
het bedrag en de werkelijkheid van de gedragen beroepskosten door
middel van bewijsstukken te leveren.
Uit de parlementaire voorbereiding, die verweerder citeert in de
memorie van antwoord, blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever
om met voormelde bepaling de volgende bekommernissen op te lossen :
“ hoewel de administratie in staat moet worden gesteld eventuele
misbruiken inzake de aftrek van bedrijfslasten te bestrijden, dient
te worden vermeden dat, ingevolge een overdreven strenge houding
inzake de aan de belastingplichtige opgelegde bewijsmethodes
bepaalde bedrijfslasten die reëel zijn, geweerd worden, zodat ten slotte
semi-bruto-inkomsten belast worden. Zulks zou namelijk het geval zijn
  (1) C. Chevalier, Beroepskosten voor vennootschappen, Gent, Larcier, 2001, 8 ; Verslag,
Parl.St., Kamer, zitting 1972-73, 521/7, p. 31.
  (2) C. Chevalier, o.c., 8.
  (3) Cass. 8 januari 1980, AC 1979-89, nr. 272.
  (4) P. 9, eerste alinea.
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wanneer heel wat kleine zelfstandigen, die niet over de nodige administratie-apparatuur beschikken, hun bewijsstukken verliezen. Er
moet in een forfaitaire raming van sommige categorieën van uitgaven
worden voorzien, om betwistingen tussen het bestuur en die belastingplichtige te voorkomen over punten die vaak van weinig belang zijn, en
voor de categorieën van uitgaven waarvan het bedrag of het bewijskarakter moeilijk kan bewezen worden door middel van bewijskrachtige
bescheiden. […] In de anderen gevallen dient het bestuur de uitgaven,
waarvan de realiteit in het bedrijfskarakter niet betwist worden, op
een redelijke wijze te ramen, om te voorkomen dat de belastingplichtigen, bij gebrek aan bewijskrachtige bescheiden, belast worden op
semi-bruto-inkomsten.”  (1).
Zoals verweerder stelt, was het dus duidelijk niet de bekommernis
van de wetgever om fraudeurs te hulp te schieten die ten gevolge van
het plegen van strafbare handelingen het bewijs van hun beroepskosten niet door middel van bewijsstukken kunnen leveren.
Overeenkomstig het beginsel “fraus omnia corrumpit” kan men zich
nooit op zijn bedrog beroepen om de toepassing van een rechtsregel in
zijn voordeel te rechtvaardigen  (2).
Zulks impliceert dat de door artikel 50, § 1, WIB92, geboden mogelijkheid de beroepskosten te “ramen op een redelijk bedrag”, slechts mogelijk is voor zover de belastingplichtige te goeder trouw was.
Het feit dat eiseres geen bewijsstukken kon voorleggen van de aankoop
van de litigieuze diamanten was in casu louter en alleen het gevolg van
frauduleuze handelingen. De realiteit van de beroepskosten werd bovendien betwist, gegeven het fictief karakter van de facturatie in BEF.
Eiseres beschikte bijgevolg niet over de mogelijkheid het bewijs van
de litigieuze beroepskosten te leveren overeenkomstig artikel 50, § 1,
WIB92, door “raming op een redelijk bedrag”.
Bij gebrek aan bewijs van de beroepskosten m.b.t. de aankoop van
diamanten aan de hand van regelmatige aankoopfacturen, heeft het
bestreden arrest derhalve wettig beslist dat eiseres geen recht kon
laten gelden op de aftrek van die beroepskosten.
Het middel kan bijgevolg 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 Antwerpen van 10 januari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
  (1) Verslag, Pasin., 1973, 677 en Parl.St., Kamer, zitting 1972-73, nr. 521/7, p. 32.
  (2) Zie recent over dit beginsel : A. Lenaerts, “Lessen uit het verzekeringsrecht voor
de rechtsgevolgen van Fraus omnia corrumpit : kan de dader een onrechtstreeks voordeel
halen uit zijn bedrieglijke fout ?”, RW 2012-13, 1098.
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Raadsheer Bart Wylleman 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
.........................................................
Tweede onderdeel
3. Artikel 49, eerste lid, WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen en
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, in geval zulks niet mogelijk is, door alle andere door
het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de
eed.
Artikel 50, § 1, WIB92 bepaalt dat de kosten waarvan het bedrag niet
is verantwoord, in overleg met de administratie op een vast bedrag
mogen worden bepaald. Indien geen akkoord wordt bereikt, taxeert de
administratie die kosten op een vast bedrag.
4. Artikel 49, eerste lid, WIB92 houdt in dat de belastingplichtige in
beginsel het bewijs van de echtheid en het bedrag van beroepskosten
moet leveren aan de hand van bewijsstukken. Alleen wanneer het niet
mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen, hetzij omdat deze onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen of verloren, hetzij omdat het gaat om
kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen of
te krijgen, is het de belastingplichtige toegestaan om het bewijs van
de echtheid en het bedrag van de beroepskosten te leveren door alle
andere middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.
Artikel 50, § 1, WIB92 houdt in dat wanneer het om de voormelde
redenen niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen en het bedrag
van de beroepskosten evenmin kan worden verantwoord aan de hand
van andere middelen van gemeen recht, de beroepskosten in overleg
met de administratie op een vast bedrag kunnen worden bepaald en
dat, indien geen akkoord kan worden bereikt, de administratie de
kosten op een redelijk bedrag moet bepalen.
5. Na te hebben geoordeeld dat de aankoopfacturen in Belgische frank
die de dochtermaatschappij TSS aan de eiseres heeft gericht fictief
zijn, stellen de appelrechters vast dat de eiseres zich niet bevindt in
de situatie waarin haar bewijsstukken verloren zijn gegaan of zijn
vernield, noch in de situatie waarin het niet gebruikelijk zou zijn dat
facturen worden opgesteld. Zij verantwoorden aldus naar recht hun
beslissing dat het bewijs van de beroepskosten niet door andere bewijsmiddelen kan worden geleverd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer De Bruyn.

N° 136
1o

— 20 februari 2014
(F.13.0084.N)

kamer

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

tot teruggaaf.

— Verjarings-

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

(M. 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 12 maart 2013 na verwijzing door het Hof bij het
arrest van 11 februari 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 215 Wetboek van Registratierechten bepaalt dat er verjaring is voor de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en
  (1) Cass. 17 mei 2013, AR F.11.0136.N, AC 2013, nr. 305, met concl. OM.
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boeten, na twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechtsvordering
is ontstaan.
2. Deze bepaling is ook van toepassing op de vordering tot teruggaaf
van rechten die in strijd met de wettelijke regels onregelmatig werden
gevorderd.
3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
Jocqué, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dierick (bij de balie te
Leuven) en de heer De Bruyn.

N° 137
1o

— 21 februari 2014
(C.13.0246.F)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Genoteerde vennootschappen. — A kkoord van onderling overleg. — Verplichting tot kennisgeving. — Wijze.
2 o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Genoteerde vennootschappen. — A kkoord van onderling overleg. — Verplichting tot kennisgeving. — Modaliteiten. — Niet inachtneming. — Gevolgen.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen.
— H andelsvennootschappen. — Naamloze vennootschappen. — Genoteerde
vennootschappen. — A kkoord van onderling overleg. — Verplichting tot
kennisgeving. — Modaliteiten. — Niet -inachtneming. — Gevolgen.
4o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Genoteerde vennootschappen. — A kkoord van onderling overleg. — Verplichting tot kennisgeving. — Modaliteiten. — Niet inachtneming. — Gevolgen. — Vordering tot opschorting van de uitoefe ning van het stemrecht. — T ermijn. — Sanctie.

1o De personen, die partij zijn bij een akkoord van onderling overleg, die
de vereiste verklaringen moeten afleggen wanneer het percentage stemrechten waarop het bereikte akkoord slaat, de bepaalde drempelwaarden
bereikt, over- of onderschrijdt, moeten één gemeenschappelijke kennisgeving doen, en geen individuele kennisgevingen. (Artt. 514, eerste lid, en
516, § 1, 1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen ; artt. 11
en 12, § 1, tweede lid, KB 14 feb. 2008)
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2o en 3o De rechter als in kort geding kan de uitoefening van het aan de
betrokken effecten verbonden stemrecht opschorten, wanneer de vereiste
verklaringen niet volgens de voorgeschreven modaliteiten en binnen de
voorgeschreven termijnen zijn afgelegd. (Artt. 514, eerste lid, en 516, § 1,
1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen ; artt. 11 en 12, § 1,
tweede lid, KB 14 feb. 2008)
4o De kennisgeving van de verklaring van een partij bij het aangevoerde
akkoord van onderling overleg, die individueel is gedaan of zonder alle
partijen bij dat akkoord te betrekken, doet de termijn van vijftien dagen
ingaan waarbinnen de vordering tot opschorting tegen alle partijen bij
dat akkoord op straffe van nietigheid moet worden ingesteld. (Artt. 514,
eerste lid, en 516, § 1, 1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen ; artt. 11 en 12, § 1, tweede lid, KB 14 feb. 2008)

(Ascott
naar

investissements n.v. e.a. t.

Luxemburgs

Bios

vereniging

recht 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 Luik van 6 december 2012.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eiseressen twee middelen
aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel preciseert niet hoe het arrest artikel 17 Gerechtelijk
Wetboek schendt.
Het onderdeel is, zoals de verweerders betogen, niet-ontvankelijk in
zoverre het die bepaling aanvoert.
Voor het overige moeten, krachtens artikel 514, eerste lid, Wetboek
van Vennootschappen, dat van toepassing is op het geschil, personen
die overgaan tot de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen in
naamloze vennootschappen waarvan alle of een deel van de aandelen
of certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen zijn toegelaten
tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van de wet
van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling
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op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, van
die verwerving of overdracht kennisgeven in de gevallen en volgens de
modaliteiten omschreven door de voornoemde wet van 2 mei 2007.
Artikel 11 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen bepaalt dat, voor zover
de totale deelneming waarop het akkoord van onderling overleg slaat
een van de in artikel 6 van die wet bedoelde, of in voorkomend geval
in overeenstemming met artikel 18 van die wet bepaalde statutaire,
drempelwaarden bereikt, over- of onderschrijdt, de kennisgevingsplicht gezamenlijk rust op alle personen die bij het akkoord betrokken
zijn, ongeacht de omvang van hun individuele deelneming.
Artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit bepaalt dat
in onderling overleg handelende personen één gemeenschappelijke
kennisgeving doen.
Krachtens artikel 516, § 1, 1°, Wetboek van Vennootschappen kan
de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, recht doende als in kort
geding, indien de vereiste kennisgevingen niet werden verricht volgens
de modaliteiten en binnen de termijnen zoals voorgeschreven, de uitoefening van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden
rechten voor een periode van ten hoogste één jaar opschorten.
Artikel 516, § 2, tweede lid, van dat wetboek preciseert dat, wanneer
het voorwerp van de vraag de voornoemde opschorting betreft van alle
of een deel van de rechten verbonden aan de betrokken effecten, zij,
indien een kennisgeving is verricht, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk vijftien dagen na de betekening van de kennisgeving
moet worden ingediend.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de
personen, die partij zijn bij een akkoord van onderling overleg, die
de vereiste verklaringen moeten afleggen wanneer het percentage
stemrechten waarop het bereikte akkoord slaat, de bepaalde drempelwaarden bereikt, over- of onderschrijdt, één gemeenschappelijke
kennisgeving moeten doen, en geen individuele kennisgevingen ; dat
de rechter rechtdoende als in kort geding de uitoefening van het aan de
betrokken effecten verbonden stemrecht kan opschorten, wanneer de
vereiste verklaringen niet volgens de voorgeschreven modaliteiten en
binnen de voorgeschreven termijnen zijn afgelegd en dat de kennisgeving van de verklaring van een partij bij het aangevoerde akkoord van
onderling overleg, die individueel is gedaan of zonder alle partijen bij
dat akkoord te betrekken, de termijn van vijftien dagen doet ingaan
waarbinnen de vordering tot opschorting tegen alle partijen bij dat
akkoord op straffe van nietigheid moet worden ingesteld.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, is Neufcour een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 4 van de wet
van 2 mei 2007.
Het arrest overweegt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, enerzijds, dat “Gosson-Kessales en Bios in [een] verklaring [van
23 oktober 2008] gemeld hebben gezamenlijk te handelen” dat “[die]
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verklaring […] werd bekendgemaakt op de website van [de vennootschap] Neufcour op 6 november 2008”, dat “de vordering [van de eiseressen] laattijdig is [daar] zij werd ingesteld bij dagvaarding van
16 december 2008” en dat “zij dus niet-ontvankelijk moet worden
verklaard”, anderzijds dat “hetzelfde geldt voor te vordering tegen N.,
L. en J. D. ; dat N.D., de onverdeeldheid R.D. en de burgerlijke vennootschap des Sarts immers op 28 oktober 2008 verklaard hebben samen
11,47 pct. van de stemrechten te bezitten ; dat die verklaring werd
bekendgemaakt op de website van Neufcour op 6 november 2008 en dat
de vraag van de [eiseressen] pas werd ingeleid bij op 16 december 2008
betekende dagvaarding”.
Het stelt vast, zonder dienaangaande evenmin te worden bekritiseerd, dat de eiseressen betogen dat “de groep D. en G. (alsook M.D.)
samen 46,82 pct. van de deelbewijzen van Neufcour bezitten [en] dat
zij in onderling overleg handelen door gelijklopend te handelen voor
het beleid van die vennootschap […] in het exclusieve belang van hun
groep”.
Het arrest, dat op grond van die vermeldingen erop wijst dat “J.G.,
P.G. en Mineta geen transparantieverklaring hebben afgelegd” terwijl
“M.D. een verklaring heeft afgelegd na de gedinginleidende dagvaarding”, beslist naar recht dat “de niet-ontvankelijkheid van de vordering ten aanzien van Gosson-Kessales, van Bios, van N., L. en J.D. ook
geldt voor J.G., P.G., Mineta en M.D. die, volgens de [eiseressen], met de
partijen een akkoord van onderling overleg hebben gesloten”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire, de heer
Kirkpatrick en mevr. Nudelholc.

N° 138
1o

— 21 februari 2014
(C.13.0277.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELLEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Belang. — Nieuw.
— M iddel dat opkomt tegen een reden van de rechter tot staving van zijn
beslissing.
2 o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Eigen

rechtsvordering van

de getroffene tegen de verzekeraar van de aansprakelijke.

— Stuiting
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3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Nieuwe wet. —
Beginsel.
4o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Nieuwe
stuitende grond. — Werking in de tijd.

wet.

— Verjarings-

5o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Stuiting. — Nieuwe
Verjaringsstuitende grond. — Werking in de tijd.

wet.

—

6 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Landverzekering. —
Nieuwe wet. — Verjaringsstuitende grond.

1o Het middel dat opkomt tegen een reden van de rechter tot staving van
zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw  (1).
2o Artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 kent de verjaringsstuitende
werking die het bepaalt, niet toe aan de inlichting die de getroffene zelf
aan de verzekeraar meedeelt  (2). (Art. 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
3o Krachtens het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben,
is een nieuwe wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder
de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  (3). (Art. 2 BW ;
algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht
hebben)
4o, 5o en 6 o In overeenstemming met het algemeen rechtsbeginsel dat de
wetten geen terugwerkende kracht hebben, waarvan de wet van 24 juni
1992 op dat punt niet afwijkt, is artikel 35, § 3bis, van die wet dat een
nieuwe grond van stuiting van de verjaring van de rechtsvordering
van de benadeelde persoon tegen de verzekerde doet ontstaan, precies
doordat de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar wordt
gestuit, van toepassing vanaf de inwerkingtreding op 19 januari 2003,
op de kwestieuze verjaring, wanneer de stuiting het gevolg is van een
handeling tegen de verzekeraar die zich heeft voorgedaan onder vigeur
van de vroegere wet en waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover de rechtsvordering van de benadeelde persoon
tegen de verzekeraar op dat tijdstip niet is verjaard  (4). (Art 35, § 3bis,
Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(Au

fil des jours b.v.b.a. e.a. t.

AXA Belgium n.v. e.a. ;
D. e.a.)

in aanwezigheid van

  (1) Cass. 4 november 2011, AR C.09.0130.F, AC 2011, nr. 595.
  (2) Zie Cass. 7 oktober 2005, AR C.04.0471.F, AC 2005, nr. 490 ; Cass. 1 maart 2012, AR
C.11.0001.N, AC 2012, nr. 143.
  (3) Cass. 26 april 2012, AR C.10.0534.F, AC 2012, nr. 259.
  (4) Zie Cass. 26 april 2012, AR C.10.0534.F, AC 2012, nr. 259.
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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 17 december 2013.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 34, § 2, eerste lid, 35, § 4, en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst ;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de schadegevallen zich hebben voorgedaan op 21 mei
en 30 juni 1999, wijst erop dat er in het kader van het eigen recht van de benadeelde persoon tegen de verzekeraar van de aansprakelijke geen verjaringsstuitende handeling voorhanden is en zegt bijgevolg dat de bij dagvaarding van
19 juli 2004 ingestelde vordering van de eisers tegen de eerste verweerster, in
haar hoedanigheid van B.A.-verzekeraar van de tweede verweerster, verjaard is.
Het arrest steunt zijn beslissing op alle onder het opschrift “Vordering tot
tussenkomst bij de verzekeraar” vermelde redenen, die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen :
“De [eisers] bevestigen dat hun verzoek aan de verzekeringsmaatschappijen om tussenkomst te verlenen tot gevolg heeft dat de verjaring krachtens
artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
wordt gestuit.
Dat artikel luidt als volgt : ‘De verjaring van de vordering bedoeld in
artikel 34, § 2, wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil
van de benadeelde om een vergoeding te bekomen voor de door hem geleden
schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van
zijn weigering’. Voornoemd artikel 34, § 2, betreft de vijfjarige verjaring van de
rechtsvordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de
verzekeraar van de aansprakelijke heeft.
De [eisers] tonen niet aan dat zij de verzekeraar van de aansprakelijke derden
rechtstreeks hebben aangesproken om voor hun schade vergoed te worden,
terwijl de benadeelde zijn voornemen om vergoed te worden moet uiten teneinde
de verjaring van de rechtsvordering onmiddellijk te doen stuiten ; hoewel geen
enkel vormvereiste is voorgeschreven, zal de getroffene toch erop moeten
letten een bewijsmiddel achter de hand te houden […]. De brieven die [de eiser]
rechtstreeks aan het Institut de la Providence heeft gezonden op 21 mei, 12 juni
en 1 juli 1999 zijn niet verjaringsstuitend in de zin van artikel 35, § 4, van de
wet van 25 juni 1992.
Geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van beroep] hebben voorgelegd
bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door de benadeelde werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen.
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De verzekeringsmaatschappij Winterthur heeft de zaakvoerster van de
vennootschap ‘Au Fil des jours’ weliswaar op 11 augustus 1999 aangeschreven,
maar zij werd door laatstgenoemde niet op de hoogte gebracht van haar wil
om vergoed te worden, maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede
verweerster] op de hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van
9 augustus 1999 van deskundige Ransbotyn.
De mededeling door laatstgenoemde, de vermeende aansprakelijke, aan haar
verzekeraar van de inhoud van dat faxbericht kan niet worden aangemerkt als
de wilsuiting van de benadeelde om vergoeding voor zijn schade te verkrijgen,
in de zin van artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992.
Geen enkele verjaringsstuitende handeling kan dus in aanmerking worden genomen tegen de verzekeraar van de vermeende aansprakelijke.”

