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kamer

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — Opzettelijke

fout.

— Niet— Dader
van de opzettelijke fout. — Verval. — Draagwijdte. — Beperking. —
A ndere begunstigde dan de dader van de opzettelijke fout. — Gevolg.
nakoming van een door de overeenkomst opgelegde verplichting.

Enkel diegene die een opzettelijke fout begaat of een door de overeenkomst
opgelegde verplichting niet uitvoert, kan van het voordeel van de verzekeringswaarborg worden uitgesloten ; een levensverzekeringsovereenkomst mag geen contractueel beding bevatten waarbij een andere begunstigde dan de dader van die fout van de verzekeringswaarborg wordt
uitgesloten  (1). (Artt. 3, 8, eerste lid, en 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(D. e.a. t. Ace European Group Limited,
vennootschap naar Engels recht)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 25 september 2012
van het hof van beroep te Bergen, op verwijzing gewezen ten gevolge
van het arrest van het Hof van 2 april 2010.
Op 24 december 2013 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot ter
griffie een conclusie neergelegd.
De zaak is bij beschikking van 23 januari 2014 door de eerste voorzitter naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 3 en 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;
— de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1162, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek ;
— artikel 19bis van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen ;
— artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013 nr. 165.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers niet gegrond en
bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, behalve diegene die de
berekening van de kosten betreffen.
Het verklaart de vordering van de eisers niet gegrond en verwerpt aldus de
vordering van de eisers die ertoe strekt de eiseres te veroordelen tot betaling
van 61.937,38 euro vermeerderd met de interest.
Het veroordeelt de eisers in solidum tot betaling van de rechtsplegingsvergoedingen, die voor de verweerster zijn vastgesteld op 6.600 euro.
Het bestreden arrest steunt zijn beslissingen op de volgende gronden :
“Voorafgaande rechtspleging
J. D. heeft zich van het leven beroofd op 13 december 1999 nadat hij zijn tweede
echtgenote en vervolgens hun dochter, D.D. had gedood. Hij is ook de vader van
twee kinderen uit een eerste huwelijk, de eisers.
Op 5 juni 1997 had hij een verzekeringsaanvraag gesloten uitgaande van
Cigna (thans de verweerster), waarin laatstgenoemde een beschermingsplan
voorstelde dat voorzag in de betaling van 2.500.000 frank in geval van overlijden bij ongeval met een kosteloze verzekeringsperiode als de aanvraag vóór
15 juni 1997 werd ingediend, met een maandelijkse premie van 500 frank.
Dat document preciseert dat het kapitaal bij overlijden gestort wordt aan
de wettelijke erfgenamen, tenzij de verzekerde een andere begunstigde wil
aanwijzen, hetgeen hij uitdrukkelijk schriftelijk aan de verzekeraar moet
meedelen.
In een brief van 12 juni 1997, verklaart Cigna de verzekeringsaanvraag te
hebben ontvangen en stuurt ze de algemene en bijzondere voorwaarden van de
polis aan J.D.
In dezelfde brief stelt zij ook voor de echtgenote van J.D. te verzekeren, tegen
betaling van een tweede premie van 500 frank per maand.
De bijzondere voorwaarden van 12 juni 1997 verwijzen inzake de aanduiding
van de begunstigde ‘naar de algemene voorwaarden’ en leggen de maandelijkse
premie vast op 500 frank, betaalbaar via American Express.
De algemene voorwaarden definiëren de begunstigde als volgt : ‘tenzij de
verzekerde de identiteit van een andere begunstigde aan de verzekeraar heeft
doorgegeven, wordt bij het overlijden van de verzekerde het bedrag gestort aan
de overlevende echtgenoot van wie hij noch van tafel en bed, noch uit de echt
gescheiden is, bij ontstentenis aan de wettige erfgenamen, met uitsluiting van
de Staat’.(Vertaling)
Als gevolg van die nieuwe offerte, ondertekent J.D. een verzekeringsaanvraag in naam van zijn echtgenote A.V., op 31 juli 1997, en dat tegen betaling
van een supplement op de aangekondigde premie.
J.D. verklaart in zijn brief van 6 augustus 1997 de brief van Cigna van 12 juni
1997 te hebben ontvangen en laat weten dat hij de vaststelling van de begunstigden, zoals ze in de algemene voorwaarden opgenomen is, wil wijzigen.
Zo heeft hij de volgende rangschikking aangewezen : A.V., bij ontstentenis,
zijn dochter D.D., bij ontstentenis, K.R., bij ontstentenis de wettige erfgenamen.
In een brief van 20 augustus 1997, zendt Cigna aan J.D. een bijvoegsel gedagtekend op 8 augustus 1997, met aangegeven begunstigde : ‘zie brief van 6 augustus
1997’. Zo beantwoordt hij de wens van de verzekeringnemer. De premie was
vastgesteld op 500 frank per maand.
Cigna heeft vervolgens op 2 september 1997 nieuwe bijzondere voorwaarden
toegestuurd met, enerzijds, de identiteit van de verzekeringnemer, J. D.
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(verzekerde), met identificatie van de begunstigde ‘zie brief van 6 augustus
1997’, en, anderzijds, de identiteit van de echtgenoot, A.V. (verzekerde), met
identificatie van de begunstigde, ‘zie algemene voorwaarden’, met een premie
vastgesteld op 1.000 frank per maand. Dat is het punt van discussie tussen de
partijen.
Na het overlijden van de beide verzekerden, op 12 december 1999, heeft de
verweerster, die in de rechten van Cigna treedt, de notaris die belast was met
de nalatenschappen op de hoogte gesteld van het bestaan van een overeenkomst die J. D. had gesloten.
Ze heeft de dekking ervan geweigerd.
Samenvatting van de voorliggende standpunten
De eisers voeren hun hoedanigheid van erfgenaam van hun halfzuster, D.D.,
en van hun vader, J.D., aan en het voordeel van de verzekering die laatstgenoemde had afgesloten als verzekeringnemer en dat het risico dekt dat rust op
het hoofd van de verzekerde A.V.
[…] De eisers betogen dat als gevolg van het overlijden van A.V., de begunstiging die bepaald was in de litigieuze overeenkomst, in het licht van die overeenkomst, niet in het voordeel moest zijn van J.D. maar van zijn dochter D.
[…] Zij beweren, in aanvullende orde, dat zelfs als J.D. de begunstigde was van
de dekking bij het overlijden van zijn echtgenote (quod non), zij recht hebben
op het voordeel van de verzekeringswaarborg in zoverre de verweerster het
bewijs niet levert van een opzettelijk schadegeval en dat de sancties die zijn
opgenomen in de verzekeringspolis van de verweerster , zelfs in geval van een
opzettelijk schadegeval, laatstgenoemde niet toestaan hen uit te sluiten van
het voordeel van de dekking.
De verweerster beweert van haar kant dat aangezien de begunstigde gedefinieerd is in de algemene voorwaarden van de polis, de eerste begunstigde van
de waarborg als gevolg van het overlijden van A.V. niet haar dochter D. is, maar
haar overlevende echtgenoot, te weten J.D. en dat aangezien laatstgenoemde
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, de sanctie van uitsluiting
bepaald bij artikel 4 van de algemene voorwaarden moet worden toegepast.
Gevolgen van wat voorafgaat voor het bepalen van de begunstigden van de
verzekering-overlijden
Voor de overeenkomst waarvoor J.D. de verzekerde is : bij overlijden zijn de
begunstigden zijn echtgenote, bij ontstentenis D.D., bij ontstentenis, mevrouw
R. en bij ontstentenis de wettige erfgenamen.
Voor de overeenkomst waarvoor A.V. de verzekerde is, volgens de bijzondere
voorwaarden die verwijzen naar de algemene voorwaarden waarvan artikel 1
vermeldt : de overlevende echtgenoot (dus J.D.), bij ontstentenis de wettige
erfgenamen (dus de eisers).
Inzake de vordering van de eisers en de overeenkomst waarvan A.V. de verzekerde is
De verzekeringsmaatschappij oordeelt dat aangezien J.D., die de begunstigde
is van de polis die werd gesloten op het hoofd van A.V., het overlijden van zijn
echtgenote opzettelijk heeft veroorzaakt, geen aanspraak mocht maken op
het voordeel van de polis met toepassing van artikel 4 van de algemene voorwaarden dat bepaalt dat de ongevallen veroorzaakt door een opzettelijke daad
van de begunstigde van de polis worden uitgesloten.
[…] De verzekeraar bewijst dat het begane feit een opzettelijk feit is, dus een
feit dat wetens en willens begaan werd.
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Voor wat de sanctie van het opzettelijk schadegeval betreft menen de eisers
dat de bij artikel 1 van de algemene voorwaarden bepaalde sanctie louter tot
gevolg heeft dat J.D. het voordeel van de dekking ontzegd wordt terwijl de
rechten van de andere begunstigden behouden blijven.
Volgens hen, volgt uit artikel 8 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst
dat overeenkomstig die bepaling het verval enkel de auteur van het schadegeval treft en dat de rechten van de eventuele andere begunstigden behouden
blijven.
Zoals hierboven werd uiteengezet, is het onderscheid tussen de categorieën
van verval en uitsluiting van weinig belang voor de bewijslast aangezien
artikel 1315, tweede lid, Burgerlijk Wetboek toegepast wordt.
Men moet nagaan of de sanctie enkel de auteur van het opzettelijk schadegeval treft en of de polis zijn volle uitwerking behoudt ten aanzien van de
andere verzekerden of begunstigden.