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen
recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door
verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
Krachtens artikel 35, § 4, van die wet wordt de verjaring van de vordering
die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar van
de aansprakelijke heeft gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil
van de benadeelde om een vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden
schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn
weigering.
Die bepaling legt geen enkel vormvereiste op voor de wijze waarop de verzekeraar kennis moet krijgen van de wil van de benadeelde om vergoed te worden.
Zij vereist uitsluitend dat de verzekeraar kennis moet krijgen van de wil van
de benadeelde om vergoeding voor zijn schade te verkrijgen en impliceert niet
dat die informatie van de benadeelde zelf komt. De verzekeraar kan ook worden
ingelicht door de verzekerde die door de benadeelde is aangesproken.
Het is bovendien niet noodzakelijk dat de verzekeraar kennis krijgt van de
wil van de benadeelde om uitgerekend de in artikel 86 van de wet bedoelde
rechtsvordering in te stellen. Informatie over de rechtspleging die de benadeelde tegen de verzekerde instelt, volstaat dus.
2. Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster haar verzekeraar, de eerste
verweerster, heeft ingelicht over de inhoud van het faxbericht van 9 augustus
1999 van deskundige Ransbotyn en dat de eerste verweerster “de zaakvoerster van de vennootschap ‘Au Fil des jours’ op 11 augustus 1999 heeft aangeschreven”.
Bovendien blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de
eerste verweerster het hele verloop van het deskundigenonderzoek heeft bijgewoond, wat door het deskundigenverslag wordt bevestigd.
Het arrest overweegt evenwel :
— dat de [eisers] niet aantonen dat zij de verzekeraar van de aansprakelijke derden rechtstreeks hebben aangesproken om voor hun schade vergoed
te worden ; dat geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van beroep] hebben
voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door de benadeelde
werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen ;
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— dat de brieven die [de eiser] rechtstreeks aan de tweede verweerster heeft
gezonden op 21 mei, 12 juni en 1 juli 1999 niet verjaringsstuitend zijn ;
— dat de eerste verweerster de zaakvoerster van de vennootschap ‘Au Fil
des jours’ weliswaar op 11 augustus 1999 heeft aangeschreven, maar zij door
laatstgenoemde niet op de hoogte werd gebracht van haar wil om vergoed te
worden, maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede verweerster] op de
hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van 9 augustus 1999 van
deskundige Ransbotyn ; dat de mededeling door laatstgenoemde, de vermeende
aansprakelijke, aan haar verzekeraar van de inhoud van dat faxbericht niet
kan worden aangemerkt als de wilsuiting van de benadeelde om vergoeding
voor zijn schade te verkrijgen, in de zin van artikel 35, § 4, van de wet van
25 juni 1992.
3. Aldus oordeelt het arrest dat de verjaring van de rechtsvordering die
voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de
aansprakelijke krachtens artikel 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, niet wordt gestuit door het loutere feit dat de verzekeraar kennis
heeft gekregen van de wil van de benadeelde om voor zijn schade vergoed te
worden, indien die informatie niet komt van de benadeelde zelf maar van de
verzekerde die door de benadeelde is aangesproken.
De appelrechters die op die grond oordelen dat de verjaring van de rechtsvordering van de eisers die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde
tegen de verzekeraar van de aansprakelijke krachtens artikel 86 van de wet op
de landverzekeringsovereenkomst niet wordt gestuit, terwijl het, om die verjaring te stuiten, voldoende was dat de verzekeraar kennis kreeg van de wil van
de eisers om de vergoeding voor hun schade te verkrijgen, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 34, § 2, eerste lid, 35, § 4,
en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
Tweede onderdeel
1. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de
rechter de bewijskracht te miskennen van de akten waarop hij zijn beslissing
grondt.
De rechter miskent de bewijskracht van een akte wanner hij die akte uitlegt
op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte
ervan. Dat is het geval wanneer de rechter beslist dat die akte een bevestiging
bevat die er niet in voorkomt of wanneer hij een bevestiging die er wel in voorkomt negeert.
2. De raadsman van de eisers heeft in een brief van 20 september 1999 aan
deskundige Hermoye, met een afschrift o.a. voor de raadsman van de eerste
verweerster, “bij de tegenpartijen en hun verzekeraars heel nadrukkelijk [erop
aangedrongen] dat zij onverwijld betalen wat zij ontegenzeglijk verschuldigd
zijn”.
Uit die brief, die aan het hof van beroep werd voorgelegd, volgt dat de eisers
de eerste verweerster aangesproken hebben om voor hun schade vergoed te
worden.
Het arrest vermeldt echter dat “de [eisers] evenwel niet aantonen dat zij de
verzekeraar van de aansprakelijke derden rechtstreeks hebben aangesproken
om voor hun schade vergoed te worden, terwijl de benadeelde zijn voornemen
om vergoed te worden moet uiten teneinde de verjaring van de rechtsvordering onmiddellijk te doen stuiten […] ; geen enkel stuk dat de partijen aan het
hof [van beroep] hebben voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door de benadeelde werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade
te krijgen”.
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Het arrest grondt zijn beslissing op alle door de partijen aan het hof van
beroep voorgelegde stukken, met inbegrip dus van de brief van 20 september
1999 van de raadsman van de eisers.
Het arrest dat overweegt dat “geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van
beroep] hebben voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door
de benadeelde werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen”,
terwijl uit de brief van 20 september 1999, die is voorgelegd aan het hof van
beroep en waarop het hof ook steunt, blijkt dat de eisers de eerste verweerster
hebben aangesproken om voor hun schade vergoed te worden, weigert in die
brief een vermelding te lezen die erin voorkomt, legt die brief bijgevolg uit op
een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg die bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 2 en 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben,
maar in de regel onmiddellijk van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen
van de vorige toestanden, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten ;
— artikel 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, ingevoegd door artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 en in
werking getreden op 19 januari 2003 ;
— de artikelen 9 en 13 van de wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat er geen verjaringsstuitende handeling voorhanden
is, noch in het kader van het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aansprakelijke, noch in het kader van de aansprakelijkheidsvordering van de benadeelde tegen degene die de schade heeft veroorzaakt, verwerpt
in elk geval de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst en beslist dat, gelet op de data van de schadegevallen (21 mei en 30 juni 1999), de vorderingen van de eisers tegen de verweerders verjaard waren toen zij op 19 juli 2004 werden gedagvaard.
Het arrest steunt zijn beslissing op alle onder het opschrift “Vraag tot
tussenkomst bij de verzekeraar” vermelde redenen, die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen :
“De [eisers] voeren ten onrechte de toepassing aan van artikel 35, § 3bis, van
de wet van 25 juni 1992.
Die bepaling bepaalt dat : ‘stuiting of schorsing van de verjaring van de
rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of schorsing
van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar tot gevolg heeft
en vice versa.
Naast het feit dat er in deze zaak geen verjaringsstuitende handeling voorhanden is, noch in het kader van het eigen recht van de benadeelde tegen de
verzekeraar van de aansprakelijke, noch in het kader van de aansprakelijkheidsvordering van de benadeelde tegen degene die de schade heeft veroorzaakt, dient erop gewezen te worden dat artikel 35, § 3bis, pas door de wet van
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22 augustus 2002, in werking getreden op 19 januari 2003, werd ingevoegd in de
wet van 25 juni 1992.
Die wet, die een nieuwe verjaringsstuitende grond invoert, kan aan een handeling gesteld onder vigeur van de oude wet niet, het rechtsgevolg toekennen
dat de lopende verjaring wordt gestuit, rechtsgevolg dat de oude wet aan deze
handeling niet toekent”.
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
ingevoegd door de wet van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot
vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.
Krachtens 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992, ingevoegd bij de wet van
22 augustus 2002 en in werking getreden op 19 januari 2003, heeft stuiting of
schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen
een verzekerde stuiting of schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering
tegen de verzekeraar tot gevolg.
2. Krachtens het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, dat is neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de wetten geen
terugwerkende kracht hebben, is een nieuwe wet in de regel van toepassing
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
Overeenkomstig dat beginsel is de wet van 22 augustus 2002, die voorziet in
een grond van stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering
van de benadeelde ten aanzien van de verzekerde, en die niet voorkomt in de
wet die van toepassing is op het ogenblik dat de rechtsvordering is ontstaan,
van toepassing op die verjaring met ingang van de inwerkingtreding ervan op
19 januari 2003, voor zover die rechtsvordering op dat tijdstip nog niet verjaard
is krachtens de oude wet.
3. Daaruit volgt dat het arrest, dat de toepassing van artikel 35, § 3bis, van
de wet van 25 juni 1992 afwijst, louter op grond dat het pas door de wet van
22 augustus 2002, in werking getreden op 19 januari 2003, werd ingevoegd in de
wet van 25 juni 1992, en dat die wet, die een nieuwe verjaringsstuitende grond
invoert, aan een handeling die onder vigeur van de oude wet is gesteld, het
rechtsgevolg dat de lopende verjaring wordt gestuit niet kan toekennen, aangezien de oude wet dat gevolg niet bepaalt, zonder vast te stellen dat de rechtsvordering van de benadeelde partij tegen de verzekerde reeds op de datum van
inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002 (op 19 januari 2003), verjaard
was overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (miskenning van het in het middel
vermelde algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen 2, 2262bis, § 1,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst, 9 en 13 van de wet van 22 augustus 2002
houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Het arrest dat in zijn redenen de gegevens niet vermeldt op grond waarvan
kan worden beoordeeld of de rechtsvordering van de benadeelde partij tegen
de [tweede] verweerster reeds verjaard was overeenkomstig artikel 2262bis, § 1,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, stelt het Hof op zijn minst niet in
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staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en is bijgevolg niet regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Betreffende de door de verweersters tegen het onderdeel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw
Het onderdeel bekritiseert de redenen van het arrest dat, om te
beslissen dat er geen enkele verjaringsstuitende handeling in aanmerking kan worden genomen ten aanzien van de eerste verweerster,
verzekeraar van de tweede verweerster, overweegt dat eerstgenoemde
geen kennis heeft gekregen van de wil van de benadeelde om voor zijn
schade vergoed te worden.
Het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot
staving van zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit
het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens
artikel 86 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
Artikel 35, § 4, van die wet bepaalt dat de verjaring van die vordering wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van
de benadeelde om een vergoed te worden voor de door hem geleden
schade en dat die stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar
aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te
vergoeden of van zijn weigering.
Die bepaling beperkt de verjaringsstuitende werking die het bevat
niet tot inlichtingen die de getroffene zelf aan de verzekeraar meedeelt.
Het arrest stelt vast dat “[de eerste verweerster] niet door [de eerste
eiseres] op de hoogte werd gebracht van haar wil om vergoed te worden,
maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede verweerster] op
de hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van deskundige Ransbotyn”, technisch deskundige van de eisers.
Het arrest vermeldt voorts dat “de technisch deskundige van [de
eerste verweerster], in zijn brief van 21 september 1999 aan de gerechtsdeskundige”, commentaar geleverd [heeft] op het voornoemde faxbericht van deskundige Ransbotyn.
Het arrest dat erkent dat de eerste verweerster door haar verzekerde,
bij de ontvangst van het faxbericht van 9 augustus 1999, kennis heeft
gekregen van wil van de eisers om vanaf dan vergoed te worden voor
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de kosten voor het reinigen van de geteisterde winkel, maar overweegt
dat “geen enkele verjaringsstuitende handeling kan […] in aanmerking
worden genomen tegen de verzekeraar van de vermeende aansprakelijke” op grond dat “[de eisers] niet aantonen […] dat zij de verzekeraar
van de aansprakelijke derden hebben aangesproken voor de vergoeding
van hun schade”, schendt de voornoemde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Betreffende de door de verweersters tegen het middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw
Het middel bekritiseert de redenen van het arrest dat vaststelt
dat er geen handeling voorhanden is die de verjaring van de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar kan stuiten
en vervolgens bovendien de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de
wet van 25 juni 1992 verwerpt, met de overweging dat die wet, die een
nieuwe verjaringsstuitende grond invoert, aan een handeling gesteld
onder vigeur van de oude wet niet het rechtsgevolg kan toekennen dat
de lopende verjaring wordt gestuit, rechtsgevolg dat de oude wet aan
deze rechtshandeling niet toekent.
Het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot
staving van zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel zelf
Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek verjaren
alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de
dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de
schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor
aansprakelijke persoon.
Volgens artikel 35, § 3bis, van de wet van 24 [lees : 25] juni 1992,
ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002 en in werking getreden op
19 januari 2003 heeft stuiting of schorsing van de verjaring van de
rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of
schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar tot gevolg en omgekeerd.
Krachtens het in artikel 2 Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen
rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, is een
nieuwe wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
In overeenstemming met dat beginsel waarvan de wet van 24 juni
1992 op dat punt niet afwijkt, is artikel 35, § 3bis, van die wet, dat een
nieuwe grond van stuiting van de verjaring van de rechtsvordering
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van de benadeelde persoon tegen de verzekerde invoert, door de stuiting van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar,
van toepassing vanaf zijn inwerkingtreding op 19 januari 2003, op de
kwestieuze verjaring, wanneer de stuiting het gevolg is van een handeling tegen de verzekeraar gesteld onder vigeur van de vroegere wet en
waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover de rechtsvordering van de benadeelde persoon tegen de verzekeraar op dat tijdstip niet is verjaard.
Het arrest dat de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de wet verwerpt
louter op grond dat die bepaling “aan een handeling die onder vigeur
van de oude wet is gesteld, het rechtsgevolg dat de lopende verjaring
wordt gestuit niet kan toekennen, aangezien de oude wet dat gevolg
niet voorziet”, zonder na te gaan of de rechtsvordering tegen de verzekerde bij de inwerkingtreding van de wet reeds verjaard was en of de
stuiting nog steeds liep, schendt die bepaling en miskent het voornoemde algemeen rechtsbeginsel.
Het middel is gegrond.
Het tweede onderdeel van het eerste middel hoeft niet nader te worden
onderzocht. Het kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.
En de eisers hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt
verklaard voor de daartoe in de zaak voor het Hof opgeroepen partijen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger
beroep ontvankelijk verklaart ;
Verklaart dit arrest bindend voor F.D., F.D, de naamloze vennootschap Axa Belgium en de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over ;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Grégoire.

N° 139
1o

— 21 februari 2014
(C.13.0325.F)

kamer

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — A lgemeen.
— Vennootschapsovereenkomst. — Ontbinding. — A kkoord van de vennoten
om de regeling van de hoegrootheid van de aandelen aan een van hen over
te laten.
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Wanneer de vennoten, na de oprichting van de vennootschap, overeenkomen om, afwijkend van hetgeen in de vennootschapsovereenkomst
bedongen is, overeenkomen de regeling van de hoegrootheid van de
aandelen over te laten aan een van hen, wordt geen bezwaar dienaangaande aangenomen indien meer dan drie maanden zijn verlopen sinds
de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft
gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van uitvoering heeft
gegeven. (Art. 31 Wetboek van Vennootschappen)

(C. t. B.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 27 februari 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 31 Wetboek van Vennootschappen ;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk,
maar enkel het hoofdberoep gegrond. Het doet het vonnis van de eerste rechter
teniet en zegt in zijn nieuwe uitspraak dat de overeenkomst tussen de partijen
een vennootschapsovereenkomst is en verklaart, bijgevolg, de oorspronkelijke
vordering ontvankelijk maar niet gegrond, wijst eisers incidenteel beroep af,
verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk maar niet gegrond en veroordeelt
de eiser in de kosten van de beide aanleggen.
Die beslissingen steunen op de volgende redenen :
Het arrest stelt eerst vast dat de eiser en de verweerder op 11 december
2008 een overeenkomst “Erkenning van storting” hebben ondertekend die het
volgende bepaalt :
“(De verweerder) erkent van de (eiser) het bedrag van een miljoen vierhonderdduizend euro (1.400.000 euro) te hebben ontvangen dat in twee fases werd
gestort :
— driehonderdduizend euro (300.000 euro) op 10 oktober 2008 ;
— een miljoen honderdduizend euro (1.100.000 euro) op 10 december 2008 op de
rekening courant van (de verweerder) bij de KBC-bank tegen het nemen van
een belang in de beursportefeuille die BinckBank bijhoudt op naam van de
(verweerder), rekeningreferentie 507193.
De aanwezige partijen zijn het eens geworden over een respectieve participatie van 40 pct. in de portefeuille voor (de eiser) en 60 pct. in de portefeuille
voor (de verweerder).
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Dat percentage werd verkregen door de tegeldemaking van de beursportefeuille berekend op de gemiddelde basis 60 dagen van de koers van de aandelen
op 20 november 2008, zijnde een tegeldemaking van twee miljoen honderdduizend euro (2.100.000 euro) waarbij de storting door (de eiser) van een miljoen
vierhonderdduizend euro (1.400.000 euro) werd gevoegd.
Op de dagwaarde (10 december 2008) heeft de portefeuille dus een totale
waarde van 1.876.944 + 1.100.000 (=) 2.976.944 euro (twee miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdvierenveertig euro), zijnde voor elkeen :
— 60 pct., zijnde een miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend honderdzesenzestig euro (1.786.166 euro) voor het deel (van de verweerder) en
— 40 pct., zijnde een miljoen honderdnegentigduizend zevenhonderdachtenzeventig euro (1.190.778 euro) voor het deel (van de eiser).
Er wordt in geen andere terugbetaling voorzien dan een jaarlijkse storting
naar rata van de participaties, waarvan het bedrag in onderlinge overeenstemming voor de beide partijen zal worden bepaald.
Indien een partij echter uit de portefeuille wil treden, zal zulks enkel
kunnen gebeuren door spreiding van de terugbetaling over maximum één jaar
te rekenen van de aanvraag.”
Het arrest beslist vervolgens dat de overeenkomst tussen de eiser en de
verweerder aangemerkt moet worden als een vennootschapsovereenkomst.
Daaruit leidt het arrest het volgende af :
“3. De betrekkingen tussen vennoten worden omschreven in de artikelen 22
en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Uit de overeenkomst tussen de partijen volgt niet dat zij uitdrukkelijk
regels hebben opgelegd voor het bestuur van de vennootschap. In dergelijk
geval, bij ontstentenis van bijzondere bedingen over de wijze van bestuur,
bepaalt de wet dat de vennoten geacht worden elkaar wederkerig de macht
te hebben verleend om, de ene voor de andere, te beheren. Hetgeen ieder van
hen verricht, geldt zelfs voor het aandeel van zijn medevennoten, zonder dat
hij hun toestemming verkregen heeft, behoudens het recht van de laatstgenoemden, of van een van hen, om zich tegen de handeling te verzetten voordat
zij verricht is.
In werkelijkheid wordt niet betwist dat het wel degelijk (de verweerder)
is die de opties en posities nam, zonder dat (de eiser) aantoont dat hij zich
op enigerlei wijze ervan zou hebben gedistantieerd : in de loop van de relatie
tussen de partijen heeft de (eiser) nooit enig verzet geuit.
4. Zo heeft laatstgenoemde evenmin enig verzet of enige kritiek geuit bij de
regeling van de rekeningen.
Een dergelijke verrichting is toegestaan in het vennootschapsrecht.
Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen staat vennoten van een gemeenrechtelijke vennootschap toe dat een van hen de respectieve aandelen in winst en
verlies bepaalt : ‘Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de
hoegrootheid van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde,
kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig
is met de billijkheid. Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien
meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te
zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan die regeling een
begin van uitvoering heeft gegeven’.
Die verrichting van uittreding uit de portefeuille en van regeling van de
rekeningen heeft echter ten minste zeven maanden geduurd, aangezien (de
eiser) zijn brief overhandigt op 15 februari 2010 en de regeling goedkeurt op
24 september 2010.
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Als ervaren en bedachtzaam zakenman schrijft hij immers op 25 september
2010 : ‘Ik ondergetekende (naam van de eiser) erken na controle van de portefeuille de cheque van een bedrag van 1.508.483 euro te hebben ontvangen, dat
overeenstemt met de vereffening van mijn aandeel van de portefeuille die ik
gezamenlijk met (de verweerder) aanhield’ […]. Hij tekent ook de bijgevoegde
afrekening.
Hij heeft op dat ogenblik geen enkel bezwaar ingediend, binnen de wettelijke
termijn van drie maanden.
5. Wanneer (de verweerder) de rekeningen overneemt — namelijk precies
na afloop van de in de overeenkomst van 11 december 2008 bedoelde eenjarige
termijn in geval van uittreding van een partij —, maken (de eiser) noch zijn
advocaat evenmin enig bezwaar bij de door de (verweerder) voorgestelde definitieve afrekening.
(De eiser) kon, als ervaren en over dat punt geïnformeerde man, niet onkundig
zijn van de draagwijdte van zijn goedkeuring van de berekeningswijze op
6 maart 2011, welke goedkeuring zonder enig voorbehoud werd gegeven. Hij
heeft trouwens nooit meer gereageerd, noch na dat mailbericht, noch bij de
betaling van de bedragen op 14 maart 2011.
In die context is het indienen van bezwaren bij dagvaarding van 9 september
2011, zijnde meer dan zes maanden na de definitieve regeling van de rekening,
laattijdig en had (de eiser) geen recht op de voor de eerste rechter gevorderde
stukken. Ten overvloede : het hof [van beroep] wijst erop dat hij de gevorderde
stukken wel gekregen heeft maar dat hij geen enkele kritiek uit over de posities die (de verweerder) voor de gemeenschappelijke portefeuille nam.
Het beroepen vonnis moet worden hervormd en het incidenteel beroep is niet
gegrond.”
Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt :
“Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid
van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, kan tegen
die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de
billijkheid.
Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien meer dan drie
maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de
regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van
uitvoering heeft gegeven.”
2. De in die bepaling vastgelegde termijn van drie maanden geldt slechts ten
aanzien van de bezwaren die gemaakt worden tegen de beslissing van de partij
of van de derde aan wie de vennoten, bij overeenkomst, de regeling van de
aandelen overlaten, dat wil zeggen voor de vaststelling van het aandeel van
elke aandeelhouder in het verlies of de winst van de vennootschap.
Die verjaringstermijn geldt dus niet voor de bezwaren tegen de regeling van
de rekening bij de ontbinding van de vennootschap wanneer het aandeel van
elke vennoot rechtstreeks voortvloeit uit de vennootschapsovereenkomst.
3. Met de in de aanhef van het middel weergegeven redenen stelt het arrest
niet vast dat de partijen, in hun overeenkomst van 11 december 2008 die het
als vennootschap aanmerkt, het eens zijn geworden de hoegrootheid van de
aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde. In tegendeel, het arrest
stelt vast dat, volgens de bewoordingen van die overeenkomst, “de aanwezige
partijen […] het eens [zijn] geworden over een respectieve participatie van
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40 pct. in de portefeuille voor (de eiser) en 60 pct. in de portefeuille voor (de
verweerder)”, en aldus rechtstreeks het aandeel van elke vennoot hebben vastgesteld.
Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen is dus niet van toepassing in een
dergelijk geval.
4. Met de in de aanhef van het middel weergegeven redenen verklaart het
arrest het bezwaar laattijdig dat de eiser heeft ingediend meer dan zeven
maanden nadat hij te kennen had gegeven zich uit de gemeenschappelijke
portefeuille terug te trekken, en meer dan zes maanden na de definitieve regeling van de rekeningen, en wijst het bijgevolg eisers vorderingen af.
Het arrest dat de verjaringstermijn van artikel 31 Wetboek van Vennootschappen op die vorderingen toepast, terwijl hij in deze zaak niet toepasselijk
was, schendt die bepaling.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 31 Wetboek van Vennootschappen kan, indien de
vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de
aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de
billijkheid en wordt geen bezwaar dienaangaande aangenomen, indien
meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan
die regeling een begin van uitvoering heeft gegeven.
Wanneer de vennoten, na de oprichting van de vennootschap overeenkomen om, afwijkend van hetgeen in de vennootschapsovereenkomst
bedongen is, de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te
laten aan een van hen, zijn de beperkingen van voornoemd artikel 31
van toepassing op bezwaren tegen die regeling.
Het arrest overweegt dat de overeenkomst tussen de partijen een
vennootschapsovereenkomst is en dat die vennootschap werd ontbonden
nadat de eiser in zijn brief van 15 februari 2010 te kennen had gegeven
dat hij zich uit de vennootschap wilde terugtrekken.
Uit de in het onderdeel vermelde overwegingen van het arrest blijkt
dat het van oordeel is dat er tussen de partijen een akkoord bestond om
de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te laten aan de
verweerder en het leidt dat akkoord af uit de omstandigheid dat, na de
ontbinding van de vennootschap, de eerste regeling van de rekeningen
die de verweerder heeft uitgevoerd, uitdrukkelijk werd goedgekeurd
door de eiser op 24 september 2010 en dat de definitieve afrekening die
de verweerder heeft opgemaakt na afloop van de in de overeenkomst
van 11 december 2008 vastgestelde eenjarige termijn, stilzwijgend
werd verlengd door de eiser, die geen enkel voorbehoud heeft gemaakt,
noch bij de voorstelling van die afrekening, noch bij de betaling van de
bijkomende bedragen die hem toekwamen.
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Het arrest dat overweegt dat binnen de termijn van drie maanden, als
bedoeld in artikel 31 Wetboek van Vennootschappen, geen enkel bezwaar
tegen de eerste afrekening werd ingediend en dat de bezwaren werden
ingediend per “dagvaarding die werd betekend op 9 september 2011, dus
meer dan zes maanden na de definitieve regeling van de rekening”,
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat die bezwaren laattijdig zijn
en dat eisers vordering tot overlegging van stukken niet gegrond is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en
mevr. Grégoire.

N° 140
1o

— 21 februari 2014
(D.12.0014.F)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3.a. — T uchtzaken. — T uchtproce dure. — Voorbereidend tuchtonderzoek. — Toepasbaarheid.
2 o ADVOCAAT. — T uchtprocedure. — Voorbereidend tuchtonderzoek. —
Verdrag rechten van de mens. — A rtikel 6.3.a. — Toepasbaarheid.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — T uchtzaken. — T uchtprocedure. — Voorbereidend tuchtonderzoek. — Toepasbaarheid.
4o ADVOCAAT. — T uchtprocedure. — Voorbereidend tuchtonderzoek. —
Verdrag rechten van de mens. — A rtikel 6.1. — Toepasbaarheid.
5o RECHT VAN VERDEDIGING. — TUCHTZAKEN. — Advocaat. — Voorbereidend tuchtonderzoek. — Geen informatie over de verweten materiële feiten.
— Beslissing in eerste aanleg. — Kennis van de feiten waarvoor hij wordt
vervolgd. — Eerbiediging van het recht van verdediging. — Voorwaarde.
6 o ADVOCAAT. — Eerbiediging van het recht van verdediging. — Draag wijdte. — Voorbereidend tuchtonderzoek. — Geen informatie over de
verweten materiële feiten. — Beslissing in eerste aanleg. — K ennis van
de feiten waarvoor hij wordt vervolgd.

1o en 2o Artikel 6.3a, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is niet van toepassing op het voorbereidend tuchtonderzoek  (1). (Art. 6.3, a) EVRM)
  (1) Cass. 26 februari 2010, AR D.08.0010.F, AC 2010, nr. 138.
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3o en 4o Artikel 6.1, van het Verdrag is niet van toepassing op het voorbereidend tuchtonderzoek in zoverre dat het in artikel 6.3, a), vastgelegde
recht waarborgt als een specifiek bestanddeel van het recht op een eerlijk
proces. (Art. 6.1, EVRM)
5o en 6 o De eerbiediging van het recht van verdediging impliceert niet dat
degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, van bij het begin van het tegen
hem gevoerde onderzoek nauwkeurige informatie moet krijgen over de
hem verweten materiële feiten en sluit niet uit dat hij na de beslissing in
eerste aanleg daadwerkelijk op de hoogte wordt gebracht van de feiten
waarvoor hij wordt vervolgd, voor zover, in die onderstelling, het recht op
tegenspraak werd geëerbiedigd. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging)

(r. t. Stafhouder

van de

Orde van advocaten
Luik e.a.)

van de balie van

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 28 maart 2012
van de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn zoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt de bestreden beslissing dat zij niet antwoordt op
de conclusie van de eiser die aanvoerde niet te weten welke bewoordingen hem werden verweten.
De bestreden beslissing die vermeldt dat de beslissing van de tuchtraad de tuchtrechtelijke bezwaren nader heeft omschreven, onder meer
door de weergave van de gewraakte passages in eisers brieven, zodat
hij voor de tuchtraad van beroep een eerlijk proces heeft gekregen en
zijn recht van verdediging werd geëerbiedigd, beantwoordt de voornoemde conclusie van de eiser.
In zoverre het middel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert,
mist het feitelijke grondslag.
Voor het overige voert het middel aan dat de eiser de mogelijkheid
moest hebben om zich te verdedigen vanaf het begin van het tegen
hem ingestelde onderzoek, en dat hij daartoe nauwkeurige informatie
moest krijgen over de hem verweten feiten.
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Artikel 6.3, a), EVRM is niet van toepassing op het voorbereidend
tuchtonderzoek.
Artikel 6.1 EVRM is evenmin van toepassing op dat onderzoek in
zoverre het de in artikel 6.3, a), vastgelegde rechten waarborgt als een
specifiek bestanddeel van het recht op een eerlijk proces.
In zoverre het middel de schending van de artikelen 6.1 en 6.3, a),
EVRM aanvoert, is het niet ontvankelijk.
De eerbiediging van het recht van verdediging impliceert niet dat
degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, van bij het begin van het
tegen hem gevoerde onderzoek nauwkeurige informatie moet krijgen
over de hem verweten feiten en sluit niet uit dat hij ingevolge de beslissing in eerste aanleg daadwerkelijk kennis krijgt van de feiten waarvoor hij wordt vervolgd, voor zover in dat geval de tegenspraak werd
gerespecteerd.
De bestreden beslissing stelt vast dat “[de eiser] voor de tuchtraad in
beroep […] zelf toegeeft dat het tweede bezwaar duidelijk blijkt uit de
[beroepen] beslissing, met name door de weergave van de passages van
zijn brieven aan de stafhouder”.
De bestreden beslissing vermeldt niet-bekritiseerd dat “[de eiser]
voor die raad een eerlijk proces heeft gekregen, meer bepaald doordat
hij alle bewijselementen op tegenspraak kon bespreken en hij dat
daadwerkelijk in conclusie heeft gedaan”.
Uit die vermeldingen leidt de bestreden beslissing naar recht af dat
“het recht van verdediging van [de eiser] niet […] werd miskend”.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij de forfaitair op 500
euro bepaalde rechtsplegingskosten in hoger beroep ten laste van de
eiser legt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten en de eerste
verweerder tot één vierde ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Franstalige en Duitstalige
tuchtraad van beroep voor advocaten, anders samengesteld.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 141
1o

— 21 februari 2014
(D.13.0014.F)

kamer

1o CASSATIEMIDDELEN. — TUCHTZAKEN. — Belang. — Verscheidene
tenlasteleggingen. — Een enkele tuchtstraf. — M iddel betreffende een
van de tenlasteleggingen. — Ontvankelijkheid.
2 o ADVOCAAT. — T uchtzaken. — Cassatiemiddel. — Belang. — Verscheidene tenlasteleggingen. — Een enkele tuchtstraf. — M iddel betreffende een van de tenlasteleggingen. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o Wanneer een enkele tuchtstraf voor vier tenlasteleggingen wordt
opgelegd, kan het cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen betrekking heeft, terwijl de straf naar recht verantwoord blijft
door de overige tenlasteleggingen, niet tot cassatie leiden ; het heeft
bijgevolg geen belang en is derhalve niet-ontvankelijk  (1).

(A. t. Stafhouder

van de

van de balie van

Orde van advocaten
Brussel e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 26 juni 2013 van
de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten, op
verwijzing na het arrest van het Hof van 3 januari 2013.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel in zijn geheel
De bestreden beslissing verklaart het vierde bezwaar bewezen en
breidt de sanctie die de tuchtraad van beroep in de uitspraak van
25 januari 2012 reeds voor de andere tenlasteleggingen had opgelegd,
uit tot die tenlastelegging.
Het middel dat in zijn beide onderdelen enkel betrekking heeft op
de vierde tenlastelegging, terwijl de sanctie naar recht verantwoord
blijft door de overige tenlasteleggingen, kan niet tot cassatie leiden,
zodat het geen belang heeft en dus niet ontvankelijk is.
  (1) Het Hof bevestigt de rechtspraak van zijn arrest van 13 januari 2006, AR D.05.0003.F,
AC 2006, nr. 34, met concl. OM in Pas. 2006, nr. 34.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Vanlersberghe en
mevr. Grégoire.

N° 142
1o

— 21 februari 2014
(D.13.0016.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — TUCHTZAKEN. — Termijnen van cassatieberoep
en betekening. — T ermijnen van cassatieberoep. — T uchtzaken. — Orde
der dierenartsen. — T uchtrechtspleging. — T ermijn van cassatiebe roep. — R echt op toegang tot de rechter. — K ennisgeving van de beslis sing van de gemengde raad van beroep. — Geen vermelding van de beroepsmogelijkheden. — Uitwerking.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — T uchtzaken. — Orde der dierenartsen. —
T uchtrechtspleging. — Termijn van cassatieberoep. — Recht op toegang
tot de rechter. — K ennisgeving van de beslissing van de gemengde raad
van beroep. — Geen vermelding van de beroepsmogelijkheden. — Gevolg.
3o

dierenarts.

— T uchtzaken. — T uchtrechtspleging. — T ermijn van cassa— Recht op toegang tot de rechter. — K ennisgeving van de
beslissing van de gemengde raad van beroep. — Geen vermelding van de
beroepsmogelijkheden. — Uitwerking.
tieberoep.

4o CASSATIEBEROEP. — TUCHTZAKEN. — Termijnen van cassatieberoep
en betekening. — T ermijnen van cassatieberoep. — T uchtzaken. — Orde
der dierenartsen. — T uchtrechtspleging. — T ermijn van cassatiebe roep. — K ennisgeving van de beslissing van de gemengde raad van beroep. —
Verzending van drie aangetekende brieven. — Afwezigheid. — Geen afhaling op postkantoor. — Verzending van een vierde aangetekende brief aan
de woonplaats van de eiser. — Cassatieberoep. — L aattijdigheid. — Geen
gewettigde overtuiging.
5o DIERENARTS. — T uchtzaken. — T uchtrechtspleging. — Termijn van
cassatieberoep. — K ennisgeving van de beslissing van de gemengde raad
van beroep. — Verzending van drie aangetekende brieven. — A fwezigheid.
— Geen afhaling op postkantoor. — Verzending van een vierde aangete kende brief aan de woonplaats van de eiser. — Cassatieberoep. — L aat tijdigheid. — Geen gewettigde overtuiging.

1o, 2o en 3o De door artikel 6.1. van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde toegang tot de rechter, in de uitlegging ervan door het Europees

ARREST-2014-2.indb 507

26/11/14 18:01

508

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.2.14 - N° 142

Hof voor de Rechten van de Mens, vereist niet dat de kennisgeving van
de beslissing van de gemengde raad van beroep van de Orde van dierenartsen melding maakt van de beroepsmogelijkheden tegen die beslissing,
noch van de termijnen waarbinnen die beroepen moeten worden ingesteld. (Art. 6.1. EVRM ; art. 12, vijfde en zesde lid, Wet 19 dec. 1950 tot
instelling van de Orde der dierenartsen)
4o en 5o Aangezien uit het dossier van de rechtspleging niet blijkt dat de
griffie, ten tijde van de eerste drie van die kennisgevingen, wist of had
moeten weten dat de eiser niet langer gedomicilieerd was op het adres
waarop de eerste drie aangetekende brieven werden aangeboden, heeft
de omstandigheid alleen dat een vierde kennisgeving werd gedaan bij de
eiser niet de gewettigde overtuiging kunnen doen ontstaan dat enkel die
vierde kennisgeving de termijn om cassatieberoep in te stellen, kon doen
ingaan  (1). (Art. 53bis Gerechtelijk Wetboek ; art. 12, vijfde en zesde
lid, Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen)

(S. t. Orde

van dierenartsen)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 2 maart 2013
van de gemengde raad van beroep met het Frans als voertaal van de
Orde van dierenartsen.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Betreffende het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is
laattijdig
Krachtens artikel 12, vijfde en zesde lid, van de wet van 19 december
1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen wordt de beslissing
van de gemengde raad van beroep bij aangetekend schrijven aan de
belanghebbende betekend en bedraagt de termijn om cassatieberoep in
te stellen een maand vanaf die kennisgeving.
De door artikel 6.1. van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde
toegang tot de rechter, in de uitlegging ervan door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, vereist niet dat een dergelijke kennisgeving melding maakt van de beroepsmogelijkheden tegen die beslissing, noch van de termijnen waarbinnen die beroepen moeten worden
ingesteld.
Volgens artikel 53bis, 1°, Gerechtelijk Wetboek worden, ten aanzien
van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, de termijnen die
  (1) Zie in andersluidende zin : Cass. 14 mei 2007, AR S.06.0070.F, AC 2007, nr. 247, met
concl. PG Leclercq in Pas. 2007.
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beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag
die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats
van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of
gekozen woonplaats.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, werd de
bestreden beslissing drie keer na elkaar ter kennis gebracht bij aangetekende brieven respectievelijk van 5 maart 2013, voor de eerste, en
1 april, voor de tweede, en op een niet nader te bepalen datum in april
2013, voor de derde, op de chaussée in Wavre 26 in Héron. De eiser, die
telkens afwezig was, heeft ze echter niet afgehaald op het postkantoor.
Tot slot werd de kennisgeving een vierde keer gedaan, bij een aangetekende brief die op 1 juli 2013 werd aangeboden op de rue du Jonckay,
40/A in Fernelmont, waar de eiser sinds 6 september 2012 gedomicilieerd was.
Uit het dossier van de rechtspleging blijkt niet dat de griffie, ten
tijde van de eerste drie van die kennisgevingen, wist of had moeten
weten dat de eiser niet langer gedomicilieerd was op het adres waarop
de eerste drie aangetekende brieven werden aangeboden, en de omstandigheid alleen dat een vierde kennisgeving werd gedaan heeft bij de
eiser niet de gewettigde overtuiging kunnen doen ontstaan dat enkel
die vierde kennisgeving de termijn om cassatieberoep in te stellen,
kon doen ingaan.
Het cassatieberoep werd op de griffie van het Hof overhandigd op
31 juli 2013, dus buiten de voorgeschreven termijn.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en
mevr. Geinger.

N° 143
3o

— 24 februari 2014
(C.13.0293.N)

kamer

1o OVEREENKOMST. — ALGEMENE BEGRIPPEN. — Ontbindende
waarde. — I ntreding. — Wil van de schuldenaar. — Gevolg.
2 o VERBINTENIS. — Ontbindende
schuldenaar. — Gevolg.
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1o en 2o Een verbintenis is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde
wanneer haar tenietgaan afhangt van een toekomstige en onzekere
gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar
aan partijen nog onbekend is ; een toekomstige gebeurtenis kan als
ontbindende voorwaarde worden bedongen, ook al is het intreden ervan
afhankelijk van de wil van de schuldenaar. (Artt. 1168 en 1174 BW).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 25 februari 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 oktober 2013
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 1168 Burgerlijk Wetboek, is een verbintenis
voorwaardelijk wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige
en onzekere gebeurtenis.
2. Volgens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis
nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde
van de zijde van degene die zich verbindt.
3. Een verbintenis is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde
wanneer haar tenietgaan afhangt van een toekomstige en onzekere
gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad
maar aan partijen nog onbekend is.
Een toekomstige gebeurtenis kan als ontbindende voorwaarde
worden bedongen, ook al is het intreden ervan afhankelijk van de wil
van de schuldenaar.
4. Het middel dat ervan uitgaat dat een ontbindende voorwaarde niet
afhankelijk kan zijn van de wil der partijen, berust op een onjuiste
rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
24 februari 2014 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever :
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de
heer Lebbe.

N° 144
3o

— 24 februari 2014
(S.11.0078.N)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Opzeggingsvergoeding. —
Begroting. — Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. —
Begrip.
2 o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — Opzeggingsvergoeding. —
Begroting. — Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. —
P romotionele kortingsbonnen. — K ans. — Beoordeling.

1o Het jaarloon dat moet worden in acht genomen voor het bepalen van de
opzeggingstermijn van artikel 82, §§ 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet,
behelst naast het lopend loon ook de voordelen verworven krachtens de
arbeidsovereenkomst ; onder voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst dienen te worden begrepen de bijzondere voordelen waarop
de werknemer naast het lopend loon gerechtigd is als tegenprestatie voor
de door hem ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.
(Artt. 39, § 1, 82, § 2, en 83, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet)
2o Promotionele kortingsbonnen, die door de werkgever aan de werknemer
worden toegekend als tegenprestatie voor door deze laatste verrichte
prestaties en die onder bepaalde voorwaarden geldig zijn bij eventuele
toekomstige aankopen van goederen door de werknemer, bieden deze
laatste een kans op een voordeel ; in welke mate die kans op een voordeel
concreet becijferbaar is als loon, dient door de rechter in feite te worden
beoordeeld. (Artt. 39, § 1, 82, § 2, en 83, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. t. Carrefour Belgium n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 16 april 2010.
Raadsheer Alain Smetryns 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.
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van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier
van toepassing, is, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is
gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende
reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in
de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende
gedeelte van die termijn.
De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar
ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.
Krachtens artikel 82, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier
van toepassing, bedraagt, wanneer het jaarlijks loon niet hoger is
dan 16.100 euro, de opzeggingstermijn welke door de werkgever moet
worden in acht genomen, ten minste drie maanden voor de bedienden
die minder dan vijf jaar in dienst zijn. Deze termijn wordt vermeerderd
met drie maanden bij de aanvang van elke nieuwe periode van vijf jaar
dienst bij dezelfde werkgever.
Krachtens artikel 82, § 3, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet,
zoals hier van toepassing, worden, wanneer het jaarlijks loon 16.100 euro
overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht te nemen
opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten
vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij
door de rechter.
2. Uit deze bepalingen volgt dat het jaarloon dat moet worden in acht
genomen voor het bepalen van de opzeggingstermijn van artikel 82, § 2
en § 3, Arbeidsovereenkomstenwet, naast het lopend loon ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst behelst.
3. Onder voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst
dienen te worden begrepen de bijzondere voordelen waarop de werknemer naast het lopend loon gerechtigd is als tegenprestatie voor de
door hem ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.
4. Promotionele kortingsbonnen, die door de werkgever aan de werknemer worden toegekend als tegenprestatie voor door deze laatste
verrichte prestaties en die onder bepaalde voorwaarden geldig zijn bij
eventuele toekomstige aankopen van goederen door de werknemer,
bieden deze laatste een kans op een voordeel.
In welke mate die kans op een voordeel concreet becijferbaar is als
loon, dient door de rechter in feite te worden beoordeeld.
5. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster aan haar medewerkers een aantal promotionele
kortingsbonnen overhandigt in functie van hun wekelijkse arbeidsprestaties ;
— voltijdse werknemers in totaal maximum 410 kortingsbonnen ter
waarde van 1 euro per bon ontvangen ;
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— om die bonnen te kunnen verkrijgen men effectief in dienst moet
zijn en ten minste drie maanden hebben gepresteerd in de referteperiode van twaalf maanden voorafgaand aan de uitreiking van de
bonnen ;
— men de promobon maar kan gebruiken bij effectieve aankopen
in de vestigingen van de verweerster om een korting van 1 euro te
verkrijgen per aankoopschijf van 5 euro ;
— de korting kadert in de koopovereenkomst die afzonderlijk en op
een later tijdstip wordt afgesloten ;
— de werknemers niet verplicht zijn van de kortingsbonnen gebruik
te maken ;
— aan het gebruik van de bonnen voorwaarden inzake geldigheidsduur en een aankoopverplichting verbonden zijn ;
— het voordeel enkel wordt gerealiseerd door het verrichten van
aankopen bij de verweerster.
6. Uit deze vaststellingen volgt dat de promotionele kortingsbonnen
te dezen aan de eiser werden toegekend als tegenprestatie voor door
hem verrichte prestaties en onder bepaalde voorwaarden geldig waren
bij eventuele toekomstige aankopen van goederen door de eiser, zodat
ze hem hoogstens een kans op voordeel boden.
7. Het middel dat ervan uitgaat dat de promotionele kortingsbonnen
te dezen zonder meer tot beloop van hun volle waarde deel uitmaken
van het jaarloon dat in acht moet worden genomen voor het bepalen
van de opzeggingstermijn, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.

N° 145
3o

— 24 februari 2014
(S.13.0031.N)

kamer

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Burgerlijke rechter. —
Beslissing. — Verjaring. — Toetsing. — Feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen. — Vaststelling.
2 o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Burgerlijke rechter. —
Beslissing. — Verjaring. — Toetsing. — Feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen. — Vaststelling.
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3o MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — A llerlei. — Fout. — Bewijs.
4o MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — Toerekenbaarheid. — Fout.
— Bewijs.

1o en 2o De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf
gegronde vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan die vordering ten grondslag liggen, onder de
toepassing van de strafwet vallen ; hij moet hierbij de bestanddelen van
het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden, nagaan.
(Art. 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
3o en 4o Het stilzwijgen van de artikelen 9 en 42 Loonbeschermingswet,
artikel 56, eerste lid, 1o, CAO-wet en artikel 54, 2o, Jaarlijkse Vakantiewet
met betrekking tot de schuldvorm van de in deze bepalingen strafbaar
gestelde handelingen brengt mee dat de schuld aan deze misdrijven
onder meer kan bestaan in onachtzaamheid ; het bestaan van dit morele
bestanddeel kan worden afgeleid uit het louter materiële gepleegde feit
en de vaststelling dat dit feit kan worden toegerekend aan de beklaagde,
met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond wordt aangetoond, minstens niet ongeloofwaardig is ; de omstandigheid dat het moreel
bestanddeel van onachtzaamheid, in beginsel, kan worden afgeleid uit
het materieel gepleegde feit en dat de werkgever de aanwezigheid van
het moreel element van het misdrijf niet uitdrukkelijk betwist, of zelf
niet het bestaan van overmacht, onoverwinnelijke dwaling of een andere
schulduitsluitingsgrond aanvoert, belet niet dat de rechter vaststelt dat
dit moreel element niet aanwezig is en de werknemer het bestaan ervan
niet bewijst.