Te dezen, voorziet de polis, in haar artikel 4, uitdrukkelijk in een aantal
uitsluitingsgronden (die moeten onderscheiden worden van de gronden tot
verval van recht die zijn opgenomen in artikel 6 van de polis).
De analyse van de overeenkomst toont aan dat de verzekeraar een duidelijk
onderscheid tussen die twee categorieën maakt.
Artikel 4 van de polis vermeldt dat ‘de ongevallen […] veroorzaakt door
een opzettelijke handeling van de verzekerde of van de begunstigde van de
polis, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door opzettelijke deelname aan
misdaden of misdrijven uitgesloten worden’.
Die bepaling vermeldt wel een beding van uitsluiting van de overeenkomst,
hetgeen betekent dat het schadegeval in dat geval niet gedekt is.
Het gedekte risico is het overlijden bij ongeval, te weten het overlijden dat
voortvloeit uit een aantasting van de fysieke integriteit van de verzekerde,
veroorzaakt door een plotse gebeurtenis waarvan één van de oorzaken zich
buiten het lichaam bevindt (zie de definities bij artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis).
Een dergelijk risico heeft niets van doen met zelfmoord, dat hier het geval is.
Hoewel het principe is toegestaan om de andere verzekerden en niet de auteur
van de opzettelijke handeling te dekken, verbiedt de wet de verzekeraar niet
hun uitsluiting in de overeenkomst op te nemen, hetgeen te dezen het geval is.
De eisers betogen dat de artikelen 4 en 6 van de polis tegenstrijdig zijn aangezien artikel 6 bepaalt : ‘de verzekerde en de begunstigde worden uitgesloten
van elk recht dat volgt uit de polis en de verzekeraar kan eisen dat ze elke
reeds betaalde som terugbetalen als de verzekeringnemer, de verzekerde of de
begunstigde het ongeval […] opzettelijk heeft veroorzaakt. Wanneer er meerdere begunstigden zijn zal de polis slechts uitwerking hebben in het voordeel
van de begunstigden die geen enkele deelname hebben gehad aan de hierboven
in het eerste lid bedoelde gebeurtenissen’.
Zij betogen dat de polis, in het licht van die bepaling, de begunstigde die het
schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, bestraft met verval van recht op
dekking aangezien die sanctie betrekking heeft op de begunstigde en zich niet
uitstrekt tot de andere in de overeenkomst aangewezen begunstigden die hun
recht op de verzekeringswaarborg behouden.
Zij leiden daaruit af dat de bedingen van de verzekeringsovereenkomst duidelijk en nauwkeurig moeten, met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de
controle op de verzekeringsondernemingen, dat bepaalt dat de voorwaarden
der overeenkomsten in duidelijke en nauwkeurige bewoordingen moeten opge-
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steld worden hetgeen met name impliceert dat de bedingen van de polis zodanig
moeten worden opgesteld dat zij onderling niet tegenstrijdig zijn.
Bij ontstentenis, worden die bedingen niet geacht schriftelijk te zijn vastgelegd, volgens artikel 19bis Controlewet Verzekeringen, en de eisers leiden
daaruit af dat de verweerster noch artikel 4, noch artikel 6 van de polis mag
aanvoeren en dat enkel het wettelijk stelsel van verval toepassing mag vinden.
Aanvullend betogen zij dat de tegenstrijdigheid in ieder geval moet worden
uitgeklaard in een voor hen gunstige zin, aangezien de verzekeraar die twee
bepalingen in zijn voordeel heeft bedongen.
Artikel 4 volgt precies op de bepaling met de beschrijving van het risico en
staat vóór de bepalingen over de betaling van de premie en de aangifte van het
schadegeval (waarbij de bepalingen betreffende het verval zijn ingevoegd).
De in die twee bepalingen bedoelde voorwaarden zijn niet identiek.
De draagwijdte van artikel 6 van de polis betreft het bestraffen van het nietnakomen van de verzekerde of van de begunstigde in een schadegeval dat niet
is uitgesloten ; de plaats ervan in de overeenkomst bevestigt die uitlegging.
Artikel 6 heeft het over ‘het opzettelijk veroorzaken van een ongeval’ terwijl
artikel 4, waarvan de titel op zich duidelijk en ondubbelzinnig is, het met name
heeft over twee specifieke gevallen die het voordeel van de verzekering uitsluiten :
— de gebrekkige fysieke of psychische toestand (die niet door de partijen
wordt aangevoerd) ;
— een opzettelijke daad door zelfmoord, poging tot zelfmoord of opzettelijke
deelname aan misdaden of misdrijven.
Tot twee maal toe het woord ‘opzettelijke handeling’ gebruiken is weliswaar
ongelukkig, maar met de contextuele uitlegging kan hetzelfde woord op twee
verschillende manieren worden begrepen.
In het eerste geval is de opzettelijke handeling die uitsluiting teweegbrengt
ofwel een strafbaar feit, ofwel een zelfmoord of een poging tot zelfmoord terwijl
ze in het tweede geval meer algemeen wordt opgevat alsof ze het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of de gevolgen ervan verergerd heeft, hetzij rechtstreeks, hetzij door het weigeren van het volgen of laten volgen van een medische behandeling.
Hier wordt het rechtstreeks of opzettelijk veroorzaken van een ongeval bedoeld
met uitsluiting van zelfmoord die in de eerste categorie is ondergebracht, hetgeen
geheel in overeenstemming is met volledig coherent is in de logica van de polis.
Er is dus geen interne tegenstrijdigheid en het is duidelijk dat de partijen de
zelfmoord hebben willen plaatsen in de bedingen van uitsluiting van verzekeringswaarborg.
De uitsluiting impliceert dat het risico niet gedekt is, ongeacht de begunstigde, in tegenstelling tot het verval, dat persoonlijk is (zie met name Luik,
17 oktober 2003, R.R.D., 2004, 453 : ‘Volgens artikel 8 van de wet van 25 juni 1992,
kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan wie het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Die wet heeft de dekking van een opzettelijk feit uitgesloten doch enkel ten aanzien van diegene die het opzettelijk feit
heeft gepleegd. De verzekeraar kan tegen de ouders geen dekkingsweigering
opwerpen tegen de ouders daar zij zelf de verzekeringsvoorwaarden vervullen’).
De verweerster betoogt dat de verzekeraars met een overeenkomst de wettelijke sanctie van het verval kunnen vervangen door een andere sanctie, zoals
de uitsluiting, zodat de verzekeraar het recht heeft om in geval van een opzettelijk schadegeval zijn waarborg te weigeren, niet alleen ten aanzien van de
auteur van het schadegeval maar ten aanzien van elke begunstigde, hetgeen
het geval is in artikel 4 van de polis in kwestie.
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Het eerste lid van artikel 8 is als volgt opgesteld : Niettegenstaande enig
andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te
geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Die bepaling is van openbare orde, zoals de woorden ‘niettegenstaande enig
andersluidend beding’ aangeven.
Krachtens die tekst mag de verzekeraar in geen geval verplicht worden
dekking te geven aan diegene — verzekeringnemer, verzekerde, begunstigde —
die willens en wetens het schadegeval zou hebben veroorzaakt.
Dat betekent niet als dusdanig dat die regel hem verplicht dekking te geven
aan iedere andere begunstigde die vreemd is aan het opzettelijk feit en hem,
aan de hand van een contractuele bepaling, verbiedt dekking te ontzeggen aan
iedere andere begunstigde van de overeenkomst die vreemd is aan het opzettelijke feit.
‘een dergelijke (bepaling) overtreedt geenszins het karakter van openbare
orde van artikel 8 en is volstrekt geldig’ (vertaling) (Luik, 7 november 2007,
Forum de l’assurance, 2008, 11, noot C. Verdure ; CUP, vol. 106, p. 56, nr. 69).
Daaruit volgt dat de in de polis opgenomen en door J. D. aanvaarde uitsluitingsgrond geldig is en de verzekeraar dus niet verplicht is dekking te geven
aan de eisers.
Hun vorderingen zijn dus niet gegrond”.
Grieven
1.1. J.D. had in 1997 een verzekering bij de verweerster gesloten die enerzijds
voorzag in de betaling van 2.500.000 frank als hij door een ongeval komt te overlijden en anderzijds in de betaling van 2.500.000 frank als zijn echtgenote, A.V.
door een ongeval komt te overlijden.
De eisers vorderen de betaling van 61.973,38 euro (2.500.000 frank) krachtens
de overeenkomst waarvan A.V. de verzekerde is.
Het bestreden arrest beslist dat de begunstigden van de overeenkomst
waarvan A.V. de verzekerde is, de volgende personen zijn : de overlevende echtgenoot (dus J.D.), bij ontstentenis de wettige erfgenamen (dus de eisers).
Het arrest stelt vast dat J.D. zijn tweede echtgenote, A.V., heeft gedood en
zich vervolgens van het leven heeft beroofd.
1.2. Het arrest beslist dat de eisers geen aanspraak kunnen maken op het
voordeel van de verzekering waarvan A.V. de verzekerde is omdat :
— J.D., begunstigde van die verzekering, het overlijden van zijn echtgenote
opzettelijk heeft veroorzaakt ;
— artikel 4 van de algemene voorwaarden van de polis vermeldt : “zijn uitgesloten de ongevallen […] veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de
verzekerde of van de begunstigde van de polis, door zelfmoord of poging tot
zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of misdrijven” ;
— het een uitsluitingsbeding betreft (niet alleen tegenstelbaar aan J. D.,
auteur van de opzettelijke handeling, maar ook aan de eisers) en niet een
beding van verval ;
— het schadegeval bijgevolg niet gedekt is en de eisers geen aanspraak
kunnen maken op het voordeel van de verzekering.