(A. t. D’I eteren e.a.,

curatoren faillissement

Sabena n.v.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Brussel van 15 oktober 2012.
Raadsheer Antoine Lievens 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
.........................................................
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Tweede onderdeel
3. De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf
gegronde vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan die vordering ten grondslag liggen, onder
de toepassing van de strafwet vallen. Hij moet hierbij de bestanddelen van het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden,
nagaan.
4. Het stilzwijgen van de artikelen 9 en 42 Loonbeschermingswet,
artikel 56, eerste lid, 1o, CAO-wet en artikel 54, 2o, Jaarlijkse Vakantiewet met betrekking tot de schuldvorm van de in deze bepalingen
strafbaar gestelde handelingen brengt mee dat de schuld aan deze
misdrijven onder meer kan bestaan in onachtzaamheid.
Het bestaan van dit morele bestanddeel kan worden afgeleid uit
het louter materiële gepleegde feit en de vaststelling dat dit feit kan
worden toegerekend aan de beklaagde, met dien verstande dat de
dader vrijuit gaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke dwaling of
een andere schulduitsluitingsgrond wordt aangetoond, minstens niet
ongeloofwaardig is.
5. De omstandigheid dat het moreel bestanddeel van onachtzaamheid,
in beginsel, kan worden afgeleid uit het materieel gepleegde feit en dat
de werkgever de aanwezigheid van het moreel element van het misdrijf
niet uitdrukkelijk betwist, of zelf niet het bestaan van overmacht,
onoverwinnelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond
aanvoert, belet niet dat de rechter vaststelt dat dit moreel element
niet aanwezig is en de werknemer het bestaan ervan niet bewijst.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting
faalt het naar recht.
6. Zoals volgt uit het antwoord op het eerste onderdeel, gaat het
arrest na of de materieel gepleegde feiten aan Sabena nv en bij uitbreiding aan de verweerders kunnen worden toegerekend en stelt het vast
dat dit niet het geval is.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Tegenstijdige conclusie :
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van
Eeckhoutte en mevr. Geinger.
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N° 146
3o

— 24 februari 2014
(S.13.0033.N)

kamer

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. — BESCHERMDE
WERKNEMERS. — A rbeidsovereenkomst. — Einde. — Dringende reden.
— Feiten. — Vermelding. — Werknemer. — Organisatie. — A angetekende
brieven.

Uit de artikelen 4 en 7 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
volgt dat de wetgever, die de brieven waarin de werkgever zijn voornemen kenbaar maakt, duidelijk heeft onderscheiden van het verzoekschrift waarbij hij de zaak bij de bevoegde rechter aanhangig maakt,
heeft gewild dat de feiten die dat voornemen kunnen rechtvaardigen op
straffe van nietigheid in die brieven zelf zouden worden vermeld en dat
het toezicht op de naleving van het verbod om zich op andere feiten te
beroepen zou geschieden aan de hand van die brieven; uit die bepalingen
volgt tevens dat het in artikel 4, § 2, bedoelde verzoekschrift niet de feiten
moet vermelden die naar het oordeel van de werkgever elke professionele
samenwerking definitief onmogelijk maken.

(Eurobrokers n.v. t. V. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 23 november 2012.
Raadsheer Antoine Lievens 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. Artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
bepaalt dat de werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft voorgedragen hierover moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die
verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgend op de dag gedurende
welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen. De werkgever moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij
verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank.
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Artikel 4, § 2, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
bepaalt : “Het verzoekschrift wordt gericht aan de griffie bij een ter
post aangetekende brief en vermeldt :
1o de aanduiding van de dag, maand en jaar ;
2o de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de verzoeker evenals,
in voorkomend geval, zijn hoedanigheden en inschrijving in het
handelsregister of in het ambachtsregister of, indien het een rechtspersoon betreft, de aanduiding van zijn benaming, van zijn juridische
aard en van zijn maatschappelijke zetel ;
3o de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te
roepen personen ;
4o de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
De werkgever voegt bij zijn verzoek een afschrift van de brieven
bedoeld in § 1.”
Krachtens artikel 4, § 3, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden moet de werkgever in de bij paragraaf 1 bedoelde brieven alle
feiten vermelden die naar zijn oordeel elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf het ogenblik waarop zij door
de arbeidsgerechten als juist en voldoende zwaarwichtig zouden beoordeeld worden. In geen geval mogen deze feiten verband houden met de
uitoefening van het mandaat van personeelsafgevaardigde.
Overeenkomstig artikel 4, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden zijn de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de
vermeldingen die dit artikel oplegt, op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Artikel 7 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt :
“De dagvaarding vermeldt de dringende reden die het verzoek rechtvaardigt. De ingeroepen feiten mogen niet verschillen van die welke
met toepassing van artikel 4, paragraaf 1, ter kennis werden gebracht.
Tijdens de procedure mag geen enkele andere reden aan het arbeidsgerecht worden voorgelegd. Een afschrift van de brief, die, zoals geregeld
in artikel 4, paragraaf 1, moet worden verstuurd naar de werknemer en
de organisatie die hem heeft voorgedragen, moet bij het dossier worden
neergelegd.”
2. Uit die bepalingen volgt dat de wetgever, die de brieven waarin
de werkgever zijn voornemen kenbaar maakt, duidelijk heeft onderscheiden van het verzoekschrift waarbij hij de zaak bij de bevoegde
rechter aanhangig maakt, heeft gewild dat de feiten die dat voornemen kunnen rechtvaardigen op straffe van nietigheid in die brieven
zelf zouden worden vermeld en dat het toezicht op de naleving van het
verbod om zich op andere feiten te beroepen zou geschieden aan de
hand van die brieven.
Uit die bepalingen volgt tevens dat het in artikel 4, § 2, bedoelde
verzoekschrift niet de feiten moet vermelden die naar het oordeel van
de werkgever elke professionele samenwerking definitief onmogelijk
maken.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
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3. Het oordeel dat uit de omstandigheid dat in bijlage aan het
verzoekschrift enkel een afschrift van de brieven was gehecht en niet
de bijlagen ervan, afleidt dat de eiseres eveneens te kennen gaf dat de
bijlagen geen integrerend deel uitmaakten van de brieven, is een overtollige reden die de beslissing niet schraagt.
In zoverre kan het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden
en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
4. Met de reden dat “de door [de eiseres] verdedigde stelling (…) ertoe
kan leiden dat er allerlei discussies ontstaan, bvb. wanneer er in tegenstelling tot wat wordt beweerd geen bijlage bij de brief werd gevoegd”,
oordeelt het arrest niet dat te dezen erover onzekerheid bestaat dat de
bijlage bij de brieven werd gevoegd, maar geeft het een verklaring voor
de regel dat de redenen voor het voorgenomen ontslag in de aangetekende brieven zelf moeten worden vermeld.
In zoverre het middel de miskenning van het beschikkingsbeginsel
aanvoert, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het
mitsdien feitelijke grondslag.
5. De overige grieven zijn afgeleid uit de onder r.o. 2 verworpen rechtsopvatting en zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
24 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer. Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 147
2o

— 25 februari 2014
(P.12.1739.N)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — Uitspraak. — Ontstentenis van dagtekening. — Gevolg.
2 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Opeenvolgende
wetten. — Strafwet. — Nieuwe strafwet. — Strafrechtelijke bepalingen. — Draagwijdte.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 15.1. — Werking in de
tijd. — Opeenvolgende wetten. — Strafwet. — Nieuwe strafwet. — Strafrechtelijke bepalingen. — Draagwijdte.
4o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
Nieuwe strafwet. — Strafrechtelijke bepalingen. — Draagwijdte.
5o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Ontzetting. — Termijn. — Bepaling.
— Toepassing.
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6 o CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — A mbtshalve voorgedragen
middel. — Straf. — Ontzetting. — T ermijn. — Bepaling. — Toepassing.
7o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Strafzaken. — Strafvorde ring. — Beklaagde en verdachte. — Ontzetting. — T ermijn. — Bepaling. —
Vernietiging omdat de straf is uitgesproken zonder bepaling van termijn.

1o Het Hof vermag een verschrijving omtrent de vermelding van de datum
waarop het bestreden arrest is uitgesproken recht te zetten indien de
datum van de uitspraak blijkt uit het proces-verbaal van de rechtszitting  (1). (Art. 780, 5o, Gerechtelijk Wetboek)
2o, 3o en 4o Uit artikel 15.1 IVBPR en artikel 2 Sw. volgt dat wanneer een
nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft,
het feit gepleegd onder gelding van de opgeheven wet strafbaar blijft,
voor zover dit feit ook door de nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt
en strafbaar gesteld is  (2). (Artt. 15.1 IVBPR en 2 Strafwetboek)
5o en 6 o De rechter die krachtens artikel 33 Sw. de eiser veroordeelt tot
ontzetting uit de rechten vermeld in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o Sw, zonder
daarvoor een termijn te bepalen, schendt de bepalingen van deze artikelen  (3). (Artt. 31, 1o, 3o, 4o en 5oen 33 Strafwetboek)
7o In zoverre het bestreden arrest nalaat de termijn te bepalen voor de
lastens de eiser uitgesproken ontzetting van de uitoefening van de rechten
genoemd in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o Strafwetboek wordt het vernietigd
(4). (Art. 31, 1o, 3o, 4o en 5o Strafwetboek)

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 25 september 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 780, 5o, Gerechtelijk
Wetboek : het arrest vermeldt 25 september 2011 als datum van de
uitspraak, terwijl het zeker niet op die datum werd uitgesproken ; het
  (1) Zie Cass. 1 februari 2001, AR C.99.0255.F, AC 2001, nr. 63 ; Cass. 13 juni 2002, AR
D.01.0016.N, AC 2002, nr. 358 ; Cass. 10 juni 2011, AR F.10.0030.N, AC 2011, nr. 398, met
conclusie van advocaat-generaal D. Thijs.
  (2) Zie Cass. 30 januari 2002, AR P.01.1440.F, AC 2002, nr. 64 ; Cass. 9 februari 2011, AR
P.10.1344.F, AC 2011, nr. 113.
  (3), (4) Zie Cass. 5 april 1976, AC 1976, blz. 899.
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arrest moet op straffe van nietigheid de juiste datum van de uitspraak
vermelden.
2. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 september 2012
blijkt dat de vermelding van 25 september 2011 als datum waarop het
arrest is uitgesproken een verschrijving is en dat dit arrest is uitgesproken op 25 september 2012. Het Hof vermag die verschrijving recht
te zetten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 15 IVBPR en artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek : het arrest verklaart de eiser schuldig en
spreekt een verbeurdverklaring uit op basis van artikel 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, terwijl op het ogenblik van de feiten dit artikel zonder
overgangsmaatregelen was opgeheven en niet meer bestond ; het
Grondwettelijk Hof besliste dat artikel 433decies en volgende Strafwetboek niet retroactief mogen worden toegepast ; het nieuwe artikel 77bis
Vreemdelingenwet dat handelt over mensensmokkel voorziet niet in
een bijzondere verbeurdverklaring ; de opheffing van de strafwet heeft
het verval van de strafvordering voor gevolg.
4. Artikel 77bis, § 1bis, § 2, § 4 en § 5, Vreemdelingenwet, vóór de
vervanging door artikel 29 van de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, met ingang van 12 september 2005, bepaalde :
“§ 1bis Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een
geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt
gestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik
maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een vreemdeling ten
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand door
de verkoop, verhuur of ter beschikking stelling van enig onroerend
goed of kamers of enige andere ruimte met de bedoeling een abnormaal
profijt te realiseren.
§ 2. De in de §§ 1 en § 1bis bedoelde misdrijven worden gestraft met
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd
euro tot vijfentwintigduizend euro, wanneer van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt.
§ 4. De schuldigen aan de misdrijven bedoeld in de §§ 2 en 3 worden
bovendien veroordeeld tot ontzetting van de rechten omschreven in
het 1o, 3o, 4o en 5o van artikel 31 van het Strafwetboek.
§ 5. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1o,
van het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken
waarop zij betrekking hebben, niet het eigendom van de veroordeelde
zijn. Zij kan onder dezelfde voorwaarden ook worden toegepast op het
in § 1bis bedoelde onroerend goed, kamers of enige andere ruimte”.
Artikel 433decies Strafwetboek bepaalt : “Met gevangenisstraf van zes
maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of onrecht-
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streeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de kwetsbare
toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige
of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand,
zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of
een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de bedoeling een
abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte,
te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de
betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze
heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn”.
Artikel 433undecies, eerste lid, 1o, en tweede lid, Strafwetboek bepaalt :
“Het in artikel 433decies bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van duizend euro
tot honderdduizend euro in de volgende gevallen : 1o in geval van de
betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt ; (…)
De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn”.
Artikel 433terdecies Strafwetboek bepaalt :
“In de gevallen bedoeld in de artikelen 433undecies en 433duodecies
worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de
rechten bedoeld in artikel 31, eerste lid.
De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt
toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies,
zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom
van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel
afbreuk kan doen aan de rechten van derden op de goederen die verbeurd
zullen kunnen worden verklaard. Zij moeten in dezelfde omstandigheden ook worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het
onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte bedoeld in dat artikel.
Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of
onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop
het misdrijf werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing”.
5. Met het arrest nr. 27/2010 van 17 maart 2010 oordeelt het Grondwettelijk Hof als volgt : “In zoverre zij tot gevolg hebben dat de misdrijven
gepleegd vóór 12 september 2005 met zwaardere boeten worden bestraft
dan diegene die zijn bedoeld in het vroegere artikel 77bis, §§ 1bis, 2 en 3,
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
schenden de artikelen 433decies en 433undecies van het Strafwetboek,
ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.
Aldus oordeelt het Grondwettelijk Hof enkel dat op vóór 12 september
2005 gepleegde feiten niet de door artikel 433decies en undecies Strafwetboek bepaalde geldboeten kunnen worden toegepast. Het spreekt
zich niet uit over de bijzondere verbeurdverklaring.
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In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. Artikel 15.1 IVBPR bepaalt : “Niemand kan worden veroordeeld
wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of
nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van
toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet
mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren”.
Artikel 2 Strafwetboek bepaalt : “Geen misdrijf kan worden gestraft
met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd
gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt
van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst
zware straf toegepast”.
7. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een nieuwe strafwet dezelfde
aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, het feit gepleegd onder
gelding van de opgeheven wet strafbaar blijft, voor zover dit feit ook
door de nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar gesteld
is.
8. De vervanging van artikel 77bis, § 1bis, § 2, § 4 en § 5, Vreemdelingenwet en de invoering van de artikelen 433decies, undecies en terdecies
Strafwetboek met ingang van 12 september 2005, hebben dan ook niet
het verval van de strafvordering tot gevolg.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 31 en 33 Strafwetboek
9. Het arrest veroordeelt de eiser voor de bewezen verklaarde feiten
niet alleen tot een correctionele hoofdgevangenisstraf en geldboete,
maar het ontzet hem ook uit de rechten omschreven in artikel 31, 1o, 3o,
4o en 5o, Strafwetboek, zonder daarvoor een termijn te bepalen.
10. De rechter kan krachtens artikel 33 Strafwetboek voor de tot
correctionele straffen veroordeelden de ontzetting van de uitoefening
van de in artikel 31 Strafwetboek genoemde rechten uitspreken voor
een termijn van vijf tot tien jaar.
11. Het arrest dat de eiser veroordeelt tot ontzetting uit de rechten
vermeld in artikel 31, 1o, 3 o, 4 o en 5 o, Strafwetboek, zonder daarvoor
een termijn te bepalen, schendt de in het middel vermelde bepalingen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor
het overige
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het nalaat de termijn te bepalen voor
de lastens de eiser uitgesproken ontzetting van de uitoefening van de
rechten genoemd in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o, Strafwetboek.
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 eiser tot negen tienden van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de Staat.
25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Goffin (bij de
balie te Leuven).

N° 148
2o

— 25 februari 2014
(P.12.1799.N)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. —
Beslissing over schuld en straf. — Toepassing.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.2. — Strafzaken. — Recht van verdediging. —
Vermoeden van onschuld. — Beslissing over schuld en straf. — Strafrechtelijk verleden beklaagde. — Toepassing.
3o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Vermoeden van
onschuld. — Beslissing over schuld en straf. — Strafrechtelijk
verleden beklaagde. — Toepassing.
4o STRAFVORDERING. — Openbaar
maat. — Grenzen. — Toepassing.

ministerie.

— Hoger

beroep.

— Straf-

5o OPENBAAR MINISTERIE. — Hoger beroep. — Strafvordering. — Strafmaat. — Grenzen. — Toepassing.
6 o HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Openbaar ministerie. — Hoger
beroep. — Strafmaat. — Grenzen. — Toepassing.
7o STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID.
— Openbaar ministerie. — Hoger beroep. — Strafmaat. — Grenzen. —
Toepassing.

1o, 2o en 3o Het feit dat de rechter in een zelfde beslissing uitspraak doet
over de schuld en de straf, levert geen schending van artikel 6 EVRM
noch miskenning van het vermoeden van onschuld op ; dat de rechter bij
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de beoordeling van de schuldvraag kennis heeft van het strafrechtelijk
verleden van beklaagde, doet hieraan geen afbreuk  (1). (Art. 6 EVRM)
4o, 5o, 6 o en 7o Op het onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie
nemen de appelrechters kennis van de strafvordering in haar geheel ; de
appelrechters kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis
bevestigen, de strafmaat verhogen of verlagen, zonder dat zij uitspraak
moeten doen binnen de grenzen van de vordering van het openbaar
ministerie ;  (2) de mogelijkheid voor de rechter om de strafmaat te bepalen
tussen het wettelijk minimum en maximum en dit ongeacht de vordering
van het openbaar ministerie, is een mogelijkheid waarmee de beklaagde
rekening moet houden bij het voeren van een passend verweer en levert
geen miskenning op van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op
een eerlijk proces of het recht van verdediging  (3). (Art. 6 EVRM)

(D.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 2 oktober 2012.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
.........................................................
Tweede middel
.........................................................
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van het vermoeden van onschuld : het arrest behandelt in één
proceshandeling de schuldvraag en de straftoemeting waardoor de
rechter die over de schuld oordeelt kennis heeft en beïnvloed wordt
door eisers strafrechtelijk verleden.
7. Het feit dat de rechter in eenzelfde beslissing uitspraak doet over
de schuld en de straf, levert geen schending van artikel 6 EVRM noch
miskenning van het vermoeden van onschuld op. Dat hij bij de beoorde  (1) Zie Cass. 17 februari 1998, AR P.96.0312.N, AC 1998, nr. 95 ; Cass. 27 april 2005, AR
P.05.0173.F, AC 2005, nr. 246 ; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen,
Kluwer, 2010, 1028, nr. 2357
  (2) Zie Cass. 10 november 2004, AR P.04.1219.F, AC 2004, nr. 542
  (3) Zie Cass. 30 mei 2006, AR P.06.0185.N, AC 2006, nr. 296
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ling van de schuldvraag kennis heeft van het strafrechtelijk verleden
van de beklaagde, doet hieraan geen afbreuk.
Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede de
miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging : het arrest legt een zwaardere straf op hoewel het openbaar ministerie
de bevestiging had gevraagd van de door de eerste rechter opgelegde straf;
de eiser kan zich niet verdedigen tegen een vordering die niet wordt gesteld.
9. Op het onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie nemen de
appelrechters kennis van de strafvordering in haar geheel. De appelrechters kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis bevestigen,
de strafmaat verhogen of verlagen, zonder dat zij uitspraak moeten doen
binnen de grenzen van de vordering van het openbaar ministerie.
10. De mogelijkheid voor de rechter om de strafmaat te bepalen tussen
het wettelijk minimum en maximum en dit ongeacht de vordering van
het openbaar ministerie, is een mogelijkheid waarmee de beklaagde rekening moet houden bij het voeren van een passend verweer. Dit levert geen
miskenning op van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een
eerlijk proces of het recht van verdediging.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.
25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Buynder
(bij de balie te Dendermonde).

N° 149
2o

— 25 februari 2014
(P.12.1922.N)

kamer

HERSTEL IN EER EN RECHTEN. — Ondeelbaarheid. — Begrip.

Het herstel in eer en rechten is in beginsel ondeelbaar ; enkel de veroordelingen, bedoeld in artikel 627 Wetboek van Strafvordering, gepleegd
tijdens de proefperiode bedoeld in artikel 625 Wetboek van Strafvordering,
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waarvan het hof van beroep kan beslissen dat ze geen beletsel vormen
voor de toekenning van het herstel in eer en rechten, kunnen uitgesloten
worden van het herstel in eer en rechten. (Artt. 625 en 627 Wetboek van
Strafvordering)

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Gent t. H.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 november 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 621, 622, 623, 624,
625, 626 en 627 Wetboek van Strafvordering : het arrest spreekt het
herstel in eer en rechten uit voor de andere veroordelingen dan die door
de correctionele rechtbank te Dendermonde van 7 januari 1998 uitgesproken, waarvoor de aanvraag werd verworpen, terwijl het herstel
in eer en rechten in beginsel ondeelbaar is, en voormeld veroordelend
vonnis geen vonnis is dat zoals bepaald in artikel 627 Wetboek van
Strafvordering, het herstel in eer en rechten niet belet.
2. Het herstel in eer en rechten is in beginsel ondeelbaar.
Enkel de veroordelingen, bedoeld in artikel 627 Wetboek van Strafvordering, gepleegd tijdens de proefperiode bedoeld in artikel 625 Wetboek
van Strafvordering, waarvan het hof van beroep kan beslissen dat
ze geen beletsel vormen voor de toekenning van het herstel in eer en
rechten, kunnen uitgesloten worden van het herstel in eer en rechten.
3. De verweerster werd bij vonnis van de correctionele rechtbank
te Dendermonde van 7 januari 1998 veroordeeld wegens bedrieglijke
en eenvoudige bankbreuk. Dit is geen veroordeling zoals bedoeld in
artikel 627 Wetboek van Strafvordering.
4. Het arrest dat enerzijds het herstel in eer en rechten uitspreekt
van de verweerster voor haar veroordelingen bij de vonnissen van de
correctionele rechtbank te Dendermonde van 19 april 1978, de correctionele rechtbank te Oudenaarde van 29 juni 1979, de correctionele rechtbank te Dendermonde van 27 maart 1985, 4 november 1992 en 31 oktober
1995 en van de politierechtbank te Antwerpen van 6 mei 2002, maar
anderzijds de aanvraag verwerpt voor het vonnis van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 7 januari 1998, schendt artikel 627
Wetboek van Strafvordering.
Het middel is gegrond.
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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.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Decreus, advocaat-generaal.