.........................................................
5.1. Krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, kan aan de wetten die
de openbare orde en de goede zeden betreffen, door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan. De artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek bepalen bovendien dat een verbintenis, aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan hebben en dat de oorzaak ongeoorloofd is,
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wanneer zij door de wet verboden is, of wanneer zij strijdig is met de goede
zeden of met de openbare orde.
Artikel 3 van de Wet Landverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat de bepalingen van deze wet van dwingend recht zijn, tenzij uit de bewoordingen zelf
blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere
bedingen.
Artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomsten bepaalt dat niettegenstaande enig andersluidend beding, de verzekeraar niet verplicht kan
worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
De sanctie die artikel 8, eerste lid, bepaalt is het verval. De opzettelijke fout
is uitsluitend toerekenbaar aan de dader ervan. Terwijl artikel 8, eerste lid,
Wet Landverzekeringsovereenkomsten een bepaling van dwingend recht en
bovendien van openbare orde is, mag de verzekeringsovereenkomst de nietdekking van het schadegeval niet uitbreiden (door de opzettelijke daad niet
aan te merken als grond van verval maar als uitsluitingsgrond) tot een andere
begunstigde dan diegene die de opzettelijke fout heeft begaan.
Dat genoemde artikel 8, eerste lid, laat geen enkele ruimte voor een contractuele aanpassing die de gevolgen ervan wijzigt. Aangezien het verval de sanctie
is die de wet heeft voorbehouden aan het opzettelijke schadegeval, mogen de
verzekeraars zich niet proberen te onttrekken aan de wil van de wetgever door
het opzettelijk schadegeval om te vormen tot een uitsluitingsgrond.
5.2. Artikel 4 ( “De uitsluitingen van de overeenkomst”) van de algemene
voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, die de betaling oplegt van een
bedrag van 2.500.000 frank/61.973,38 euro voor het overlijden bij ongeval van A.V.
bepaalt : “zijn uitgesloten de ongevallen […] veroorzaakt door een opzettelijke
handeling van de verzekerde of van de begunstigde van de polis, door zelfmoord
of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of misdrijven”.
Die bepaling merkt de opzettelijke handeling van de begunstigde aldus aan
als een uitsluitingsgrond van de waarborg.
Een dergelijk beding dat afwijkt van artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat een dwingende wetsbepaling is die van openbare orde
is, kan geen gevolgen hebben.
De verweerster mag zich bijgevolg niet beroepen op artikel 4 van de algemene
bepalingen van de verzekeringspolis om te betogen dat het overlijden van A.V.,
dat opzettelijk veroorzaakt werd door de begunstigde van de polis, J. D., uitgesloten wordt van de waarborg, zodat de eisers, die de begunstigden zijn die het
opzettelijk feit niet hebben gepleegd en die niet hebben deelgenomen aan het
door J. D. begane opzettelijke feit, niet van de verzekering kunnen genieten.
Het arrest dat de vordering van de eisers niet gegrond verklaart op grond dat
het overlijden van A. V., dat opzettelijk door J. D. veroorzaakt werd, krachtens
artikel 4 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis van de waarborg uitgesloten is, schendt de artikelen 3 en 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomsten, en ook de artikelen 6, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst,
kan de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet
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verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet, mag in de
verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het
recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens nietnakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
Uit die bepalingen volgt dat enkel de auteur van een opzettelijke
fout of van de niet-nakoming van een in de overeenkomst bepaalde
verplichting vrijgesteld kan worden van het voordeel van de verzekeringsdekking.
Artikel 3 van dezelfde wet bepaalt dat de bepalingen van deze wet van
dwingend recht zijn, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om er van af te wijken door bijzondere bedingen.
Bijgevolg is in een levensverzekeringsovereenkomst elk contractueel beding verboden dat tot gevolg heeft een andere begunstigde dan
de auteur van de opzettelijke fout van de verzekeringsdekking wegens
die fout uit te sluiten.
Het arrest stelt vast dat J. D. een levensverzekeringsovereenkomst
heeft gesloten op het hoofd van zijn echtgenote A.V., dat de begunstigden van die overeenkomst de overlevende echtgenoot, hetzij J. D.,
en, bij ontstentenis, de wettige erfgenamen, onder wie de eisers zijn, en
dat J.D. zich van het leven beroofd heeft nadat hij zijn echtgenote en
vervolgens hun dochter, D. D., had gedood.
Het stelt eveneens vast dat artikel 4 van de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat “zijn uitgesloten de ongevallen […] veroorzaakt door
een opzettelijke handeling van de verzekerde of van de begunstigde
van de polis, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door opzettelijke
deelname aan misdaden of misdrijven”.
Het overweegt dat het overlijden van A.V. volgt uit een door J. D.
opzettelijke begaan feit.
Het arrest, dat oordeelt dat de eisers krachtens artikel 4 van de
verzekeringsovereenkomst niet kunnen genieten van de dekkingen
van voornoemde overeenkomst, schendt de artikelen 3 en 8, eerste lid,
Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over
het hoger beroep van de eisers en over de kosten tussen hen en de
verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
3 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. Heenen.

N° 166
3o

— 3 maart 2014
(S.12.0110.F)

kamer

ARBEID. — ARBEIDSBESCHERMING. — Pesterij. — M et redenen
omklede klacht. — P reventieadviseur. — Werknemer. — Bescherming
tegen ontslag door de werkgever. — A anvang.