N° 150
2o

— 25 februari 2014
(P.13.1409.N)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Non bis in idem. — T uchtstraf.
— Strafrechtelijke veroordeling voor dezelfde feiten. — Toepasselijkheid.
2 o STRAF. — ALLERLEI. — T uchtstraf. — Strafrechtelijke veroordeling
voor dezelfde feiten. — Non bis in idem. — Toepasselijkheid.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.7. — Non bis in idem. —
T uchtprocedure. — Strafvervolging. — Wettigheid. — Voorwaarde.
4o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A llerlei. — A rtikel 4.1 Zevende A anvullend P rotocol EVRM. — Non bis
in idem. — T uchtprocedure. — Strafvervolging. — Wettigheid. — Voorwaarde.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Strafvervolging. — Begrip.

1o, 2o, 3o en 4o Artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende aanvullende
Protocol EVRM, noch het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem” dat
dezelfde draagwijdte heeft, beletten een strafvervolging en een veroordeling na een tuchtprocedure waarin een einduitspraak is gewezen,
wanneer die tuchtprocedure niet de kenmerken van een strafvervolging vertoont ; de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een straf moet worden beschouwd in de zin van artikel 6
EVRM, doet hieraan geen afbreuk  (1). (Artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1
Zevende aanvullende Protocol EVRM)
5o Er is sprake van een strafvervolging zoals bedoeld in artikel 6.1 EVRM
wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor
  (1) Zie Cass. 24 november 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
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alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst
een repressief of preventief oogmerk heeft  (1). (Artikel 6.1 EVRM)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR en
artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende “non bis in idem” :
het arrest oordeelt dat de eiser die om tuchtrechtelijke redenen
eerst geschorst werd met gedeeltelijk salarisverlies en uiteindelijk ontslagen werd, alsnog strafrechtelijk kan worden veroordeeld
voor dezelfde feiten ; de sanctie van ontslag kan evenwel onmogelijk
anders worden gekwalificeerd dan als een strafsanctie ; de bestanddelen van de ten laste gelegde inbreuken zijn ook volstrekt identiek
in de tuchtrechtelijke en de strafrechtelijke procedure ; het arrest
dat de eiser aldus voor dezelfde feiten opnieuw tot straf veroordeelt,
miskent het voormelde algemeen rechtsbeginsel (eerste onderdeel) ;
de beslissing tot ontslag, die stoelt op een norm met een algemeen
karakter en ertoe strekt te straffen met de zwaarst mogelijke sanctie
om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, kan
onmogelijk anders worden gekwalificeerd dan als een strafsanctie ;
de motivering van het arrest kan niet volstaan om uit te sluiten
dat ter zake voordien reeds een sanctie met strafrechtelijk karakter
opgelegd werd (tweede onderdeel).
2. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt : “Niemand mag voor een tweede keer
worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken”.
Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt : “Niemand
wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure
binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar feit waar-

  (1) Zie Cass. 29 januari 2013, AR P.12.0402.N, AC 2013, nr. 67, met concl. van advocaatgeneraal M. De Swaef
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voor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die Staat”.
Het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte.
Dit algemene rechtsbeginsel, noch de voormelde bepalingen beletten
een strafvervolging en een veroordeling na een tuchtprocedure waarin
een einduitspraak is gewezen, wanneer die tuchtprocedure niet de
kenmerken van een strafvervolging vertoont. De omstandigheid dat de
opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een straf moet worden
beschouwd in de zin van artikel 6 EVRM, doet hieraan geen afbreuk.
3. Er is sprake van een strafvervolging zoals bedoeld in artikel 6.1
EVRM wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke
kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard
geldt voor alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en
haar ernst een repressief of preventief oogmerk heeft.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de eiser een tuchtprocedure onderging wegens inbreuk op artikel 282
Nieuwe Gemeentewet, namelijk het in het gedrang brengen van de
waardigheid van zijn ambt. Als tuchtmaatregel werd hem uiteindelijk
de sanctie van ontslag opgelegd.
5. Het arrest oordeelt dat :
— de inbreuk op artikel 282 Nieuwe Gemeentewet geen betrekking
heeft op alle burgers, maar zich slechts richt tot een beperkte categorie van personen, met name de leden van het gemeentepersoneel ;
— de uiteindelijk opgelegde tuchtrechtelijke sanctie van ontslag
noch een hoge geldboete inhoudt, noch een vrijheidsberoving of een
specifiek beroepsverbod voor een lange periode.
6. Met die redenen oordeelt het arrest dat de inbreuk op artikel 282
Nieuwe Gemeentewet niet beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie, maar duidelijk van tuchtrechtelijke aard is. Het oordeelt aldus
verder dat de sanctie van ontslag niet strafrechtelijk van aard is,
maar tuchtrechtelijk. Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing
naar recht dat de tuchtrechtelijke vervolging waarvan de eiser het
voorwerp heeft uitgemaakt, geen strafvervolging was als bedoeld in
artikel 6.1 EVRM zodat de eiser wegens feiten van zware slagen aan een
agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht,
weerspannigheid en smaad, strafrechtelijk kan worden vervolgd en tot
straf kan worden veroordeeld.
Het middel kan niet aangenomen worden.
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.

ARREST-2014-2.indb 529

26/11/14 18:01

530

ARRESTEN VAN CASSATIE

25.2.14 - N° 151

Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaat : de heer Souidi (bij de balie te Antwerpen).

N° 151
2o

— 25 februari 2014
(P.14.0232.N)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — A lgemeen. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslis sing over bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten. — Ontvankelijkheid.
2 o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Beslissing over
bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten. — Cassatieberoep. — Ontvankelijkheid.

1o en 2o De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit van uitgangsvergunning
die de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig artikel 59 Wet Strafuitvoering kan toestaan, is geen uitvoeringsmodaliteit bepaald in Titel V van de wet, noch een bijzondere voorwaarde
als bedoeld in Titel XI van dezelfde wet ; tegen de beslissing over dergelijke bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit staat voor de veroordeelde
geen cassatieberoep open  (1). (Artt. 59 en 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering)

(C.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 17 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het vonnis gaat niet in op eisers verzoek hem met toepassing van
artikel 59 Wet Strafuitvoering een uitgangsvergunning toe te staan.
  (1) Zie Cass. 26 december 2007, AR P.07.1762.N, AC 2007, nr. 662.
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2. Artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt dat voor de
veroordeelde cassatieberoep openstaat tegen de beslissingen van de
strafuitvoeringsrechter en van de strafuitvoeringsrechtbank met
betrekking tot de toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de
herroeping van de in Titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en
tot de herziening van de bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI genomen beslissingen.
3. De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit van uitgangsvergunning die de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank
overeenkomstig artikel 59 Wet Strafuitvoering kan toestaan, is geen
uitvoeringsmodaliteit bepaald in Titel V van de wet, noch een bijzondere voorwaarde als bedoeld in Titel XI van dezelfde wet. Tegen de
beslissing over dergelijke bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit staat
voor de veroordeelde geen cassatieberoep open.
In zoverre gericht tegen de weigering een uitgangsvergunning toe te
staan, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
Middel
4. Het middel dat betrekking heeft op een beslissing waartegen het
cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Millen (bij de
balie te Tongeren).

N° 152
2o

— 26 februari 2014
(P.13.1637.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering. — E indvonnis in de zin van artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek. — Begrip.
2 o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Burgerlijke rechtsvordering. — E indvonnis. — Uitwerking. — Onttrekking van de zaak aan
de rechter. — M iskenning van de regel van de onttrekking. — Gevolg.
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3o MACHTSOVERSCHRIJDING. — Rechtbanken. — Strafzaken. — Burgerlijke rechtsvordering. — E indvonnis. — Uitwerking. — Onttrekking van
de zaak aan de rechter. — M iskenning van de regel van de onttrekking.
— Gevolg.

1o Een beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek wanneer daarin, bij de beslechting van een
geschil, een principe wordt aangenomen dat de latere beslissing over de
vordering zal beïnvloeden, ook al wordt die vordering pas later in haar
geheel beslecht  (1). (Art. 19, Gerechtelijk Wetboek)
2o en 3o Wanneer de rechter een eindvonnis uitspreekt wordt het geschilpunt aan zijn rechtsmacht onttrokken en kan hij niet meer op zijn beslissing terugkomen, ook niet met toestemming van de partijen ; de miskenning van de regel van de onttrekking komt neer op machtsoverschrijding
en leidt tot cassatie omdat dit in strijd is met artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek  (2). (Art. 19, Gerechtelijk Wetboek)

(Belgisch

gemeenschappelijk waarborgfonds t.

T. e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik van 21 mei 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de eerste vier verweerders
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep omdat het vonnis, door
hem een provisioneel bedrag toe te kennen en de uitspraak over de
kosten aan te houden, niet definitief uitspraak doet.
Het feit dat de uitspraak over de kosten wordt aangehouden heeft
geen invloed op het definitieve karakter van de beslissing waarbij,
zoals te dezen, uitspraak is gedaan over de gehele vordering. Uit het
enkele feit dat de gevorderde en toegekende schadevergoeding provisioneel wordt genoemd, volgt niet dat de strafrechter zijn rechtsmacht
over een ander punt van de vordering heeft willen behouden.
Aangezien de afstand op dwaling berust, wordt geen akte ervan verleend.
  (1) Cass. 2 april 1990, AR 8545-8620, AC 1989-90, nr. 462.
  (2) Cass. 26 juni 1992, AR 7861, AC 1992, nr. 571.
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Middel
Eerste onderdeel
Bij vonnis van 18 september 2006 heeft de politierechtbank te Luik
beslist dat zowel G. N. als O. T. een fout hebben begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval en dat het slachtoffer zelf geen fout
heeft begaan.
Niettegenstaande die beslissing heeft de voormelde rechtbank de
eerste bovengenoemde beklaagde voor drie vierde en de tweede voor
een vierde van de schade aansprakelijk gesteld.
De eerste rechter heeft de burgerlijke rechtsvordering van het
Gemeenschappelijk Fonds evenwel niet afhankelijk gesteld van de
aan de gedeelde aansprakelijkheid inherente verdeling, aangezien hij
die vordering gegrond heeft verklaard in zoverre ze gericht was tegen
de eerste vier verweerders die hoofdelijk werden veroordeeld om het
Fonds te vergoeden.
De correctionele rechtbank te Luik, waarbij het hoger beroep van de
eerste drie verweerders aanhangig is gemaakt, heeft bij vonnis van
18 juni 2007 de beslissing van de eerste rechter bevestigd en de zaak
voor verdere behandeling naar hem teruggestuurd.
De passieve hoofdelijkheid die de beklaagden en de burgerrechtelijk aansprakelijke partijen is opgelegd en die de rechtbank in hoger
beroep heeft behouden, houdt in dat elke schuldenaar afzonderlijk, ten
aanzien van de schuldeiser, hier de eiser, gehouden is tot de gehele
schuld.
Die beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek aangezien ze, door uitspraak te doen over
een betwisting, een principe aanneemt dat de latere beslissing over de
vordering zal beïnvloeden, ook al wordt die vordering pas later in haar
geheel beslecht.
Wanneer de rechter een eindvonnis uitspreekt, wordt het geschilpunt
aan zijn rechtsmacht onttrokken en kan hij niet meer op zijn beslissing terugkomen, ook niet met toestemming van de partijen.
Nadat het bestreden vonnis, in voortzetting van de zaak, het bedrag
van de door de eiser aan het slachtoffer en diens werkgever toegekende
bedragen heeft vastgesteld, veroordeelt het de vierde verweerder om
het Gemeenschappelijk Fonds drie vierde van het bedrag te betalen,
aangezien het overige vierde ten laste van de eerste drie verweerders
is gelegd.
De appelrechters, die de schuldeiser aldus verplichten zijn vorderingen te verdelen, doen uitspraak over een geschilpunt dat niet meer
bij hen aanhangig was, aangezien die verdeling definitief werd uitgesloten door, zoals hierboven gezegd, hun vonnis van 18 juni 2007 dat in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen was gewezen.
De miskenning van de regel van de onttrekking komt neer op machtsoverschrijding en leidt tot cassatie omdat dit in strijd is met artikel 19
Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen G. N., O. T., J. R. en
M. T.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en de eerste vier verweerders tot een zesde van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Namen, zitting houdende in hoger beroep.
26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 153
1o

— 26 februari 2014
(P.13.1696.F)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
Controle bevolen door het vonnisgerecht. — Voorwaarde.
2 o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Controle op
de bijzondere opsporingsmethoden. — Controle bevolen door het vonnis gerecht. — Voorwaarde.
3o VONNISSEN EN A rrestEN. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — P rocesverbaal van de rechtszitting. — Geen proces -verbaal. — Gevolg.
4o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
Controle bevolen door het vonnisgerecht. — K amer van inbeschuldiging stelling. — Geldigverklaring van de methoden observatie en infiltratie.
— Draagwijdte.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
Controle bevolen door het vonnisgerecht. — Geldigverklaring van de
methoden observatie en infiltratie. — Draagwijdte.
6 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
Methoden observatie en infiltratie. — P roportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarden. — Ogenblik waarop de voorwaarden moeten vervuld
zijn. — Gevolg.
7o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
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— Ogenblik

— P roportionaliteits-

en subsidia-

waarop de voorwaarden moeten vervuld

— Gevolg.

8  RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — A rtikel 6.3, c. — Recht om een getuige te
doen verhoren. — Grens. — Getuige wiens veiligheid in gevaar kan worden
gebracht.
o

9 o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Getuigen. — Recht om een getuige
verhoren. — Grens. — Getuige wiens veiligheid in gevaar kan
gebracht.

te doen
worden

10 o STRAFVORDERING. — Ontvankelijkheid. — P rovocatie. — Begrip. —
P rovocatie door de politie. — Gevolg.
11o STRAFVORDERING. — Ontvankelijkheid. — P rovocatie. — Begrip. —
Bijzondere opsporingsmethode. — Pseudo -koop en vertrouwenskoop.
12 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Verbod op provocatie. — Begrip. —
Pseudo -koop en vertrouwenskoop.
13o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatigheid. —
K amer van inbeschuldigingstelling. — Controle op grond van het vertrouwelijk dossier. — Controle door het vonnisgerecht. — Verplichting.
14o ONDERZOEKSGERECHTEN. — K amer van inbeschuldigingstelling.
— Bijzondere opsporingsmethoden. — Onderzoek van de regelmatig heid. — Controle door de kamer van inbeschuldigingstelling op grond
van het vertrouwelijk dossier. — Controle door het vonnisgerecht. —
Verplichting.

1o en 2o Noch artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, noch de artikelen 189ter van
het Wetboek van Strafvordering en 19, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, verbieden de correctionele kamer van het hof van beroep om de
kamer van inbeschuldigingstelling met het onderzoek te belasten van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, zonder
eerst uitspraak te hebben gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger
beroep waarmee de zaak bij dat hof aanhangig is gemaakt. (Art. 189ter,
Wetboek van Strafvordering)
3o In correctionele zaken en politiezaken is het opstellen van een procesverbaal van de rechtszitting niet voorgeschreven op straffe van nietigheid ; het ontbreken van het proces-verbaal leidt alleen tot nietigheid van
de beslissing als ze niet zélf de vereiste vermeldingen bevat tot staving
van de regelmatigheid van de rechtspleging  (1). (Art. 190ter, Wetboek
van Strafvordering)
4o en 5o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, waar de zaak met
toepassing van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van Strafvordering aanhangig is gemaakt, het gebruik van de tijdens het gerech  (1) Cass. 1 december 2004, AR P.04.0963.F, AC 2004, nr. 580.
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telijk onderzoek toegepaste observatie- en infiltratiemethode geldig
heeft verklaard, houdt die beslissing in dat de naleving van de algemene
en bijzondere voorwaarden voor observatie en infiltratie is getoetst.
(Artt. 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering)
6 o en 7o De proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarde moeten niet na
afloop van het voorbereidend onderzoek zijn vervuld, maar op het ogenblik waarop de bijzondere opsporingsmethode wordt bevolen en toegepast ; wanneer de vereisten van het onderzoek en het ontbreken van een
alternatieve oplossing het gebruik van observatie of infiltratie verantwoorden op het ogenblik waarop de beslissing daartoe werd genomen,
kunnen de latere ontwikkelingen van het gerechtelijk onderzoek die
keuze niet ongeldig maken, aangezien de wettigheid ervan wordt onderzocht op grond van de elementen waarover de magistraat beschikte op
het ogenblik van zijn keuze. (Artt. 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering)
8o en 9o Artikel 6.3, d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden ontzegt de feitenrechter het recht
niet om het verhoor van een getuige te weigeren met de vaststelling dat de
verschijning op de zitting diens veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.
(Art. 6.3, d, EVRM)
10 o Naar luid van artikel 30 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is er provocatie wanneer in hoofde van de dader het
voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt,
of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van
een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijk
verzoek van deze ambtenaar ; uit die bepaling volgt dat wanneer de politie
iemand ertoe brengt een strafbare handeling te stellen die hij niet zonder
hun tussenkomst zou hebben gepleegd, het bewijs nietig en de strafvordering onontvankelijk is  (1). (Art. 30, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering)
11o en 12o Op straffe van de toepassing van de bijzondere opsporingstechnieken, zoals de pseudo-koop of de vertrouwenskoop, onmogelijk te
maken, moet worden aangenomen dat het optreden van de politie wettig
is mits ze zich ertoe beperkt de gelegenheid te creëren om vrij het misdrijf
te plegen, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de verdachte
om op elk ogenblik een einde te maken aan zijn voornemen. (Art. 30,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
13o en 14o Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het vonnisgerecht
ertoe om zélf de regelmatigheid van een bijzondere opsporingsmethode te
onderzoeken wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich slechts
op het vertrouwelijk dossier heeft gebaseerd om de controle uit te oefenen
bepaald in artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering  (2).

(B. e.a.)

  (1) Cass. 17 maart 2010, AR P.10.0010.F, AC 2010, nr. 192.
  (2) Zie Cass. 3 maart 2009, AR P.09.0079.N, AC 2009, nr. 169.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen drie arresten van het hof van
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 september 2010, 19 december
2012 en 18 september 2013, alsook tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het voormelde hof van 26 november 2010.
De eerste twee eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest
is gehecht, respectievelijk zes en drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van A. B.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 28 september 2010
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest wordt verweten dat het geen uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep van de procureur des Konings
alvorens het dossier aan de procureur-generaal over te zenden met het
oog op de controle van de regelmatigheid van de infiltratie.
Het middel voert de schending aan van artikel 6 EVRM, van
artikel 189ter Wetboek van Strafvordering en van artikel 19, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek.
Geen van de drie aangevoerde bepalingen verbiedt het hof van beroep
de bovenvermelde controle te bevelen zonder eerst uitspraak te hebben
gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger beroep waarmee de
zaak er aanhangig is gemaakt.
Het middel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest de wetsbepalingen en de verdragsbepaling schendt die in het eerste onderdeel zijn bedoeld, daar het hof
van beroep het dossier heeft overgezonden “aan het openbaar ministerie, bestaande uit een magistraat die eerder in dezelfde zaak zitting
had gehouden in het onderzoeksgerecht in hoger beroep”.
Het middel vermeldt overigens dat “de zetel van het hof van beroep
bestond uit een magistraat die zitting had gehouden in de kamer van
inbeschuldigingstelling”.
Wat de eerste grief betreft, verbieden de volgens het middel geschonden
bepalingen niet dat een magistraat van het openbaar ministerie voor
het vonnisgerecht kennisneemt van een zaak die reeds in zijn aanwezigheid voor het onderzoeksgerecht werd opgeroepen.
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Wat de tweede grief betreft, vermeldt de eiser niet welk arrest de
kamer van inbeschuldigingstelling heeft gewezen waarbij één van de
magistraten waaruit ze was samengesteld, op 28 september 2010 zitting
had gehouden in de veertiende correctionele kamer.
Het bestaan van een dergelijk arrest kan niet tot nietigheid leiden
van de beslissing die artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering toepast en dus niet vooruitloopt op de grond van de zaak.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 19 december 2012
Tweede middel
In correctionele en politiezaken is het opstellen van een procesverbaal van de rechtszitting niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
Het ontbreken van het proces-verbaal leidt slechts tot nietigheid
van de beslissing als deze niet zélf de vereiste vermeldingen bevat tot
staving van de regelmatigheid van de rechtspleging.
Het arrest van 28 september 2010 heeft onder meer betrekking op
het hoger beroep van de procureur des Konings, geeft het voorwerp
aan van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie van
2 september 2010, vermeldt dat de acht beklaagden en hun raadslieden zijn gehoord en vermeldt artikel 190 Wetboek van Strafvordering als een van de wettelijke bepalingen die in de zaak zijn toegepast.
Daaruit volgt dat het Hof kan nagaan of de rechtspleging op tegenspraak is gevoerd, of de zaak in het openbaar werd behandeld en of de
appelrechters op 28 september 2010 uitspraak hebben gedaan over de
vordering van het openbaar ministerie.
In strijd met wat het middel aanvoert, diende het hof van beroep
op 19 december 2012 de beslissing van 28 september 2010 niet nietig te
verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Het arrest stelt niet vast dat de politie-infiltrant, op 15 juli 2008,
druk zou hebben uitgeoefend op R. B. om hem ertoe aan te zetten een
misdrijf te plegen dat hij anders niet zou hebben gepleegd.
Het hof van beroep diende bijgevolg de poging van de undercoveragent om contact te leggen met de entourage van zijn target, niet
gelijk te stellen met een provocatie vanwege de politie.
Het middel kan niet worden aangenomen.