De bescherming van de werknemer vangt aan op het tijdstip waarop de
werkgever op de hoogte wordt gesteld van de indiening van de met redenen
omklede klacht bij de preventieadviseur  (1)   (2). (Art. 32tredecies, §§ 1
en 6, Wet Welzijn Werknemers ; artt. 13 en 14, KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk)

(M. t. Allart Motor b.v.b.a.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 28 maart 2012 van
het arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 16 januari 2014 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 32nonies en 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in de
versie ingevoerd bij de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 166.
  (2) Art. 32tredecies van de Wet Welzijn Werknemers, in de versie ingevoerd bij de
wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk en vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 januari 2007 ; de
artikelen 12 tot 14 van het koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, vóór de opheffing ervan bij het KB
van 17 mei 2007.
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geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en vóór de vervanging ervan bij de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk ;
— de artikelen 12 tot 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende
de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het
werk vóór de afschaffing ervan bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk,
waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ;
— artikel 766, eerste lid, 767, § 3, tweede lid, en 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest hervormt het beroepen vonnis in zoverre het de verweerster
veroordeelt tot betaling van een beschermingsvergoeding op grond van
artikel 32tredecies, Wet Welzijn Werknemers en zegt voor recht dat de eiser niet
genoot van de in die bepaling bedoelde bescherming op de dag van zijn ontslag,
op 27 maart 2007, met alle redenen die worden verondersteld hier volledig te zijn
weergegeven en inzonderheid op grond dat :
“Die wet van openbare orde is en ze, gelet op het van het gemeenrecht afwijkende karakter van de bescherming ingesteld bij artikel 32tredecies, Wet
Welzijn Werknemers, geïnterpreteerd moet worden met nauwgezette toepassing van de vormvereisten.
Uit paragraaf 1 van artikel 32tredecies — vóór de wijziging ervan bij de wetgeving van 2007 — volgt dat men drie verschillende omstandigheden moet duiden
om het juiste tijdstip te bepalen waarop de bescherming aanvangt, te weten :
— in het raam van een interne procedure moet de preventieadviseur, krachtens artikel 32tredecies, § 6, de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen van
het feit dat de werknemer een met redenen omklede klacht heeft ingediend.
Vanaf dat ogenblik is de werknemer beschermd ;
— als een klacht is ingediend bij de medische inspectie wordt de werkgever
daarvan in principe niet op de hoogte gesteld aangezien de wet van 16 november
1972 betreffende de arbeidsinspectie de absolute anonimiteit van iedere klacht
garandeert tenzij men daar uitdrukkelijk van afziet. De werknemer dient de
werkgever daarvan op de hoogte te stellen indien hij bescherming wenst te
genieten ;
— als de zaak is ingeleid voor de arbeidsgerechten, vangt de bescherming aan
op de dag van de kennisgeving van de akte waardoor de zaak bij het gerecht
aanhangig wordt gemaakt.
Als het om een interne procedure gaat, ligt de informatieplicht wettelijk
bij de preventieadviseur. Daaruit volgt dat de informatie die door een andere
persoon verstrekt wordt dan door de persoon die de wetgever uitdrukkelijk
daartoe heeft aangewezen een initiatief is dat niet in de plaats van de wettelijke vereisten mag worden gesteld.
Die interpretatie van de aanvang van de bescherming wordt bevestigd door :
— de parlementaire voorbereiding : ‘Ten slotte wordt bepaald vanaf welk tijdstip de bescherming van de werknemer aanvangt. Als het gaat om een klachtprocedure binnen de onderneming, moet de preventieadviseur die het onderzoek leidt de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat de
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werknemer een specifieke bescherming geniet. Dat geldt zowel voor de persoon
die een klacht indient als voor de getuigen. Wanneer het gaat om een klacht
bij de inspectie, mag de werkgever daarvan niet op de hoogte worden gesteld :
dat zou strijdig zijn met de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Die wet garandeert immers de absolute anonimiteit van elke klacht,
een principe waarvan niet mag worden afgeweken. In voorkomend geval moet
de werknemer eventueel zelf de werkgever verwittigen. Wanneer de zaak voor
de rechtbank is ingeleid, zal de bescherming uiteraard aanvangen op de dag
van de kennisgeving van de akte waardoor de zaak bij het bevoegde rechtscollege aanhangig wordt gemaakt. De bescherming eindigt zodra de procedures
volledig beëindigd zijn’ (vertaling) ;
— de doctrine : zo betogen S. van Wassenhove en P. Brasseur : ‘Wanneer een
procedure op grond van een met redenen omklede klacht wordt aangevat op
het niveau van de onderneming of van de instelling, moet de preventieadviseur
de werkgever onmiddellijk op de hoogte stellen van het feit dat de werknemer
bescherming geniet. Slechts vanaf dat ogenblik vangt de bescherming aan’
(vertaling) ;
— J.-P Cordier bevestigt : ‘In geval van een interne procedure is de preventieadviseur, krachtens artikel 32tredecies, § 6, verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat een met redenen omklede klacht
werd ingediend. De werknemer is dus vanaf dat ogenblik beschermd’ (vertaling) ;
— De rechtspraak van het arbeidshof te Luik, dat in een zeer recent arrest
gewezen heeft op alle voornoemde beginselen en inzake de aanvang van de
bescherming zeer pertinent het verschil heeft beklemtoond tussen het wettelijk bij de wet van 4 augustus 1996 ingevoerd stelsel en datgene dat werd
toegepast na de wetgevende hervorming van 2007 : ‘Het is niet onbelangrijk de
bescherming te onderwerpen aan een informatieplicht, dus aan het uitvoeren
en verwezenlijken van het nagestreefde doel. Het criterium dat gehanteerd
wordt in paragraaf 6 van artikel 32tredecies, vóór de wijziging ervan bij
artikel 13 van de wet van 10 januari 2007, is de informatie van de werkgever op
initiatief van de preventieadviseur. Het criterium is dus het informeren van de
werkgever ; maar dat criterium gaat niet samen met een proactief optreden :
ofwel is de werkgever op de hoogte, ofwel kon hij niet op de hoogte zijn. Hij kan
dat niet zijn zolang hij de informatie niet krijgt. Die strikte toepassing van
paragraaf 6 van artikel 32tredecies steunt op geen enkele uitlegging ; ze biedt
het voordeel een coherent en toetsbaar stelsel in te voeren, dat verenigbaar
is met de aanvang van de beschermingsperiode in de volgende twee gevallen :
— ofwel wordt de klacht bij de medische inspectie ingediend : de bescherming vangt niet aan zolang de werkgever niet op de hoogte is van het feit dat
een klacht werd ingediend ; — ofwel is de zaak voor de rechtbank ingeleid,
aangezien de bescherming in dat geval ‘uiteraard’ aanvangt op de datum van
kennisgeving van de akte waarbij de zaak voor het bevoegde rechtscollege
aanhangig is gemaakt, hetgeen moet begrepen worden als het tijdstip van de
betekening van de dagvaarding aan de werkgever. De cohesie van die regel die
de aanvang van de bescherming koppelt aan de informatie die de werkgever
heeft ontvangen, die dus op de hoogte is of kan zijn van de klacht, biedt het
voordeel dat andere beschermingsstelsels worden gehanteerd naargelang de
wijze van bescherming die de werknemer heeft gekozen, iets waarop de werkgever geen enkele impact heeft. Sinds 10 januari 2007, laat artikel 32tredecies
van de wet de bescherming ook afhangen van een enkel criterium, namelijk
het indienen van de klacht, dus één enkel mechanisme met een onduidelijke
beschermingsperiode tot gevolg’.
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Het arbeidshof is het helemaal eens met dit standpunt dat de interpretatie
van de eiser, namelijk dat de oude wettekst (stelsel 1996) duidelijk is en bepaalt
dat het aanvangspunt het indienen van de klacht is, volledig uitsluit.
De volgende data zijn bepalend voor het vastleggen van het ingaan van de
bescherming :
— 23 maart 2007 : brief van Meester Hiernaux gericht aan CESI ; de verweerster beklemtoont terecht dat CESI die brief beschouwt als een contactopneming met CESI en niet als een klacht. De ontvangstmelding van CESI aan
de eiser van 23 maart 2007 vermeldt woordelijk : ‘CESI heeft de brief van uw
raadsman, van 20 maart 2007 in goede orde ontvangen. Die brief beschrijft een
zorgwekkende beroepssituatie en geeft me uw wens te kennen om dringend een
formele klacht in te dienen wegens pesterijen. U vindt als bijlage het document
waarmee u klacht kan indienen in het kader van de wet van 11 juni 2002’ ;
— 26 maart 2007 : ontslag van de eiser ;
— 27 maart 2007 : indiening van de door de eiser met redenen omklede klacht
overeenkomstig de door CESI toegepaste regels. Er dient te worden opgemerkt
dat de eiser zijn klacht op 26 maart 2007 gedagtekend heeft hetgeen strijdig is
met het verslag van CESI dat de correcte datum draagt die de preventieadviseur heeft vermeld en die door hem werd ondertekend. Ze verwijst ook naar het
verslag van CESI dat bepaalt : ‘het betreft een formele klacht wegens pesterijen die op 27 maart 2007 werd ingediend bij CESI’.
Uit die omstandigheden volgt dat de eiser niet geniet van de wettelijke
bescherming op grond dat het ontslag beslist werd door de verweerster voordat
zij op de hoogte was gebracht van het feit dat de preventieadviseur een klacht
had ingediend, overeenkomstig paragraaf 6 van artikel 32tredecies van de wet
van 4 augustus 1996.
Het beroepen vonnis wordt dus gewijzigd in zoverre het de werkgever veroordeeld heeft tot betaling van een vergoeding van zes maanden loon, hetzij
20.083,50 euro”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 32nonies, Wet Welzijn Werknemers, in de versie die in het
middel bedoeld is, kan de werknemer die meent het slachtoffer te zijn van
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zich
richten tot de preventieadviseur en bij die persoon een met redenen omklede
klacht indienen volgens de voorwaarden en de nadere regels vastgesteld met
toepassing van artikel 32quater, § 2. Artikel 32tredecies, § 1, van dezelfde wet
verbiedt de werkgever de arbeidsverhouding te beëindigen behalve om redenen
die vreemd zijn aan de klacht, zodra een met redenen omklede klacht is ingediend op het vlak van de onderneming of van de instelling overeenkomstig de
vigerende procedures.
Krachtens paragraaf 2 van die laatste bepaling, berust de bewijslast van de
redenen die vreemd zijn aan die klacht bij de werkgever op het ogenblik dat
zij werd ingediend en binnen twaalf maanden volgend op het indienen van de
klacht.
Uit die bepalingen volgt dat de overgang van de informele procedure naar
de formele procedure en bijgevolg, van de aanvang van de bescherming tegen
het ontslag geschiedt door het indienen bij de preventieadviseur van een met
redenen omklede klacht, te weten een klacht die de wil van de werknemer te
kennen geeft om een formele procedure aan te vatten en die een voldoende
nauwkeurige beschrijving geeft van de feiten, de identiteit van de betrokken
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persoon en de tijdstippen en plaatsen waarop de feiten zich hebben voorgedaan ;
die vereiste is gemotiveerd door het feit dat die klacht de bewijslast van de
redenen van het ontslag omkeert.
De verplichting die paragraaf 6 van dat artikel 32tredecies aan de preventieadviseur oplegt heeft niet de draagwijdte dat ze bepaalt vanaf welk tijdstip de
werknemer beschermd is tegen ontslag maar enkel dat ze aan de preventieadviseur een verplichting oplegt om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te
brengen van het feit dat de werknemer bescherming geniet.
Het arrest dat beslist dat de wettelijke bescherming slechts aanvangt op het
ogenblik dat de werkgever op de hoogte wordt gebracht van het indienen van
de klacht, schendt bijgevolg de artikelen 32nonies en 32tredecies (inzonderheid
§ 1, 2 en 6) Wet Welzijn Werknemers in de in het middel bedoelde versie. Doordat
het arrest de op artikel 32tredecies, § 5, van de wet gesteunde vordering van
de eiser afwijst, die aan de werknemer, die niet verzocht heeft om opnieuw
te worden opgenomen op zijn functie, een beschermingsvergoeding toekent
wanneer het bevoegde rechtscollege de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen heeft geacht, zonder na te gaan of
die feiten bewezen zijn, schendt het bijgevolg artikel 32tredecies, § 5.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 32tredecies, § 1, Wet Welzijn Werknemers, in de op de
feiten toepasbare versie, mag de werkgever die een werknemer tewerkstelt die, hetzij op het vlak van de onderneming of van de instelling
die hem tewerkstelt, overeenkomstig de vigerende procedures, hetzij
bij de met het toezicht belaste ambtenaren, een met redenen omklede
klacht heeft ingediend of voor wie deze ambtenaren zijn opgetreden, of
die een rechtsvordering instelt op grond van dit hoofdstuk, de arbeidsverhouding niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig
wijzigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan die
rechtsvordering.
Krachtens artikel 32tredecies, § 6, van dezelfde wet, stelt de preventieadviseur, wanneer een procedure op grond van een met redenen
omklede klacht werd aangevat op het niveau van de onderneming of de
instelling, de werkgever onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de
werknemer de bescherming bedoeld bij dit artikel geniet.
Luidens artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk, in de op de feiten toepasbare versie, brengt de
bevoegde preventieadviseur, van zodra een met redenen omklede klacht
is ingediend, de werkgever hiervan op de hoogte door hem een afschrift
van het in artikel 13 bedoelde document te bezorgen en nodigt hij de
werkgever uit om passende maatregelen te nemen.
Uit die bepalingen volgt dat de bescherming van de werknemer
aanvangt op het tijdstip waarop de werkgever op de hoogte wordt
gesteld van het indienen van de met redenen omklede klacht bij de
preventieadviseur.
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Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.

N° 167
3o

— 3 maart 2014
(S.13.0096.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Termijnen van cassatieberoep en betekening. — Duur, begin en einde. — T ermijn van het cassatieberoep. — Begin. — A rrest dat uitspraak doet over bij artikel 704 van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde materies en over andere materies
die daarmee geen verband houden. — K ennisgeving van de beslissing. —
Gerechtsbrief. — Uitwerking.
2 o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — GERECHTSBRIEF. —
A rrest dat uitspraak doet over bij artikel 704 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde materies en over andere materies die daarmee geen
verband houden. — K ennisgeving van de beslissing. — Gerechtsbrief. —
Uitwerking.

1o en 2o Wanneer het arrest uitspraak doet over een betwisting die onder
het toepassingsveld valt van de artikelen 792, tweede lid, en 704, § 2, van
het Gerechtelijk Wetboek, met inbegrip van de betwistingen bedoeld bij
artikel 580, 2o, van hetzelfde wetboek, dan heeft de omstandigheid dat
het uitspraak doet over andere betwistingen die geen verband houden
met de in artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde materies,
geen invloed op de uitwerking van de kennisgeving op het begin van de
beroepstermijn. (Artt. 580, 2o, 704, § 2, 792, tweede lid, en 1073, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek)

(H. t. Fonds

tot vergoeding van de in geval van sluiting

van ondernemingen ontslagen werknemers)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 3 april 2013 van het
arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
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van het hof

Betreffende het door de eerste verweerder tegen het cassatieberoep
aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is te
laat ingesteld
Krachtens artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de
termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden te rekenen van
de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
Het genoemde artikel 792 bepaalt in het tweede lid dat de griffier,
voor de zaken opgesomd in artikel 704, § 2, van hetzelfde wetboek
binnen acht dagen bij gerechtsbrief de beslissing ter kennis van de
partijen stelt.
Die materies omvatten de geschillen bedoeld bij artikel 580, 2o, van
het voornoemde wetboek.
Het arrest doet uitspraak over een geschil betreffende het bedrag
van de schuldvordering die de eiser, in de hoedanigheid van werknemer,
kan tegenwerpen aan de eerste verweerder als gevolg van de sluiting
van de onderneming waar hij was tewerkgesteld.
Een dergelijk geschil valt onder de toepassing van voornoemd
artikel 580, 2o.
De omstandigheid dat het arrest uitspraak doet over andere geschillen
die vreemd zijn aan de in artikel 704 Gerechtelijk Wetboek bedoelde
materies, heeft geen weerslag op de kennisgeving van de aanvang van
de beroepstermijn.
Aangezien de eiser de kennisgeving van het arrest op 5 april 2013
ontvangen heeft en het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep werd
ingesteld, pas op 10 september 2013 werd neergelegd op de griffie van
het Hof, is dit beroep laattijdig.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
de eerste verweerder tot de kosten.
3 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en mevr. Geinger.
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N° 168
2o

— 4 maart 2014
(P.13.1475.N)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — A lgemeen. — Hof
van Cassatie. — A rresten van het Hof. — Uitlegging. — Voorwaarden. —
Grenzen.
2 o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A llerlei. — A rresten
van het Hof. — Uitlegging. — Voorwaarden. — Grenzen.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — A lgemeen. — Hof van
Cassatie. — A rresten van het Hof. — Uitlegging door het Hof van een
onduidelijke of dubbelzinnige beslissing. — Beperking.
4o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A llerlei. — A rresten
van het Hof. — Uitlegging door het Hof van een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing. — Beperking.