ARREST-2014-2.indb 538

26/11/14 18:01

N° 153 - 26.2.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

539

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.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 18 september 2013
Vierde middel
Er wordt kritiek uitgeoefend op het arrest, in zoverre het weigert een
nieuwe controle van de regelmatigheid van de tijdens het onderzoek
aangewende observatie- en infiltratiemethode uit te oefenen.
Bij arresten van 10 juli 2009 en 26 november 2010 heeft de kamer
van inbeschuldigingstelling het gebruik van die methoden geldig
verklaard.
De voormelde beslissingen, die op grond van de artikelen 189ter en
235ter Wetboek van Strafvordering zijn gewezen, houden in dat de naleving van de algemene en bijzondere voorwaarden voor observatie en
infiltratie is getoetst.
Daaruit volgt onder meer dat, volgens het onderzoeksgerecht, tot
de bijzondere methoden werd gemachtigd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 47sexies, § 2, eerste lid, en 47octies, § 2, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, met andere woorden, dat het onderzoek zulks vereiste en de klassieke middelen van onderzoek niet leken
te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
De eiser voert aan dat hij de eerbiediging van de proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarde andermaal kon betwisten voor het
vonnisgerecht, aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling haar
controle tot het vertrouwelijk dossier heeft beperkt.
Die voorwaarden moeten niet na afloop van het voorbereidend onderzoek zijn vervuld, maar op het ogenblik dat de bijzondere opsporingsmethode wordt bevolen en toegepast.
Wanneer de vereisten van het onderzoek en het niet-voorhanden zijn
van een alternatieve oplossing, het gebruik van observatie of infiltratie
hebben verantwoord op het ogenblik waarop de beslissing daartoe werd
genomen, kunnen de latere ontwikkelingen van het gerechtelijk onderzoek die keuze niet ongeldig maken, aangezien de wettigheid ervan
wordt onderzocht op grond van de elementen waarover de magistraat
beschikte op het ogenblik van zijn keuze. Op dezelfde wijze kan een
opsporingsmethode die onwettig was op het ogenblik dat het gebruik
ervan werd bevolen door de vooruitgang van het onderzoek niet wettig
worden.
De appelrechters kan dus niet worden verweten dat ze de eiser het
recht hebben ontzegd om voor hen de betwisting te hernemen waarover
reeds op grond van de relevante gegevens van de zaak uitspraak was
gedaan.
Het middel kan niet worden aangenomen.

ARREST-2014-2.indb 539

26/11/14 18:01

540

ARRESTEN VAN CASSATIE

26.2.14 - N° 153

Vijfde middel
Eerste onderdeel
Het arrest antwoordt op de conclusie van de eiser door te vermelden
dat de inlichtingen uit politiekringen geen bewijzen opleveren maar in
aanmerking kunnen worden genomen om een onderzoek te openen of te
oriënteren. Het arrest beslist ook dat er geen grond is om de verzoeken
tot verhoor in te willigen, daar ze de onthulling inhouden van de identiteit van de politionele bronnen en deze niet in gevaar mogen worden
gebracht.
De appelrechters hebben aldus artikel 6 EVRM niet geschonden.
De beslissing op de strafvordering tegen de eiser steunt in hoofdzaak
op het onderzoek van het telefoonverkeer, de contacten van betrokkene
met de andere beklaagden en de wapenleveringen aan de undercoveragent.
Het hof van beroep blijkt zich niet op andere gegevens te hebben
gegrond dan die waarover alle partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het middel verwijt het arrest dat het het verhoor van een andere
beklaagde, die beweert dat hij de eiser in het bezit van een wapen heeft
gezien, niet heeft geweerd.
Het arrest grondt zijn beslissing echter niet op die verklaring om de
telastleggingen bewezen te verklaren.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Zesde middel
De eiser verwijt het arrest dat het geen uitspraak doet over het
gevolg dat dient te worden gegeven aan de onderzoeksverrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het proces-verbaal
van 11 augustus 2008, waarvan de appelrechters de verwijdering uit het
dossier hebben bevolen.
Het arrest beschrijft dat proces-verbaal als de weergave van de
kennisname, door de speurders, van een ander dossier waarvan zij
inzage hebben gekregen zonder dat hun daartoe de vereiste machtiging lijkt te zijn verleend.
In de conclusie die namens de eiser op de rechtszitting van het hof
van beroep te Brussel van 17 juni 2013 is neergelegd, preciseert hij niet
welke onderzoeksverrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks uit het
voormelde proces-verbaal voortvloeien. Hij heeft alleen verzocht dat
“alle andere gevolgen van het gebruik van dossier 551/08” uit het geding
zouden worden gehouden.
Het arrest wijst het bekritiseerde proces-verbaal af “net als alle
andere stukken afkomstig van het onderzoek 551/08 van onderzoeksrechter Leroux”.
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De appelrechters, die het verzoek inwilligen in dezelfde bewoordingen
als die waarin het verzoek was geformuleerd, schenden de artikelen 6
EVRM en 57, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van H. B., op 1 oktober 2013 ingesteld onder nummer
2323 van de minuten van de griffie van het hof van beroep
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 28 september 2010
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 19 december 2012
Eerste middel
Het arrest wordt verweten dat het weigert de politie-infiltrant te
verhoren, hoewel elke beschuldigde het recht heeft de getuigen van
de beschuldiging als eigen getuigen te ondervragen of te doen ondervragen.
De eiser voert aan dat het arrest op onrechtmatige wijze de bewijslast omkeert door te vermelden dat niet is aangetoond dat de infiltratieverslagen leugenachtig zouden zijn.
Het arrest wordt ook verweten niet te antwoorden op het verweer
volgens hetwelk de voormelde verslagen onoprecht en onvolledig
zijn.
Artikel 6.3, d, EVRM ontzegt de feitenrechter het recht niet om
het verhoor van een getuige te weigeren met de vaststelling dat zijn
verschijning op de zitting de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen,
wat het arrest vaststelt op grond van een feitelijke beoordeling waarop
het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen.
Op het verweermiddel dat de kwaliteit van de infiltratieverslagen
betwist, antwoordt het arrest met de andersluidende feitelijke beoordeling van de appelrechters. Die steunt op de stelling dat de tweeënzestig verslagen van de politie-infiltrant heel duidelijk de talrijke
pogingen aantonen van de eiser en diens broer om de politie-infiltrant
warm te maken voor de mogelijkheid om hem in contact te brengen
met een persoon die hem wapens en explosieven kon verkopen.
Die overwegingen keren de bewijslast niet om en antwoorden op de
neergelegde conclusie.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt het hof van beroep dat het niet heeft vermeld in
hoeverre het misdrijf door de eiser zonder tussenkomst van de politieinfiltrant zou zijn gepleegd.
Het voert aan dat het arrest de provocatie uitsluit maar tegelijkertijd vaststelt dat de eiser geen enkel misdadig opzet had vóór de infiltratie in werking werd gesteld.
Naar luid van artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is er provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen
om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is
bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van
een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijk
verzoek van deze ambtenaar.
Uit die bepaling volgt dat wanneer de politie iemand ertoe brengt
een strafbare handeling te stellen die hij niet zonder hun optreden zou
hebben gepleegd, het bewijs nietig en de strafvordering onontvankelijk
is.
Daarentegen moet, op gevaar de toepassing van de bijzondere opsporingstechnieken zoals de pseudokoop of de vertrouwenskoop onmogelijk te maken, worden aangenomen dat het optreden van de politie
wettig is mits ze zich ertoe beperkt de omstandigheid te creëren waarin
het misdrijf vrij kan worden gepleegd, zonder afbreuk te doen aan de
mogelijkheid voor de verdachte om op elk ogenblik van zijn voornemen
af te zien.
Het arrest wijst in substantie erop dat de infiltrant de broer van
de eiser heeft ontmoet, dat hij hem gevraagd heeft laatstgenoemde te
verwittigen dat hij terug was, dat de infiltrant zelf nooit heeft gezinspeeld op een eventuele wapenkoop, dat het initiatief om daarover te
praten uitging van de broer van de eiser, dat laatstgenoemde hem ermee
belast had hem met dat doel te vertegenwoordigen, dat beide broers
vervolgens contact met de infiltrant zijn blijven houden en het contact
zijn blijven hernieuwen, in de hoop hem wapens te kunnen doen kopen
waarop ze bij levering een commissieloon zouden hebben ontvangen.
Het arrest, dat vaststelt dat het misdadig voornemen van de gebroeders B. is ontstaan onmiddellijk na het eerste contact met de politieinfiltrant, schendt artikel 30 Voorafgaande Titel niet, aangezien uit
de overige vaststellingen van het arrest, zoals hierboven samengevat,
blijkt dat de politie-infiltrant zelf niet heeft deelgenomen aan het
misdadig opzet van de eiser en aan de versterking ervan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest artikel 47novies Wetboek van Strafvordering en artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering schendt en de bewijskracht miskent van het infiltratieverslag
van 15 augustus 2008. De beslissing wordt verweten te oordelen dat
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de benadering door de infiltrant die dag slechts een wijze was om in
contact te komen met de bekende entourage van het target en geen
eigenlijke daad van infiltratie. Volgens het middel volgt daaruit dat
niet kan worden aangenomen dat het misdadige voornemen reeds vóór
de infiltratie bestond.
Het middel verwijt het arrest niet dat het aan het proces-verbaal
van 15 augustus 2008 een verklaring toeschrijft die er niet in voorkomt, dan wel te oordelen dat dit stuk geen verklaring bevat die
er wel in voorkomt. Het voert alleen aan dat het opstellen van een
proces-verbaal op die dag aantoont dat de infiltratie dezelfde dag van
start is gegaan en dat het hof van beroep bijgevolg niet anders heeft
kunnen beslissen.
Dergelijke grief levert geen miskenning van de bewijskracht op.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Artikel 47octies, § 1, Wetboek van Strafvordering definieert infiltratie
als het feit voor een politieambtenaar om onder een fictieve identiteit
duurzaam contact te onderhouden met een of meerdere verdachten.
Het arrest wijst erop, op basis van het infiltratieverslag van
15 augustus 2008, dat de politie-infiltrant zich op die dag naar de
woning van de eiser heeft begeven, daar vernomen heeft dat hij in de
gevangenis zat en aan de broer van de gedetineerde het nummer van
zijn mobiele telefoon heeft gegeven, met het verzoek het aan laatstgenoemde door te geven.
De aangevoerde wetsbepalingen weerhielden het hof van beroep niet
om aan dit doen en laten een andere draagwijdte toe te kennen dan
die van handelingen ter voorbereiding van de eigenlijke infiltratie en
te beslissen dat de infiltratie slechts het bij wet vereiste duurzame
karakter verkreeg vanaf het diner dat zes dagen later in een restaurant werd georganiseerd, tussen de undercoveragent en de broer van
de eiser.
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.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het
hof van beroep van 18 september 2013
Derde middel
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het vonnisgerecht om zelf
de regelmatigheid van een bijzondere opsporingsmethode te onderzoeken, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling enkel op basis
van het vertrouwelijk dossier de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle heeft uitgeoefend.
Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
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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.
C. Cassatieberoep van H. B., ingesteld op 1 oktober 2013 onder het
nummer 2324 van de minuten van de griffie van het hof van beroep,
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
26 november 2010
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
D. Cassatieberoep van A. E. M.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Marchand
(bij de balie te Brussel) en de heer Bosmans (bij de balie te Brussel).

N° 154
2o

— 26 februari 2014
(P.13.1744.F)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld. — Boeking. — Communautair
douanewetboek. — A rtikel 217. — Uitlegging door het Hof van Justitie van
de Europese Unie.
2 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douaneschuld. — Boeking. — Wijze. — Vaststelling bij proces -verbaal. — Voorwaarde.

1o Uit de arresten C-264/08 en C-351/11 van het Hof van Justitie van de
Europese Unie van respectievelijk 28 januari 2010 en 8 november 2012
blijkt dat de boeking van het uit een douaneschuld voortvloeiend bedrag
aan rechten is voltrokken door de vermelding van dat bedrag in het
proces-verbaal dat de bevoegde douaneautoriteiten opmaken met het oog
op het vaststellen van een overtreding van de toepasselijke douanewetgeving, ongeacht of de Lidstaat verplicht is in zijn wetgeving de nadere
voorschriften voor de boeking van de douanerechten vast te stellen  (1).
(Art. 217, Communautair Douanewetboek)
  (1) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.F, AC 2012, nr. 303.
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2o Het ontbreken, in de artikelen 267 en 268 van de algemene wet inzake
douane en accijnzen, van nadere regels betreffende de wijze waarop het
bedrag van de uit een douaneschuld voortvloeiende schuld moet worden
geboekt heeft geen gevolgen voor die boeking door het vaststellen van de
douaneschuld door middel van de op grond van die artikelen opgestelde
processen-verbaal, wanneer het exacte bedrag aan rechten met zekerheid
wordt vastgesteld ten aanzien van de schuldenaars  (1).

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

minister van

Financiën)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 25 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van 8 oktober 2013, overgeschreven op de griffie
onder het nummer 804 van het repertorium
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. Cassatieberoep van 11 oktober 2013, overgeschreven op de griffie
onder het nummer 819 van het repertorium
Middel
Het arrest wordt verweten te beslissen dat de door de douaneautoriteiten opgemaakte processen-verbaal in aanmerking kunnen worden
genomen als de bij artikel 217 van het Communautair douanewetboek
vereiste boeking, terwijl de artikelen 267 en 268 AWDA, waarop het
arrest is gegrond, geen nadere voorschriften bevatten voor de boeking
en kennisgeving van een douaneschuld door middel van een procesverbaal.
De eiser voert aan dat niet ervan kan worden uitgegaan dat de Belgische wet nadere voorschriften heeft vastgesteld voor de boeking van
het bedrag aan rechten, aangezien artikel 3 AWDA bepaalt dat de
regels betreffende die boeking zijn bepaald in de verordeningen van de
Europese Unie.
Uit de arresten C-264/08 en C-351/11 van het Hof van Justitie van de
Europese Unie van respectievelijk 28 januari 2010 en 8 november 2012,
blijkt evenwel dat de boeking van het uit een douaneschuld voortvloeiend bedrag aan rechten is verricht door de inschrijving van dat
  (1) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.F, AC 2012, nr. 303.
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bedrag in het proces-verbaal van de bevoegde douaneautoriteiten met
het oog op het vaststellen van een overtreding van de toepasselijke
douanewetgeving, ook al is de Lidstaat niet verplicht in zijn wetgeving de nadere voorschriften voor de boeking van de douanerechten te
bepalen.
De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de artikelen 267 en
268 AWDA geen nadere regels bevatten betreffende die boeking, heeft
dus geen gevolgen voor het verrichten van die boeking, omdat de douaneschuld wordt vastgesteld door middel van de op grond van die artikelen opgestelde processen-verbaal, wanneer het exacte bedrag aan
rechten ten aanzien van de schuldenaars met zekerheid is vastgesteld.
De appelrechters hebben overigens niet beslist dat de artikelen 267
en 268 AWDA beschouwd konden worden als nadere voorschriften voor
de aangevochten boeking.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het eerste cassatieberoep.
Verwerpt het tweede cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Verbist en de heer T’Kint.

N° 155
2o

— 26 februari 2014
(P.13.1863.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Gemis aan belang of bestaansreden.
— Cassatieberoep tegen het motiverend arrest van het hof van assisen. —
Geen cassatieberoep tegen het veroordelend arrest. — Ontvankelijkheid
van het cassatieberoep.
2 o HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — Motiverend arrest. — Cassatieberoep. — Geen cassatieberoep tegen het veroordelend arrest. —
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

1o en 2o Cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen met de
schuldigverklaring en zijn motivering kan alleen maar geldig worden
ingesteld samen met een cassatieberoep tegen het veroordelend arrest  (1).

(L.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 155.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het motiverend arrest van het hof
van assisen van de provincie Luik van 17 oktober 2013.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 januari 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 26 februari 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Volgens artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering dient het
cassatieberoep tegen het motiverend arrest samen met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest te worden ingesteld.
Met toepassing van artikel 359, eerste lid, van hetzelfde wetboek
heeft de veroordeelde vijftien vrije dagen om cassatieberoep in te
stellen, na de dag waarop het veroordelend arrest in zijn aanwezigheid
is uitgesproken.
Uit die bepalingen volgt dat het cassatieberoep tegen het motiverend
arrest slechts geldig kan worden ingesteld samen met een cassatieberoep tegen het veroordelend arrest. Bij ontstentenis van een regelmatig binnen de voormelde termijn tegen dat arrest ingesteld cassatieberoep, krijgt die beslissing immers kracht van gewijsde en kan dus
niet meer worden bestreden door het onderzoek van het cassatieberoep
tegen het motiverend arrest.
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met de schuldigverklaring en de motivering ervan. Uit de rechtspleging blijkt niet dat
de eiser cassatieberoep heeft ingesteld tegen het veroordelend arrest
zodat die beslissing definitief is geworden.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.
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N° 156
2o

— 26 februari 2014
(P.14.0147.F)

kamer

1o VERZET. — Veroordeling
verzettermijn. — Gevolg.

bij verstek.

2 o HERHALING. — H erhaling

van

— Verstrijken

misdrijf

op

ling waarop de herhaling gegrond is.

Verstrijken

van de gewone

van de gewone

misdrijf.

— Veroordeling
verzettermijn. — Gevolg.

— Veroorde —

bij verstek.

1o en 2o Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover
er geen rechtsmiddel is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij
verstek, kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde van
een eventueel verzet tijdens de buitengewone verzettermijn ; dergelijke
beslissing kan dus als grondslag voor de herhaling dienen  (1). (Art. 187,
Wetboek van Strafvordering)

(J.)
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 18 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering
Middel
Het middel voert aan dat het arrest moet worden vernietigd omdat
het de staat van herhaling van de eiser op een verstekbeslissing grondt.
Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover er
geen rechtsmiddel is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij
verstek kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde dat
daartegen eventueel verzet wordt aangetekend tijdens de buitengewone verzettermijn. Dergelijke beslissing kan dus als grondslag voor
de herhaling dienen.
In zoverre het middel aanvoert dat de eiser “momenteel” verzet
heeft aangetekend tegen het arrest van 15 januari 2008, vereist het een
onderzoek van de feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 156.
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De appelrechters hebben vastgesteld dat het dossier van de rechtspleging het eensluidend verklaarde afschrift bevatte van het arrest
van het hof van beroep te Brussel van 15 januari 2008 dat de eiser bij
verstek tot een jaar gevangenisstraf veroordeelt met vijf jaar uitstel,
met de vermelding dat de beslissing kracht van gewijsde heeft. Volgens
het hof van beroep had de eiser op de dag van de uitspraak geen verzet
aangetekend tegen dat arrest.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus 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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding
Door de verwerping van het cassatieberoep tegen de veroordelende
beslissing krijgt die beslissing kracht van gewijsde.
Het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding
heeft geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 februari 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Carrette (bij de balie te Brussel).

N° 157
1o

— 27 februari 2014
(C.12.0143.N)

kamer

1o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — Gewestelijke aangele genheden. — onteigeningsmachtiging. — Vlaamse regering. — Voorwaarde.
— Bevoegde minister.
2 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — E conomische expansie. —
onteigeningsmachtiging. — Vlaamse regering. — Bevoegde minister.

1o De Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte inzake gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te
maken van de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende wetgeving ; krachtens de besluiten van de Vlaamse
regering is het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de
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 innenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de
b
wet of het decreet, bevoegd om de onteigeningsmachtiging af te leveren
met instemming van het functioneel bevoegd lid van de Vlaamse Regering  (1). (Art. 16 Grondwet ; Art. 79, § 1, Bijz. Wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen ; Artt. 2, 3 en 4 Decr.Vl. 13 april 1988 ; Art. 1 B.Vl.
Ex. 19 december 1991 ; Art. 15, § 4, 1o, B.Vl.Reg. 13 juli 1999)
2o Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling waardoor,
bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging dient
te worden verleend door het lid van de Vlaamse regering dat openbare
werken onder zijn bevoegdheid heeft  (2). (Art. 30, § 1, Wet 30 dec. 1970)

(C. e.a. t. West-Vlaamse I ntercommunale)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de
huidige procedure betrekking op een onteigeningsprocedure.
2. Bij besluit van 9 juli 2001 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken werd
verweerster gemachtigd om over te gaan tot onteigening volgens de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden van twee percelen
grond gelegen te Ardooie.
3. Na de beslissing van de vrederechter over de onteigeningsvergoeding leidden eisers een vordering tot herziening in op grond van
artikel 16 van de Onteigeningswet 1962.
4. In het bestreden arrest van 8 november 2011 besliste het hof van
beroep te Gent dat de onteigening wettig was, bepaalde het de onteigeningsvergoeding op 117.442,67 euro en heropende het de debatten
teneinde de partijen toe te laten de afrekening op te maken en voor te
leggen.
H et

eerste cassatiemiddel

5. In het eerste cassatiemiddel voeren eisers schending aan van de
artikelen 16, 149 en 159 van de Grondwet, de artikelen 6, § 1, VI en 79, § 1
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de
economische expansie, zoals van kracht voor de vervanging ervan bij
artikel 73 van bet decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2004 en de opheffing ervan door artikel 8,
1o van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, de artikelen 2 tot 4 van het decreet van
13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de
Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, artikel 1 van het besluit
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, zoals van kracht voor de opheffing ervan door het besluit
van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 en de artikelen 5 en 15, § 5,
1o van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.
6. In het eerste onderdeel voeren eisers een motiveringsgebrek aan
bij gebrek aan antwoord op hun verweer dat het onteigeningsbesluit
onwettig was en buiten toepassing diende te worden gelaten omdat
het niet werd getroffen door de minister bevoegd voor de openbare
werken, zoals vereist door artikel 30, § 2, van de Wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie.
7. Eisers verwijten in het tweede onderdeel het bestreden arrest impliciet maar zeker te hebben beslist dat het onteigeningsbesluit wettig is.
Eisers voeren aan dat uit de als geschonden aangewezen wettelijke
en decretale bepalingen volgt dat de machtiging aan onder meer intercommunale verenigingen om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte in beginsel wordt verleend door het lid van de Vlaamse
regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden, met
instemming van het functioneel bevoegde lid, maar dat deze regel
evenwel enkel geldt voor zover de wet, daarin begrepen de wet op grond
waarvan tot onteigening wordt overgegaan, niet anders bepaalt.
Nu ter zake blijkt dat tot de onteigening werd overgegaan op grond
van artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de
economische expansie, uit dit wetsartikel voortvloeit dat de bevoegdheid tot het nemen van de onteigeningsbeslissing en het verlenen van
de machtiging tot onteigening in het kader van deze wet toekomt aan
de minister die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, en de
onteigeningsbeslissing werd genomen door de Vlaamse Minister van
Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
konden de appelrechters volgens eiser niet zonder schending van de
voormelde wettelijke en decretale bepalingen beslissen dat het onteigeningsbesluit en de onteigening zelf wettig waren.
Minstens moest volgens eisers de onteigeningsbeslissing worden
genomen met instemming van de functioneel bevoegde Vlaamse
Minister die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft.
Bespreking

van het tweede onderdeel van het eerste cassatiemiddel

8. Krachtens artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn
eigendom ontzet worden dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op
de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
9. Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde bij zijn
arrest van 30 juni 2004  (1) dat de Grondwetgever door het gebruik van
de woorden “bij wet bepaald” alleen de bevoegdheid van de uitvoerende
macht heeft willen uitsluiten door de bevoegdheid om de gevallen en
  (1) Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 115/2004, AA 2004 (1317) 1326, ro B.3.2.
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de nadere regels van onteigening voor te behouden aan democratisch
verkozen beraadslagende vergaderingen.
10. Krachtens artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen werd aan de Vlaamse regering de bevoegdheid verleend om over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte
in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met
inachtneming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures
en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij artikel 11 van de Grondwet (thans artikel 16 van de
Grondwet 1994).
11. Bij decreet van 13 april 1988 werden de gevallen en de modaliteiten
bepaald waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
Artikel 2 van dit decreet bepaalt dat de Executieve wordt gemachtigd over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte van de onroerende goederen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging
ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor
het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Tevens werd in artikel 3 van voormeld decreet bepaald dat de Executieve andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen
ten algemene nutte te onteigenen, kan machtigen tot onteigening in
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk
is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Artikel 4 tenslotte bepaalt dat deze machtigingen zullen verleend
worden met overeenkomstige toepassing van de regels en procedures
voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende wetgeving.
12. Dit decreet bevestigt aldus dat de onteigeningsmachtiging slechts
kan uitgaan van de (Vlaamse) regering, en niet van andere rechts
personen.
13. In het advies van de Raad van State bij het ontwerp van bovenvermeld decreet werd erop gewezen dat de machtiging tot onteigening
een maatregel is die tot het specifiek toezicht behoort, wat in geregionaliseerde aangelegenheden zaak is van de Executieve en dat dit
standpunt aansluit bij de algemene opzet van de staatshervorming,
waarbij Gemeenschappen en Gewesten autonoom exclusieve bevoegdheden uitoefenen. De Executieven moeten over middelen en instrumenten beschikken om in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd
zijn een coherent en sluitend beleid te voeren  (1).
14. Krachtens artikel 1 van het te dezen toepasselijke besluit van
de Vlaamse Executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de Gemeenschapsminister, bevoegd voor de binnenlandse
  (1) Concl. van AG R. Mortier bij Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0113.N, AC 2010, nr. 442.
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aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd
om de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te
gaan tot onteigeningen te algemenen nutte, met instemming van de
functioneel bevoegde Gemeenschapsminister.
15. Artikel 15, § 5, 1o, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli
1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
regering (hierna te noemen het “Delegatiebesluit 1999”), bepaalt dat
de machtiging om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte,
behoudens in de gevallen bepaald in de wet of het decreet, wordt verleend,
wanneer deze verleend wordt ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd
is voor de binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het
functioneel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen.
16. Het woord “wet” in de voormelde bepalingen heeft naar mijn
mening een algemene draagwijdte en is aldus niet beperkt tot federale
wetten. Het lijkt mij niet aangewezen om een onderscheid tussen “wet”
en “decreet” te gaan invoeren, daar waar beide begrippen, gelet op de
evolutie in de tijd, noodzakelijkerwijze inhoudelijk synoniemen van
elkaar zijn geworden. Het is duidelijk dat de term “wet” in het besluit
van 19 december 1991 en in het Delegatiebesluit 1999 in generieke zin
wordt gebruikt en staat voor “elke akte uitgaande van een beraadslagende vergadering”.
17. Met de woorden “behoudens in de gevallen bij de wet bepaald”
worden niet enkel die gevallen bedoeld waar de federale wet bepaalt
dat, wanneer een onteigeningsmachtiging bij koninklijk besluit dient
verleend te worden, dit op voordracht van een welbepaalde minister
gebeurt. De ministeriële bevoegdheidsregeling vervat in de wet van
30 december 1970 betreffende de economische expansie lijkt mij aldus
niet beperkt te zijn tot de gevallen waarin een onteigeningmachtiging
op federaal niveau, bij koninklijk besluit, vereist is, maar zich ook uit
te strekken tot de onteigeningsmachtigingen die tot de bevoegdheden
van de Gewesten behoren.
18. In dit verband kan overigens verwezen worden naar het oordeel van
het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 juni
1988  (1), met betrekking tot de impliciete wijziging van de wetten met
betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de
Gewesten zijn overgedragen en de gevolgen hiervan voor een aantal
begrippen.
Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde in dit arrest
dat de wetten met betrekking tot de aangelegenheden die aan de
Gemeenschappen of de Gewesten zijn overgedragen en die van voor de
Staatshervorming dateren bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980
  (1) Arbitragehof 15 juni 1988, AA 1988, 771, inzonderheid ro 2.B.3.
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impliciet gewijzigd zijn. Die impliciete wijziging betreft niet alleen
de wetgeving van voor de Staatshervorming waarbij aangelegenheden
werden geregeld die nu onder de Gemeenschappen en de Gewesten
ressorteren ; zij geldt eveneens voor de wetgeving betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte, zodra die onteigening tussenkomt in
het kader van een aan de Gemeenschappen of de Gewesten overgedragen aangelegenheid.
Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, preciseerde in dit arrest
onder rechtsoverweging 2.B.3 :
“In het geval van de wet van 26 juli 1962 ‘betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte’ kan de vaststelling dat de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is ten algemenen nutte, alleen toekomen aan de beoordeling
van de Executieve die bevoegd is voor het beheer van de aangelegenheid naar aanleiding waarvan die onteigening geschiedt.
Een wet, zoals die van 1962, aangenomen in een eenheidsstaat, moet
thans in het licht van de Staatshervorming worden gelezen. Telkens
een onteigening een gewestelijke of een gemeenschapsaangelegenheid betreft, is het dan ook vereist de bewoordingen ‘de Koning’ en
‘koninklijk besluit’ door ‘de Executieve’ en ‘besluit van de Executieve’
te vervangen”.
Dezelfde redenering dient naar mijn oordeel gevolgd te worden voor
de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, die
aldus eveneens in het licht van de Staatshervorming dient te worden
gelezen.
19. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dan ook dat de Vlaamse
regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen
geldende wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse
regering het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de
binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in
de wet of het decreet, bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te
verlenen met instemming van het functioneel bevoegde lid van de
Vlaamse regering.
20. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepassing, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare
rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied
overgaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van de
onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden, voor
de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun
toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel van de Minister die openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft,
door de Koning besloten.
Dit wetsartikel voorziet dus in een bijzondere procedureregeling
waardoor, bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmach-
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tiging dient te worden verleend door het lid van de regering (thans,
ingevolge artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, te lezen als : “de Vlaamse regering”  (1))
dat openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft. Het houdt aldus een
expliciete uitzondering in op de bevoegdheid van de Vlaamse Minister
van Binnenlandse Aangelegenheden ter zake  (2).
21. De appelrechters die oordelen dar het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor binnenlandse aangelegenheden te dezen
bevoegd was om de machtiging tot onteigening op grond van de wet
van 30 december 1970 betreffende de economische expansie te verlenen
met instemming van het functioneel bevoegd lid, hebben naar mijn
mening hun beslissing niet naar recht verantwoord.
De

overige grieven

22. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.
Conclusie
23. Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 8 november 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 november 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 16 Grondwet kan niemand van zijn eigendom
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze
bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
2. Krachtens artikel 79, § 1, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen kunnen de regeringen overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte in de gevallen en volgens de modaliteiten
  (1) Id.
  (2) Zie Cass. 14 juni 2013, AR C.11.0750.N, AC 2013, nr. 369, met concl. van het OM.
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bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde
procedures en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstelling bepaald bij artikel 11, thans 16, van de Grondwet.
3. Krachtens artikel 2 van het decreet van de Vlaamse Raad van
13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de
Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen
nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, wordt de Executieve
gemachtigd over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte van de
onroerende goederen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of
voor het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald
in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
4. Krachtens artikel 3 van voormeld decreet kan de Executieve
andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen
ten algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de
gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is
voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Krachtens artikel 4 van dit decreet zullen de in de artikelen 2 en 3
voorziene onteigeningsmachtigingen verleend worden met overeenkomstige toepassing van de regels en procedures voorgeschreven bij
de inzake onteigeningen geldende wetgeving.
5. Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve
van 19 de-cember 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte
ten behoeve van de ge-meenten, de provincies, de intercommunale
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de
Gemeenschapsminister, bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden,
behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd om de gemeenten,
provincies, intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot onteigeningen
ten algemenen nutte, met instemming van de functioneel bevoegde
Gemeenschapsminister.
6. Krachtens artikel 15, § 5, 1°, van het besluit van de Vlaamse
regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, wordt de machtiging om over te
gaan tot onteigening ten algemenen nutte, behoudens in de gevallen
bepaald in de wet of het decreet, verleend, wanneer deze verleend
wordt ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de
binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het functioneel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991.
7. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepassing, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare

ARREST-2014-2.indb 556

26/11/14 18:01

N° 157 - 27.2.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

557

rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied
overgaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van de
onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden voor
de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun
toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden wordt, op voorstel van de minister die Openbare Werken onder zijn bevoegdheid heeft,
door de Koning besloten.
8. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake
gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen
geldende wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse
regering het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de
binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in
de wet of het decreet, bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te
verlenen met instemming van het functioneel bevoegde lid van de
Vlaamse regering.
9. Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de
economische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling
waardoor, bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging dient te worden verleend door het lid van de Vlaamse regering dat
openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft.
10. De appelrechters die te dezen de bevoegdheid aannemen van het
lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor binnenlandse aangelegenheden om de machtiging tot onteigening op grond van de wet van
30 december 1970 te verlenen, 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.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
27 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de
heer Maes.
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N° 158
1o

— 27 februari 2014
(C.13.0090.N)

kamer

1o OPENBAAR DOMEIN. — Nutsleidingen. — Verplaatsing. — Kosten. —
Ten laste van de nutsbedrijven. — Voorwaarden.
2 o ENERGIE. — Openbaar domein. — Nutsleidingen. — Verplaatsing. —
Kosten. — Ten laste van de nutsbedrijven. — Voorwaarden.
3o WEGEN. — Rijksweg. — Gewestweg. — P rovincieweg. — Gemeenteweg. —
Spoorweg. — Bovengrondse kruising. — Bestemming. — Gevolg.

1o en 2o De kosten van de verplaatsing van nutsleidingen kunnen in de
regel slechts aan de nutsbedrijven ten laste worden gelegd, wanneer deze
verplaatsing werd gelast of bekrachtigd door de overheid in wiens domein
de nutsleidingen gelegen zijn en tevens werd voldaan aan één van de
opgesomde voorwaarden die de noodzaak van de werken in het openbaar belang uitdrukken  (1). (Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925 ; Enig
art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 9, tweede en derde lid, Gaswet ;
Art. 110, § 1, laatste lid, Decr.Vl. 25 januari 1995)
3o Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg,
verliest op de plaats waar die door een spoorweg wordt gekruist, door het
feit zelf van zijn nieuwe bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke
aard en maakt integrerend deel uit van de spoorweg, zijnde de grote weg ;
het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met een
daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg
heeft op de plaats van die kruising echter niet de inlijving tot gevolg
van de lager gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een
bouwwerk dat rust op een lager gelegen weg  (2). (Art. 7, eerste lid, Wet
9 aug. 1948 ; Art. 1, Wet 25 juli 1891)

(NMBS Holding n.v., publiekrechtelijke vennootschap
t. Iveka, opdrachthoudende vereniging)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 23 mei 2012.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
  (1) Zie Cass. 26 september 2013, AR C.12.0363.N, AC 2013, nr. 484.
  (2) Cass. 26 september 2013, AR C.11.0743.N, AC 2013, nr. 482 ; Cass. 22 juni 2007, AR
C.05.0514.N-C.05.0518.N, AC 2007, nr. 351, met concl. van Advocaat-generaal Guy Dubrulle.
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van het hof

Beoordeling
1. Uit artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925, het laatste
lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, artikel 9,
tweede en derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en
artikel 110, § 1, laatste lid, van het gecoördineerd decreet van 25 januari
1995 betreffende de radio-omroep en de televisie volgt dat de kosten
van de verplaatsing van leidingen, op grond van die bepalingen, in de
regel slechts aan de nutsbedrijven ten laste kunnen worden gelegd,
wanneer deze verplaatsing werd gelast of bekrachtigd door de overheid
in wiens domein de nutsleidingen gelegen zijn en tevens werd voldaan
aan één van de opgesomde voorwaarden die de noodzaak van de werken
in het openbaar belang uitdrukken.
2. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948
houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen mag de Koning
de grote wegen in genummerde trajecten indelen en er vakken van
provincie- en gemeentewegen bij inlijven.
Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel mag de Koning van
ambtswege de inlijving zonder vergoeding voorschrijven bij de grote
wegen van de Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de
grote wegen behoren, maar in genummerde trajecten begrepen zijn.
3. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening
der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen zijn de spoorwegen ingedeeld bij de grote wegenis.
4. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat een rijksweg,
een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg op de plaats waar
die door een spoorweg wordt gekruist, door het feit zelf van zijn nieuwe
bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke aard verliest en integrerend deel uitmaakt van de spoorweg, zijnde de grote weg.
Het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met
een daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg heeft op de plaats van de kruising echter niet de inlijving tot
gevolg van de lager gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de lager gelegen weg.
5. Uit wat voorafgaat volgt dat de kosten van de verplaatsing van
leidingen die gelegen zijn in wegenis behorend tot het domein van
het Rijk, de gewesten, de provinciën of de gemeenten, door de eiseres
slechts eigenmachtig aan de nutsbedrijven kunnen ten laste worden
gelegd op grond van de hiervoor in r.o. 1 vermelde bepalingen, ingeval
van een kruising van de spoorweg met een rijks-, gewest-, provincie- of
gemeenteweg die de inlijving van die weg in de zin van artikel 7 van de
voormelde wet van 9 augustus 1948 tot gevolg heeft.
6. Het middel dat ervan uitgaat dat de eiseres die bevoegdheid ook
heeft ingeval van een bovengrondse kruising die niet de inlijving van
de lager gelegen weg tot gevolg heeft, berust op een onjuiste rechts
opvatting.
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Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
27 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lebbe en
mevr. Geinger.

N° 159
1o

— 27 februari 2014
(C.13.0306.N)

kamer

1o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN). —
Verbintenis van het bestuur. — Vertraging in de uitvoering. — Verbintenis om de schade te herstellen. — Waardeschuld. — Begrip.
2 o VERBINTENIS. — Overheidsopdracht. — Verbintenis van het bestuur.
— Vertraging in de uitvoering. — Verbintenis om de schade te herstellen.
— Waardeschuld. — Begrip.
3o ANATOCISME. — Overheidsopdracht. — Verbintenis van
Vertraging in de uitvoering. — Verbintenis om de schade
— Waardeschuld. — Begrip.

het bestuur.

—

te herstellen.

4o AANNEMING VAN WERK. — Verbreking door de opdrachtgever. —
Verbintenis om de schade te herstellen. — Waardeschuld. — Begrip.
5o VERBINTENIS. — A anneming. — Verbreking door de opdrachtgever. —
Verbintenis om de schade te herstellen. — Waardeschuld. — Begrip.
6 o ANATOCISME. — A anneming. — Verbreking door de opdrachtgever. —
Verbintenis om de schade te herstellen. — Waardeschuld. — Begrip.

1o, 2o en 3o De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van
een vertraging in de uitvoering van de verbintenis van het Bestuur is een
waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig
aan de beoordeling van de rechter is overgelaten ; de niet-uitvoering van
deze verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald
bedrag  (1). (Art. 16, A, MB 14 okt. 1964)
4o, 5o en 6 o De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van
de verbreking van een aanneming door de opdrachtgever is een waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig aan de
beoordeling van de rechter is overgelaten ; de niet-uitvoering van deze

  (1) Zie Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F, AC 2008, nr. 182.
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verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald
bedrag  (1). (Art. 1794 BW)

(Algemene

ondernemingen

Aerts n.v. t. Regie

der gebouwen)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 20 december 2012 op verwijzing na het arrest van het
Hof van 7 april 2005.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 16 A ministerieel besluit van
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, kan de aannemer zich beroepen op feiten,
die hij aan het bestuur of zijn personeel ten laste legt en die voor hem
oorzaak zijn van een vertraging en/of een nadeel met het oog op het
verkrijgen, desgevallend van verlenging van de uitvoeringstermijnen,
herziening of verbreking van de overeenkomst en/of schadeloosstelling.
De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van een
vertraging in de uitvoering van de verbintenis van het Bestuur is een
waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig
aan de beoordeling van de rechter is overgelaten. De niet-uitvoering
van deze verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een
welbepaald bedrag.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een vergoeding voor
schade wegens productieverlies ingevolge het uitblijven van het
aanvangsbevel verkreeg. Zij oordelen dat de toekenning van deze
vergoeding moet worden gekwalificeerd als de betaling van een
geldsom in de zin van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek.
3. De appelrechters die op deze gronden de vordering van de eiseres
voor een vergoeding voor muntontwaarding op de vergoeding voor
schade wegens productieverlies ingevolge het uitblijven van het
aanvangsbevel ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
  (1) Id.
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Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 1794 Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever
de aanneming door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds
begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven,
al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.
De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van de
verbreking van een aanneming door de opdrachtgever is een waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig aan de
beoordeling van de rechter is overgelaten. De niet-uitvoering van deze
verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald
bedrag.
5. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een verbrekingsvergoeding werd toegekend berekend op de geactualiseerde waarde van de
opdracht op 6 mei 1982. Zij oordelen dat deze vergoeding die forfaitair
werd berekend op de geactualiseerde waarde van de aannemingssom
als vergoeding voor de winstderving en de niet-recupereerbare kosten,
een schuldvordering betreft van een op numerieke wijze vastgestelde
geldsom en niet een schuldvordering waarvan het bedrag door de
rechter moet worden geraamd.
6. De appelrechters die op deze grond de vordering van de eiseres voor
de vergoeding voor muntontwaarding op de verbrekingsvergoeding
ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de
vergoeding van muntontwaarding op de verbrekingsvergoeding en
op de vergoeding voor productieverlies en het uitspraak doet over de
kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
27 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en
de heer Verbist.
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N° 160
1o

— 28 februari 2014
(C.13.0201.F)

kamer

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — met zekerheid bezwaarde
activa. — Opbrengst van tegeldemaking. — Betaling bij voorrang. — Voorwaarde.

Uit artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen volgt dat het, om bij voorrang
te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van activa van
de schuldenaar waarop een zekerheid is gevestigd, nodig maar voldoende
is dat de schuldvorderingen die ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke
reorganisatie, bijgedragen hebben tot het behoud van die zekerheid  (1).
(Art. 37, eerste en derde lid, WCO)

(ING n.v. t. P. e.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 20 december 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 februari 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
Krachtens artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen worden de
schuldvorderingen, in de mate dat ze ten aanzien van de schuldenaar
beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van
gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of
ze voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit
overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de procedure, beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of
faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 160.
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ervan, in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van
de procedure en die collectieve procedure, en wordt de betaling ervan
slechts afgenomen bij voorrang van de opbrengst van de tegeldegemaakte goederen waarop een zakelijk recht is gevestigd, voor zover
die prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of
de eigendom.
Uit die bepaling volgt dat het, om bij voorrang te worden betaald
uit de opbrengst van de tegeldemaking van activa van de schuldenaar
waarop een zekerheid is gevestigd, nodig maar voldoende is dat de
schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties jegens de schuldenaar tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie, bijgedragen
hebben tot het behoud van die zekerheid.
Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster “tijdens de procedure
van de gerechtelijke reorganisatie verpakkingsmaterieel is blijven
leveren aan de vennootschap Fortemps” en overweegt, zonder daarop
te worden bekritiseerd, dat de schuldvordering van de tweede verweerster betrekking heeft op prestaties die jegens de schuldenaar zijn
verricht.
Met eigen redenen en met overneming van de redenen van de eerste
rechter overweegt het arrest “dat die verpakkingen vervolgens
Fortemps de kans hebben geboden haar eigen leveringen te doen” en dat
“de prestaties van de [tweede verweerster] ertoe hebben bijgedragen de
activiteit van Fortemps, en dus haar handelsfonds, te behouden”.
Uit die vermeldingen volgt dat het arrest, op grond van een feitelijke beoordeling, overweegt dat alle prestaties samen van de tweede
verweerster de vennootschap Fortemps de mogelijkheid hebben geboden
haar activiteiten voort te zetten, en het handelsfonds te behouden die
de grondslag vormt van het pand dat de eiseres ten goede komt.
Met die overwegingen, op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoetsing kan uitoefenen, beslist het arrest, dat bovendien de redenen
van zijn redenen niet hoefde op te geven, naar recht dat de schuldvordering van de tweede verweerster een boedelschuld is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de
heer T’Kint.
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1o

— 28 februari 2014
(C.13.0380.F)

kamer

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. —

beslis -

sing door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak.