1o en 2o Het Hof van Cassatie is bevoegd zijn eigen arresten uit te leggen in
zoverre de beschikkingen ervan onduidelijk of dubbelzinnig zijn, zonder
evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te
wijzigen dan wel er een vaststelling aan toe te voegen die vereist is voor
de wettelijkheid van zijn beslissing  (1).
3o en 4o Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder
gewezen beslissing, dat in werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens
of argumenten opkomt tegen het in deze beslissing gewezen oordeel of de
tenuitvoerlegging ervan wil verhinderen  (2).

(S.,

in aanwezigheid van procureur- generaal bij het
roep te

Hof

van

Be -

Gent, e.a.)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De verzoeker heeft op 13 augustus 2013 ter griffie van het Hof een
verzoekschrift tot “heroverweging en ten minste uitleg over de onduidelijkheden in het arrest dd 21 april 2009, P.08.1789.N volgens, — 793”
neergelegd. Dit verzoekschrift is aan huidig arrest gehecht.
De verzoeker voert in een stuk, ontvangen ter griffie van het Hof op
25 februari 214, grieven aan en verzoekt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen.

  (1) Cass. 11 september 1996, AR P.96.1115.F, AC 1996, nr. 304 ; Cass. 20 oktober 1999, AR
P.99.0826.F, AC 1999, nr. 550 ; Zie : Cass. 20 november 1967, AC 1968, 402 ; Cass. 24 april 1970,
AC 1970, 789 ; Cass. 27 februari 1992, AR 9264, AC 1991-1992, nr. 340 ; Cass. 13 september 1996,
AR C.94.0336.N, AC 1996, nr. 310.
  (2) Zie : Cass. 14 oktober 2008, AR P.08.0779.N, AC 2008, nr. 545.
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Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Verzoek tot herinoverwegingneming en uitlegging
1. Artikel 793 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “De rechter die een
onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, kan die
uitleggen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden,
te beperken of te wijzigen.”
2. Het Hof van Cassatie is bevoegd zijn eigen arresten uit te leggen
in zoverre de beschikkingen ervan onduidelijk of ondubbelzinnig (lees :
dubbelzinning) zijn, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te
breiden, te beperken of te wijzigen dan wel er een vaststelling aan toe
te voegen die vereist is voor de wettelijkheid van zijn beslissing.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder
gewezen beslissing, dat in werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens
of argumenten opkomt tegen het in deze beslissing gewezen oordeel of
de tenuitvoerlegging ervan wil verhinderen.
3. De verzoeker heeft kritiek op het arrest van het Hof van 21 april
2009 en verzoekt eensdeels dat het Hof op basis van tal van argumenten
die hij thans tegen dat arrest aanvoert, de bij dat arrest beoordeelde
cassatieberoepen opnieuw in overweging zou nemen om tot een ander
besluit te komen, anderdeels dat het Hof zou antwoorden op zijn thans
aangevoerde argumenten en aldus de wettelijkheid van zijn beslissing
bijkomend zou staven, minstens een prejudiciële vraag zou stellen aan
het Hof van Justitie strekkende tot de interpretatie van zijn arrest C –
388/08 (in de zaak L en P van 1 december 2008) waarnaar het arrest van
21 april 2009 van het Hof van Cassatie verwijst.
4. Dergelijk verzoek is geen verzoek in de zin van artikel 793 Gerechtelijk Wetboek.
Het verzoek is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt eisers verzoek.
Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.
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N° 169
2o

— 4 maart 2014
(P.13.1775.N)

kamer

1o VERENIGING VAN MISDADIGERS. — Bestanddelen. — Georganiseerde
vereniging. — Opzettelijk karakter. — Begrip.
2 o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Rechtvaardiging. — Noodtoestand. — Begrip.
3o MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — Rechtvaardiging. — Noodtoestand. — Toepassing. — Voorwaarden.
4o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring. — Vermogensvoordelen die niet
meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen.
— Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. — I nhoud.
5o OPENBAAR MINISTERIE. — Strafzaken. — Strafvordering. —
Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring. —
Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde
kunnen worden aangetroffen. — Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. — I nhoud.
6 o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring. — Schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie. — Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen
van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen. — R aming van de geld waarde door de rechter. — A ard. — Voorwaarden.
7o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring.
— Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. — Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen
worden aangetroffen.

— R aming

van de geldwaarde door de rechter.

—

Voorwaarden.
8o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Recht op tegenspraak.
— Strafvordering. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere
verbeurdverklaring. — Vermogensvoordelen. — Vermogensvoordelen die
niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aange troffen. — Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. —
R aming van de geldwaarde van de vermogensvoordelen.
9 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.3. — Recht van verdediging. — Strafvordering.
— Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring. — vermogensvoordelen. — Vermogensvoordelen die niet meer in het
vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen. — Schrifte lijke vordering van het openbaar ministerie. — R aming van de geldwaarde
van de vermogensvoordelen.
10 o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring. — Vermogensvoordelen die niet
meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen.
— Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. — Gevolg.
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11o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Recht op tegenspraak. — Strafvordering. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve
bijzondere verbeurdverklaring. — Vermogensvoordelen. — Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen
worden aangetroffen.
terie.

— Schriftelijke

vordering van het openbaar minis-

— Gevolg.

12 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — Bevoegdheid. —
Strafvordering. — Verbeurdverklaring. — Facultatieve bijzondere
verbeurdverklaring. — Vermogensvoordelen. — Vermogensvoordelen die
niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aange troffen. — Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. —
Bevoegdheid van de rechter.

1o Bendevorming in de zin van artikel 322 Strafwetboek vereist een vereniging van fysieke personen, georganiseerd met het oog op de uitvoering van
het oogmerk van die vereniging, dat bestaat in het plegen van aanslagen op
personen of op eigendommen ; de organisatie moet een opzettelijk karakter
hebben, wat elke toevallige of onvoorziene bijeenkomst uitsluit en zij moet
de leden op ondubbelzinnige wijze aan elkaar binden tot een groep die op
het geschikte ogenblik kan optreden  (1). (Art. 322 Strafwetboek)
2o Noodtoestand vormt alleen dan een rechtvaardigingsgrond als de waarde
van hetgeen wordt prijsgegeven lager is dan of gelijk is aan de waarde
van het goed dat men wil vrijwaren, het te vrijwaren recht of belang een
dadelijk en ernstig gevaar loopt, het kwaad alleen door het misdrijf kan
worden voorkomen en de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen
ontstaan  (2). (Art. 71 Strafwetboek)
3o Er kan van noodtoestand geen sprake zijn indien de dader, zonder
daartoe gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand
die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen belangen  (3).
(Art. 71 Strafwetboek)
4o en 5o Artikel 43bis Strafwetboek vereist niet dat de procureur des
Konings in zijn schriftelijke vordering de geldwaarde zou ramen van de
vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde
kunnen worden aangetroffen, maar laat het integendeel aan de rechter
om die geldwaarde te ramen  (4).
6 o en 7o De rechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van de niet in het
vermogen van de veroordeelde aan te treffen vermogensvoordelen, mits
het vermogensvoordelen betreft welke opgeleverd zijn door de in de schriftelijke vordering van de procureur des Konings vermelde telastleggingen
en voor zover de rechter die telastleggingen heeft bewezen verklaard  (5).
  (1) Zie : Cass. 29 januari 2008, AR P.07.1434.N, AC 2008, nr. 69 ; Cass. 20 februari 2013, AR
P.13.0112.F, AC 2013, nr. 120.
  (2) Cass. 5 april 1996, AR P.94.0002.F, AC 1996, nr. 111 ; Cass. 28 april 1999, AR P.98.1596.F,
AC 1999, nr. 245.
  (3) Cass. 13 november 2001, AR P.00.0366.N, AC 2001, nr. 613 met conclusie advocaatgeneraal De Swaef ; Cass. 19 oktober 2005, AR P.05.0807.F, AC 2005, nr. 519 met conclusie
advocaat-generaal Vandermeersch.
  (4) Cass. 13 november 2007, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.
  (5) Zie : Cass. 17 december 2013, AR. P.13.1354.N, AC 2013, nr. 690.
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8o en 9o Wanneer de procureur des Konings de bijzondere verbeurdverklaring schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden
gevonden in het vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de strafrechter ; het recht van verdediging is afdoende gewaarborgd doordat de beklaagde ingevolge de schriftelijke vordering van de procureur des Konings weet dat tegen hem een
bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent van vermogensvoordelen
kan worden uitgesproken zodat hij aldus in de gelegenheid is verweer
te voeren over de mogelijkheid van de bijzondere verbeurdverklaring bij
equivalent van vermogensvoordelen en de omvang ervan  (1).
10 o, 11o en 12o Indien de procureur des Konings in zijn schriftelijke vordering de geldwaarde van de vermogensvoordelen heeft geraamd, kan de
rechter de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent van de vermogensvoordelen uitspreken voor een hoger bedrag dan het in die schriftelijke vordering vermelde bedrag ; in een dergelijk geval is hij niet verplicht
is om voorafgaandelijk de beklaagde de gelegenheid te geven daarover
verweer te voeren.

(K. e.a. t. D. 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 2 oktober 2013.
De eisers I voeren geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel van de eiser III
8. Het middel voert schending aan van artikel 322 Strafwetboek : het
arrest verklaart de eiser III ten onrechte schuldig aan de telastlegging
C2 ; om hem schuldig te verklaren als aanstoker, hoofd of bevelvoerder
van een bende volstaat het niet om vast te stellen dat er een verdeling
van taken was ; dat gegeven volstaat niet om te kunnen spreken van

  (1) Cass. 13 november 2007, AR P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.

ARREST-2014-3.indb 596

13/01/15 11:46

N° 169 - 4.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

597

een georganiseerde groep van personen die het oogmerk heeft om op
personen of eigendommen aanslagen te plegen die misdaden of wanbedrijven zijn.
9. Bendevorming in de zin van artikel 322 Strafwetboek vereist een
vereniging van fysieke personen, georganiseerd met het oog op de
uitvoering van het oogmerk van die vereniging, dat bestaat in het
plegen van aanslagen op personen of op eigendommen. De organisatie
moet een opzettelijk karakter hebben, wat elke toevallige of onvoorziene bijeenkomst uitsluit en zij moet de leden op ondubbelzinnige
wijze aan elkaar binden tot een groep die op het geschikte ogenblik
kan optreden.
10. De appelrechters oordelen dat :
— een vereniging strafrechtelijk gezien een feitelijk begrip is, dat
het zich verbinden met anderen tot een misdadig opzet omvat, waarbij
die samenwerking als een eenheid naar buiten treedt ;
— de vereniging geen uitgesproken karakter van bestendigheid moet
hebben, maar dat het volstaat dat ze een werkelijk bestaan heeft en
dat de leden ervan aan elkaar verbonden zijn om te handelen op het
geschikte ogenblik ;
— de essentie van de vereniging het bestaan is van enige organisatie,
zoals een verdeling van taken ;
— de organisatie het moet mogelijk maken om op het gepaste ogenblik de ongeoorloofde bedrijvigheid uit te voeren ;
— uit de geloofwaardige verklaringen van S A, S C en de zussen S
blijkt dat de eiser III, die stelt dat hij dringend geld nodig had, bij S A
met het idee afkwam om de Nederlandse drugorganisatie waarvoor hij
werkte 10 kilogram heroïne afhandig te maken ;
— de eiser III bij A informeerde of hij de nodige contacten had om
deze heroïne te verkopen ;
— na enkele gesprekken A besliste mee te stappen in het verhaal en
hij op zoek ging naar kopers voor de heroïne ;
— ook S C die voor de organisatie de heroïne naar het Zwitserse Basel
diende te vervoeren, in het plan werd betrokken, alsmede de zussen S ;
— met N D werd afgesproken de schuld voor de verdwijning van de
drugs in de schoenen te schuiven van de verweerder 2 ;
— waar ieder zijn rol had bij het uitvoeren van de ripdeal, tevens
omvattende het verkopen van de geripte heroïne, bezwaarlijk kan
worden gesteld dat zij samen geen vereniging vormden, waarvan de
eiser III overduidelijk de aanstoker en de leider was.
Met die redenen, die niet enkel verband houden met de verdeling van
taken, verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat er
sprake was van een georganiseerde groep zoals vereist voor de toepassing van artikel 322 Strafwetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel van de eiser III
.........................................................
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Tweede onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 71 Strafwetboek :
het arrest verwerpt ten onrechte eisers beroep op noodtoestand ; de
omstandigheid dat de eiser zichzelf in een noodsituatie heeft gebracht,
sluit de toepassing van artikel 71 Strafwetboek niet uit.
14. Noodtoestand vormt alleen dan een rechtvaardigingsgrond als de
waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager is dan of gelijk is aan de
waarde van het goed dat men wil vrijwaren, het te vrijwaren recht of
belang een dadelijk en ernstig gevaar loopt, het kwaad alleen door het
misdrijf kan worden voorkomen en de betrokkene de noodtoestand niet
zelf heeft doen ontstaan.
Er kan van noodtoestand geen sprake zijn indien de dader, zonder
daartoe gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand
die op voorzienbare wijze leidt tot een conflict tussen belangen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
15. De appelrechters die oordelen dat : “De beklaagde die zich door
zijn eigen handelen in deze situatie heeft gebracht (hij kon weten dat
de organisatie na vaststelling van de verdwijning van 10 kg heroïne
het daarbij niet zou laten), kan zich bezwaarlijk beroepen op de rechtvaardigingsgrond “noodtoestand” om aan te voeren dat hij niet anders
kon dan [de verweerder 2] aanduiden als de chauffeur die de verdwenen
drugs vervoerd had.”, verantwoorden hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................
Middel van de eiser IV
22. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 43bis Strafwetboek, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging : de appelrechters
verklaren ten onrechte lastens de eiser IV een bedrag van 350.000
euro verbeurd als het equivalent bedrag van de vermogensvoordelen ; een verbeurdverklaring voor een dergelijk bedrag valt buiten
de grenzen van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie ; het openbaar ministerie had immers voor de eerste rechter
schriftelijk slechts de bijzondere verbeurdverklaring gevorderd van
een bedrag van 266.000 euro, de eerste rechter verklaarde dit bedrag
verbeurd en het openbaar ministerie voor het appelgerecht vroeg
daarvan de bevestiging ; de stelling dat de schriftelijke vordering het
bedrag begrenst dat de rechter als vermogensvoordelen kan verbeurd
verklaren, beantwoordt aan het doel dat de wetgever met die schriftelijke vordering voor ogen had, namelijk het waarborgen van het
recht van verdediging door te vermijden dat een beklaagde wordt
geconfronteerd met de verbeurdverklaring van een niet-gevorderd
bedrag waarover hij zich niet verdedigd heeft ; minstens hadden de
appelrechters de eiser IV moeten uitnodigen zich op het vlak van de
bijzondere verbeurdverklaring te verdedigen.
23. Artikel 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek bepaalt :
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“De bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld
in artikel 42, 3o, kan door de rechter in elk geval worden uitgesproken,
maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings schriftelijk
wordt gevorderd.
Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de
veroordeelde, raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag.”
24. De wetgever beoogde met de invoering van de verplichting van
een schriftelijke vordering door het openbaar ministerie het recht van
verdediging beter te waarborgen door te vermijden dat een beklaagde
zou worden geconfronteerd met een bijzondere verbeurdverklaring die
niet was gevorderd en waarover hij zich niet had verdedigd. De rechter
kan niet op eigen initiatief een facultatieve bijzondere verbeurdverklaring uitspreken, maar slechts nadat de beklaagde is verwittigd door
middel van een schriftelijke vordering van het openbaar miniserie.
25. Het met dat doel gewijzigde artikel 43bis Strafwetboek vereist
evenwel niet dat de procureur des Konings in zijn schriftelijke vordering de geldwaarde zou ramen. De wetgever liet het integendeel aan de
rechter over die geldwaarde te ramen.
De rechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van de niet in het
vermogen van de veroordeelde aan te treffen vermogensvoordelen, mits
het vermogensvoordelen betreft welke opgeleverd zijn door de in de
schriftelijke vordering van de procureur des Konings vermelde telastleggingen en voor zover de rechter die telastleggingen heeft bewezen
verklaard.
26. Wanneer de procureur des Konings de bijzondere verbeurdverklaring schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen
worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, is de raming
van de geldwaarde altijd in het debat voor de strafrechter.
27. Uit het voorgaande volgt dat, indien de procureur des Konings in
zijn schriftelijke vordering de geldwaarde van de vermogensvoordelen
heeft geraamd, de rechter de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent van de vermogensvoordelen kan uitspreken voor een hoger bedrag
dan het in die schriftelijke vordering vermelde bedrag en dat hij in een
dergelijk geval niet verplicht is om voorafgaandelijk de beklaagde de
gelegenheid te geven daarover verweer te voeren.
Het recht van verdediging is afdoende gewaarborgd doordat de
beklaagde ingevolge de schriftelijke vordering van de procureur des
Konings weet dat tegen hem een bijzondere verbeurdverklaring bij
equivalent van vermogensvoordelen alsook voor welke telastleggingen
die kan worden uitgesproken. Hij is aldus in de gelegenheid verweer te
voeren over de mogelijkheid van de bijzondere verbeurdverklaring bij
equivalent van vermogensvoordelen en de omvang ervan.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Gillis
(bij de balie te Gent), de heer Van Driessche (bij de balie te Oudenaarde) en de heer Meese (bij de balie te Gent).