— R aadsheer. — Begrip.

2 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. —

beslis -

sing door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak.

— Rechter. — Begrip.

1o Het arrest dat uitgesproken is door een zetel die een welbepaalde raadsheer bevat en in hoger beroep de zaak zelf beslecht, terwijl een vorig
arrest, uitgesproken door een zetel die dezelfde raadsheer bevat, in hoger
beroep uitspraak heeft gedaan over de vordering tot aanstelling van een
gerechtsdeskundige in die zaak, is niet uitgesproken door een rechter die,
in de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een
ander rechterlijk ambt uitoefende  (1). (Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek)
2o Het vonnis over de zaak zelf dat uitgesproken is door een zetel die een
welbepaalde rechter bevat, terwijl een vroegere beschikking in kort geding
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die de aanstelling van een gerechtsdeskundige in de zaak beveelt, is uitgesproken door
diezelfde rechter, is niet uitgesproken door een rechter die, in de zin van
artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een ander rechterlijk ambt uitoefende  (2). (Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Dexin n.v. t. d.)
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 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. AG Th. Werquin voor Cass. 24 okt. 2003, AR C.01.0555.F in Pas. 2003,
nr. 526 en aldaar vermelde rechtspraak. De oplossing kan eigenaardig lijken in het licht
van art. 6 EVRM, maar het middel doelde slechts op de schending van art. 292 Gerechtelijk Wetboek en zoals O. Mignolet aanstipt (“Observations sur la mise en cause de l’impartialité du juge lorsque celui-ci cumule les fonctions du juge provisoire et du fond, au
regard des principes et des sanctions”, R.D.J.P. 2001, p. 39 e.v., inz. 46), “lorsque la Cour
se prononce sur une question d’impartialité au regard d’une disposition de droit belge,
elle limite son analyse aux conditions impositions imposées par ces dispositions, sans
nécessairement s’assurer par ailleurs de la compabilité parfaite de la situation avec les
principes généraux dégagés à Strasbourg”.
  (2) Zie noot 1.
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II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 22 november 2005 een
huis met kelder verkocht heeft aan de verweerder ; dat de verweerder zich reeds
op 15 december 2005 bij de eiseres beklaagde over het bestaan van verborgen
gebreken en over het feit dat de verkochte kelder niet overeenstemde met de
omschrijving ervan in de voorlopige koopovereenkomst ; dat de verweerder de
eiseres op 5 juli 2006 heeft gedagvaard tot betaling van een schadevergoeding
van 25.000 euro wegens verborgen gebreken en van 2.500 euro als vergoeding
voor de aanwezigheid van puin in de kelder ; dat hij daarenboven de aanstelling
van een deskundige vorderde ; dat de verweerder, aangezien die maatregel hem
op de inleidende zitting niet werd toegekend, de eiseres heeft gedagvaard in
kort geding ; dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in
kort geding bij beschikking van 23 augustus 2006een deskundige heeft aangesteld ; dat het hoger beroep van de eiseres tegen die beslissing niet-gegrond is
verklaard door een arrest van dat hof van 7 maart 2007 ; dat het deskundigenverslag is neergelegd op 21 augustus (lees : 15 oktober) 2007,
veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter,
om aan de verweerder 14.675,43 euro te betalen ter vergoeding van de verborgen
gebreken van het verkochte pand, 7.500 euro ter vergoeding van de genotsderving
die voortvloeit uit die gebreken en 7.500 euro wegens de niet-overeenstemming van
de verkochte kelder, waarbij die bedragen vermeerderd worden met de interest, en
veroordeelt de eiseres tot de kosten van de twee aanleggen, naast de kosten van de
rechtspleging in kort geding en de kosten van het deskundigenonderzoek.
Grieven
Luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek “is het vonnis,
gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig”. Om te bepalen of een
rechter van de zaak kennisgenomen heeft bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt, moet worden onderzocht of hij vroeger heeft kennisgenomen
van hetzelfde geschil, van dezelfde betwisting ; de rechter die al eerder het
geschil of de betwisting heeft beslecht, is immers niet meer geschikt om de
zaak onpartijdig te berechten.
Het bestreden arrest moet te dezen met toepassing van die bepaling worden
vernietigd om twee redenen.
(1) Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 7 maart 2007 (tweede
kamer, AR 2006/KR/358), dat in hoger beroep uitspraak doet over de door de
verweerder voor de rechter in kort geding ingestelde vordering tot aanstelling
van een gerechtsdeskundige, is uitgesproken door een zetel met raadsheer Van
der Steen. In dat arrest heeft het hof van beroep uitspraak gedaan over de door
de verweerder aangevoerde genotsderving van het goed in de volgende bewoordingen : “Op het ogenblik dat de procedure in kort geding werd ingeleid (namelijk op 31 juli 2006), beschikte de [verweerder] nog steeds niet over het normale
genot van het gekochte goed, wegens de door hem aangeklaagde onregelmatigheden die een weerslag hadden op de stevigheid en de hygiëne van het gebouw.
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Een deskundige moest snel worden aangesteld teneinde de gebreken op tegenspraak vast te stellen, de middelen te bepalen om die gebreken te verhelpen en
de plaats vrij te maken”. De verweerder vorderde echter voor de appelrechter, bij
de uitspraak over de grond van de zaak, een vergoeding van 7.500 euro wegens
de genotsderving die hem gedurende vijf maanden, van 1 januari tot 31 mei 2006,
belet heeft zijn pand te verhuren. De eiseres betwistte die vordering. Het hof van
beroep heeft het geschil beslecht door het bestreden arrest, dat is gewezen door
een zetel die samengesteld was met raadsheer Van der Steen en waarin dat hof
het bestaan van genotsderving gedurende de voormelde periode, dat wil zeggen
de periode vóór de inleiding van de procedure in kort geding, aannam.
Het bestreden arrest is derhalve nietig krachtens artikel 292, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, omdat het is gewezen door een zetel met een raadsheer die reeds van het geschil over het bestaan van genotsderving had kennisgenomen vóór 31 juli 2006, bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt.
(2) De beschikking in kort geding van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 23 augustus 2006 (nr. 2006/1205/C van de rol van de
zaken in kort geding), dat de aanstelling van een gerechtsdeskundige beveelt,
is uitgesproken door rechter Tassin. Die beschikking in kort geding bevat de
volgende redenen “over de gegrondheid” : “De [eiseres] werpt op dat de koopakte
een beding tot ontheffing van aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen
gebreken bevat ; [...] het wordt niet betwist dat de [eiseres] een vastgoedhandelaar is, zodat zij het in de overeenkomst bepaalde beding tot ontheffing van
aansprakelijkheid niet kan aanvoeren”. Welnu, bij de uitspraak over de grond
van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verdedigde de
eiseres zich tegen de tegen haar ingestelde vordering door zich te beroepen
op het in de koopakte bepaalde beding tot ontheffing van aansprakelijkheid.
Bij de uitspraak over de betwisting diende de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, die uitspraak deed over de grond van de zaak, ook te antwoorden op
de vraag of de eiseres dat beding met goed gevolg kon aanvoeren. Het vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg van 22 juni 2010 over de grond van de zaak,
dat ook door rechter Tassin is gewezen, geeft een ontkennend antwoord op die
vraag, op grond, in substantie, dat de eiseres een beroepsverkoper (een vastgoedmakelaar) is van wie verondersteld wordt dat hij het verborgen gebrek
kent van de zaak die hij verkoopt.
Dat vonnis is dus nietig omdat het, met schending van artikel 292, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is gewezen door een rechter die vroeger van
hetzelfde geschil heeft kennisgenomen in het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt. Het bestreden arrest verklaart dat vonnis niet nietig, integendeel, het bevestigt het, met uitzondering van de kosten, door de redenen ervan
gedeeltelijk over te nemen, met name wat betreft de feiten en de voorafgaande
rechtspleging in de zaak en ook wat betreft het door de eiseres aangevoerde
ontheffingsbeding. Het bestreden arrest is dus ook nietig.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is het vonnis,
gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig.
Uit de vermeldingen van de arresten van 7 maart 2007 en 28 januari
2013 blijkt dat die twee arresten zijn gewezen door twee kamers van
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hetzelfde hof van beroep, waarin de heer Van der Steen, raadsheer bij
dat hof van beroep, zitting had.
Het arrest van 28 januari 2013 is niet gewezen door een rechter die, in
de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een
ander rechterlijk ambt uitoefende dan het ambt dat hij uitoefende bij
de uitspraak van het arrest van 7 maart 2007.
Uit de vermeldingen van de beschikking van 23 augustus 2006 en van
het vonnis van 22 juni 2010 blijkt dat die twee beslissingen in dezelfde
graad van aanleg zijn gewezen door dezelfde rechter van dezelfde rechtbank van eerste aanleg.
Het vonnis van 22 juni 2010 is niet gewezen door een rechter die, in
de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een
ander rechterlijk ambt uitoefende dan het ambt dat hij uitoefende bij
de uitspraak van de beschikking van 23 augustus 2006.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de
vordering tot vergoeding van de verweerder wegens niet-overeenstemming van de kelder en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten, houdt de andere helft
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 162
1o

— 28 februari 2014
(F.12.0185.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP. — Beslissing. — Uitvoerbaar bij voorraad.

Artikel 377 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in
de weg dat de rechterlijke beslissing die een geschil betreffende de toepassing
van dat wetboek beslecht, bij voorraad uitvoerbaar is  (1). (Art. 377 WIB92)

(Belgische Staat, Minister

van

Financiën t. Bref c.v.b.a.)

  (1) Zie andersl. concl. van het OM in Pas. 2014, nr. 162, betreffende de grondslag van
de vernietiging — inzonderheid over de draagwijdte van art. 377 Gerechtelijk Wetboek
— maar niet over de noodzakelijkheid ervan.

ARREST-2014-2.indb 568

26/11/14 18:01

N° 162 - 28.2.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

569

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 juni 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 februari 2014 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Luidens artikel 377 WIB1992 schorsen de termijnen van verzet, hoger
beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.
Die bepaling staat eraan in de weg dat de gerechtelijke beslissing
die een geschil betreffende de toepassing van dat wetboek beslecht, bij
voorraad uitvoerbaar is.
Het arrest stelt vast dat “de [litigieuze] inhoudingen werden gedaan
op grond van artikel 403 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, dat de eiser die inhoudingen verrekend heeft op de door
de verweerster verschuldigde aanslagen in de vennootschapsbelasting en dat, naar mening van laatstgenoemde, “die inhoudingen ten
onrechte zijn gedaan wegens de betwisting van de belastingschuld
waarop ze steunen”. Het wijst erop dat “het gaat om inhoudingen [van
de] opdrachtgever en niet [van de] ontvanger zelf”, en leidt daaruit af
dat “die inhoudingen niet werden gedaan door de administratie (zoals
inzake btw) maar gegrond zijn op de wet die een inhoudingsplicht heeft
ingevoerd waarbij 15 pct. van het bedrag van de factuur (zonder btw)
wordt betaald bij elke storting die de opdrachtgever moet doen aan de
aannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale schulden heeft”.
Uit die vermeldingen, waaruit blijkt dat het aan de beslagrechter
voorgelegde geschil betrekking had op de toepassing van bepalingen
WIB1992, kan het arrest niet afleiden dat de beslissing van die rechter
bij voorraad uitvoerbaar is, zonder artikel 377 van dat wetboek te
schenden.
Het middel is on zoverre gegrond.
Overige grieven
Het eerste middel hoeft niet nader te worden onderzocht. Het kan
immers niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger
beroep van de minister van Financiën, ten verzoeke van de ontvanger
van Brussel 4 vennootschappen, niet-ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Foriers.

N° 163
1o

— 28 februari 2014
(F.13.0041.F)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Wijziging door
de administratie van een aangifte. — Door de echtgenoten aangegeven
inkomsten. — Verhoging. — Geen schriftelijke erkenning. — Wijzigingsprocedure.

Uit de artikelen 126, eerste en derde lid, alsook uit artikel 346, eerste lid,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de administratie, ingeval het bedrag van de door de echtgenoten aangegeven
inkomen wordt verhoogd, en die echtgenoten die verhoging niet schriftelijk hebben erkend, de wijzigingsprocedure die in voornoemd artikel 346
wordt geregeld, moet respecteren. (Artt. 126 en 346 WIB92)

(C. e.a. 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 20 juni 2012.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eisers een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
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Middel
Luidens artikel 126, eerste lid, WIB1992, in de versie ervan die van
toepassing is op het geschil, worden, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, de andere inkomsten dan beroepsinkomsten van echtgenoten samengevoegd met de beroepsinkomsten van de echtgenoot die
het meest zulke inkomsten heeft. In diezelfde versie bepaalt artikel 126,
derde lid, dat de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd.
Krachtens artikel 346, eerste lid, van dat wetboek stelt de Administratie, indien zij meent de inkomsten en andere gegevens te moeten
wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte
die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot
311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel
schriftelijk heeft erkend, hem 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.
Uit die bepalingen volgt dat de Administratie, ingeval het bedrag
van de door de echtgenoten aangegeven inkomsten wordt verhoogd,
en die echtgenoten die verhoging niet schriftelijk hebben erkend, de
wijzigingsprocedure die in voornoemd artikel 346 wordt geregeld, moet
respecteren.
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de aanslag
in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1996 die ten name van de
eisers is vastgesteld na “een controle ter plaatse [die heeft] geleid tot
een erkenning die enkel door de [eiser] was ondertekend” en dat hun
bezwaar tegen die aanslag, dat steunt op de ontstentenis van erkenning door de eisers, werd verworpen.
Het verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond op grond
dat “de schriftelijke erkenning van de belastingschuldige over de
verhoging van de aangegeven baten vrijelijk en zonder voorbehoud is
gedaan ; dat niet bewezen is dat die erkenning de formele kenmerken
van een belastingaangifte diende te hebben ; dat de geschreven en door
[de eiser] ondertekende erkenning bewijswaarde bezit waarop de administratie zich kan beroepen om de aangifte te wijzigen ; dat de [eisers]
niet aantonen dat die erkenning met enige fout behept is ; dat niet
wordt betwist dat de [eiser], bij die controle, alleen was, slechts vergezeld van zijn boekhouder ; dat de beslissing aan de beide echtgenoten
werd gericht en werd beantwoord met een faxbericht dat alleen door
[de eiser] werd ondertekend ; dat de door [hem] ondertekende erkenning
meer dan vijftien dagen na de controle, na rijp beraad, werd gegeven en
voor de inkomsten van [zijn] activiteit”.
Aangezien uit geen enkele van de vermeldingen van het arrest blijkt
dat de eiseres schriftelijk heeft ingestemd met de verhoging van de
aangegeven baten en dat de administratie, bij ontstentenis daarvan
de in artikel 346 WIB1992 bedoelde procedure van wijziging van de
aangifte in gang heeft gezet, schendt het arrest die wetsbepaling
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wanneer het beslist dat de instemming van de eiser als bewijsmiddel
in aanmerking moet worden genomen en daaruit afleidt dat het hoger
beroep niet gegrond is.
Het middel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
28 februari 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.

N° 164
1o

— 28 februari 2014
(F.13.0112.F)

kamer

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Huis-aan-huisbedeling van al dan niet
geadresseerd gratis reclamedrukwerk. — Onderscheiden categorieën
belastingplichtigen. — Verschillende fiscale behandeling. — Onderscheidingscriterium. — R edelijke verantwoording ten aanzien van het
financieel doel van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan.
2 o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1-99). — A rtikel 10. — Gemeentebelastingen. . — Huis -aan-huisbedeling van al dan niet geadresseerd
gratis reclamedrukwerk. — Onderscheiden categorieën belastingplichtigen. — Verschillende fiscale behandeling. — Onderscheidingscrite rium. — R edelijke verantwoording ten aanzien van het financieel doel
van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1-99). — A rtikel 11. — Gemeentebelastingen. — Huis -aan-huisbedeling van al dan niet geadresseerd
gratis reclamedrukwerk. — Onderscheiden categorieën belastingplichtigen. — Verschillende fiscale behandeling. — Onderscheidingscrite rium. — R edelijke verantwoording ten aanzien van het financieel doel
van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan.
4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel
172. — Gemeentebelastingen. . — Huis-aan-huisbedeling van al dan niet
geadresseerd gratis reclamedrukwerk. — Onderscheiden categorieën
belastingplichtigen. — Verschillende fiscale behandeling. — Onderscheidingscriterium. — R edelijke verantwoording ten aanzien van het
financieel doel van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan.
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1o, 2o, 3o en 4o Het arrest dat vermeldt dat de redenen om een gemeentebelasting te heffen hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, financieel zijn en
overweegt, zonder daarop te worden bekritiseerd, dat, hoewel het belangrijkste doel van elke gemeentebelasting van budgettaire aard is, niets
de gemeenteoverheid belet bijkomende, niet-financiële stimulerings- of
ontradingsdoelen na te streven, maar daaraan toevoegt dat het niet aan
het hof van beroep staat het bestaan van dergelijke doelen te achterhalen
wanneer het budgettaire doel, dat als enige in het litigieuze belastingreglement wordt vermeld, voldoende is om de goedkeuring van dat belastingreglement te verantwoorden, en tevens overweegt dat, in het licht
van het doel en het gevolg van de belasting, degenen die instaan voor de
bedeling van geadresseerd of betalend reclamedrukwerk dat niet systematisch in alle brievenbussen van de gemeente wordt bezorgd of voor
de huis-aan-huisbedeling van niet-publicitair drukwerk, niet dezelfde
categorie belastingplichtigen vormen als de overige categorieën bedelers
van drukwerk, en detailleert in welk opzicht die categorieën objectief
verschillen naargelang van de ontvangers van de betrokken drukwerken,
en, desgevallend, van het door de bedeling ervan beoogde doel, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat een belastingreglement niet
strijdig is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, aangezien uit
de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat het onderscheidingscriterium tussen, enerzijds, degenen die instaan voor de huis-aan-huisbedeling van niet-geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die aan de belasting
onderworpen zijn, en, anderzijds degenen die instaan voor de huis-aanhuisbedeling van geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die niet aan de
belasting onderworpen zijn, redelijk verantwoord is in het licht van het
financiële doel van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan.
(Artt. 10, 11 en 172 Grondwet)

(Sitmedia

vennootschap naar

Zwitsers

recht t.

Stad Hoei)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 25 juni 2013.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
De in artikel 10 Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen, de in artikel 11 Grondwet neergelegde regel van non-discrimi-
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natie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden,
alsmede de regel van artikel 172
Grondwet inzake de gelijkheid voor de belastingen, impliceren dat
allen, die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijk worden behandeld,
maar sluiten niet uit dat een verschillende fiscale behandeling wordt
ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat ; de
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de ingestelde
belasting ; het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens miskend, indien
aangetoond wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Het arrest stelt vast dat “de motivering van het litigieuze belastingreglement onder meer als volgt is verwoord ‘Gelet op de wettelijke en
verordenende bepalingen die gelden inzake de vaststelling en de inning
van gemeentebelastingen ; gelet op de financiën van de stad”.
Het vermeldt “dat de redenen om die belasting te heffen dus hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, financieel zijn”.
Het overweegt, zonder daarop te worden bekritiseerd, dat, “hoewel
het belangrijkste doel van elke gemeentebelasting van budgettaire
aard is, niets de gemeenteoverheid belet bijkomende, niet-financiële
stimulerings- of ontradingsdoelen na te streven” maar voegt daaraan
toe dat “het niet aan het hof [van beroep] staat het bestaan van dergelijke doelen te achterhalen wanneer het budgettaire doel, dat als enige
in het litigieuze belastingreglement wordt vermeld, voldoende is om de
goedkeuring van dat belastingreglement te verantwoorden”.
Het overweegt tevens “dat, in het licht van het doel en het gevolg van
de belasting, degenen die instaan voor de bedeling van geadresseerd of
betalend reclamedrukwerk dat niet systematisch in alle brievenbussen
van de gemeente wordt bezorgd of voor de huis-aan-huisbedeling van
niet-publicitair drukwerk, niet dezelfde categorie belastingplichtigen
vormen als de overige categorieën bedelers van drukwerk” en specificeert in welk opzicht die categorieën objectief verschillen naargelang
van de ontvangers van de betrokken drukwerken, en, desgevallend,
van het door de bedeling ervan beoogde doel.
Met die vermeldingen, waaruit niet blijkt dat het onderscheidingscriterium tussen, enerzijds, degenen die instaan voor de huis-aanhuisbedeling van niet-geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die aan
de belasting onderworpen zijn, en, anderzijds degenen die instaan voor
de huis-aan-huisbedeling van geadresseerd gratis reclamedrukwerk,
die niet aan de belasting onderworpen zijn, redelijk verantwoord is in
het licht van het financiële doel van de ingevoerde belasting en van de
gevolgen ervan, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat het litigieuze belastingreglement niet strijdig is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Forestini (bij
de balie te Brussel) en de heer T’Kint.
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