N° 170
2o

— 4 maart 2014
(P.13.1852.N)

kamer

1o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Vereiste. — Rechten van derden. — Draagwijdte.
2 o HELING. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — Vereiste. — R echten van derden. — Draagwijdte.
3o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Rechten van derden. — Afwijzing. — Grondslag.
4o HELING. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — R echten van derden. — A fwijzing. — Grondslag.
5o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere verbeurdverklaring. — R echten van derden. — R echtmatigheid van het bezit. — Beoordeling. — Criteria. — Toepassing.
6 o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Rechten van derden. — Rechtmatigheid van het bezit. — Beoordeling.
— A ard. — Criteria. — Toepassing
7o HELING. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — R echten van derden. — R echtmatigheid van het
bezit. — Beoordeling. — A ard. — Criteria. — Toepassing.
8o STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — Verbeurdverklaring. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere verbeurdverklaring.
— Rechten van derden. — Derde niet veroordeeld voor de feiten van
witwassen of voor de feiten die het vermogensvoordeel hebben voortge bracht. — Gevolg.
9 o HELING. — Witwasmisdrijf. — Voorwerp van het misdrijf. — Bijzondere
verbeurdverklaring. — R echten van derden. — Derde niet veroordeeld
voor de feiten van witwassen of voor de feiten die het vermogensvoordeel
hebben voortgebracht.

— Gevolg.

1o en 2o Artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan door de wet van 10 mei 2007, vereist niet dat de verbeurd
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te verklaren goederen tot het vermogen van de veroordeelde behoren,
maar laat enkel toe dat derden, dit zijn personen die niet werden veroordeeld voor het witwasmisdrijf of een eraan ten grondslag liggend misdrijf,
krachtens hun rechtmatig bezit aanspraken op die goederen doen
gelden  (1).
3o en 4o De wederrechtelijke oorsprong van de goederen die als voorwerp
van het misdrijf witwassen in aanmerking komen voor de verbeurdverklaring, volstaat niet om de aanspraken van derden op die goederen zonder
meer af te wijzen. (Art. 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door de wet van 10 mei 2007)
5o, 6 o en 7o De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of het bezit dat
derden beweren te hebben op de goederen, die als voorwerp van het
misdrijf van witwassen in aanmerking komen voor de verbeurdverklaring, rechtmatig is en kan daarbij rekening houden met alle voorliggende
omstandigheden, zoals de deugdelijkheid van het voorgehouden bezit
en de goede trouw van de derde die aanspraken op die goederen doet
gelden of wiens aanspraken daarop worden uitgeoefend ; die goede trouw
is aanwezig wanneer die derde kan geloven in de regelmatigheid van de
aard en de oorsprong van de goederen. (Art. 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing voor de wijziging door de wet 10 mei 2007)
8o en 9o Het feit dat een derde niet veroordeeld is voor de feiten van
witwassen of feiten die het witgewassen vermogensvoordeel hebben
voortgebracht, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat zijn bezit van die
goederen rechtmatig is.

(K. 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 29 oktober 2013.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door de wet van
10 mei 2007 : het arrest dat de stiefmoeder van de eiseressen, I A K,
veroordeelt wegens witwasmisdrijven, beveelt de verbeurdverklaring
van een bedrag van 4.946.602 USD en oordeelt dat die verbeurdverkla  (1) Zie : Cass. 14 januari 2004, AR P.03.1185.F, AC 2004, nr. 20 met concl. advocaatgeneraal Loop.
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ring ten uitvoer dient gelegd te worden op in beslag genomen rekeningen 058-5021026-58 waarop het saldo van de rekening 557-8150600-21
werd omgezet met voortzetting van het beslag, 058-6038397-93 en
058-5019307-85, die op naam staan van de veroordeelde en van V G K ; de
eiseressen zijn de dochters uit een vorig huwelijk en de wettige erfgenamen van K ; het arrest wijst het verzoek van de eiseressen tot vrijgave van de rekeningen 058-5019307-85, 058-5021026-58 en 557-8150600-21
af omdat, gelet op de illegale oorsprong van de gelden, zij geen rechtmatige onderdelen van enig particulier vermogen vormen, zodat particuliere derden geen rechtmatige aanspraken erop kunnen doen gelden
en de verbeurdverklaring geen nadeel toebrengt aan rechtmatige
aanspraken van derden ; het arrest oordeelt eveneens dat de eiseressen
ten aanzien van die gelden geen ruimere aanspraken kunnen laten
gelden dan hun rechtsvoorganger ; het beroepen vonnis heeft echter
de strafvordering ten aanzien van K vervallen verklaard wegens overlijden, zodat hij niet is veroordeeld voor enig witwasmisdrijf of onderliggend misdrijf ; evenmin blijkt uit het arrest dat de eiseressen enige
betrokkenheid bij de feiten hebben ; bijgevolg oordeelt het arrest ten
onrechte dat de verplichte verbeurdverklaring ingevolge de bewezen
verklaarde witwasmisdrijven ten uitvoer dient te worden gelegd op
rekeningen die zich in het vermogen van derden bevinden en wijst het
ten onrechte de aanspraken van die derden af louter op grond van de
illegale oorsprong van de gelden.
2. Krachtens artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek, wordt het
voorwerp van het misdrijf witwassen verbeurdverklaard, zelfs als het
geen eigendom van de veroordeelde is, zonder dat die verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp
kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt.
Die bepaling vereist niet dat de aldus verbeurd te verklaren goederen
tot het vermogen van de veroordeelde behoren, maar laat enkel toe dat
derden, dit zijn personen die niet werden veroordeeld voor het witwasmisdrijf of een eraan ten grondslag liggend misdrijf, krachtens hun
rechtmatig bezit aanspraken op die goederen doen gelden.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat die bepaling niet toelaat
goederen verbeurd te verklaren die zich in het vermogen van derden
bevinden, faalt het naar recht.
3. De wederrechtelijke oorsprong van de goederen die als voorwerp
van het misdrijf witwassen in aanmerking komen voor de verbeurdverklaring, volstaat niet om de aanspraken van derden op die goederen
zonder meer af te wijzen. In dat geval zou immers geen enkele derde
aanspraken kunnen doen gelden op deze goederen, die krachtens de
voormelde bepaling allemaal een wederrechtelijke oorsprong hebben.
Voor het overige beoordeelt de rechter onaantastbaar in feite of het
bezit dat derden op die goederen beweren te hebben, rechtmatig is.
Daarbij kan de rechter rekening houden met alle voorliggende omstandigheden, zoals de deugdelijkheid van het voorgehouden bezit en de
goede trouw van de derde die aanspraken op die goederen doet gelden
of wiens aanspraken daarop worden uitgeoefend. Die goede trouw is
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aanwezig wanneer die derde kan geloven in de regelmatigheid van de
aard en de oorsprong van de goederen.
Bijgevolg heeft het feit dat een derde niet veroordeeld is voor de
feiten van witwassen of feiten die het witgewassen vermogensvoordeel
hebben voortgebracht, niet noodzakelijk tot gevolg dat zijn bezit van
die goederen rechtmatig is.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
4. Wat de feiten van witwassen betreft, oordeelt het arrest (ro 6, 7 en
14.5) dat :
— de gelden die aan K en I K werden gestort op de bedoelde rekeningen als zogenaamde commissielonen, in werkelijkheid smeergelden
betroffen die aan K waren betaald in ruil voor het toekennen van
aankopen van medische apparatuur door de administratie van SintPetersburg, zodat die gelden uit misdrijf werden verkregen en dus een
illegale oorsprong hebben ;
— I K, die perfect ervan op de hoogte was dat haar echtgenoot K
smeergelden ontving, in dezelfde mate als K betrokken was bij het
verbergen of verdoezelen van de illegale herkomst van de gelden op de
rekeningen ;
— aldus de bedragen van 2.767.355 USD en 2.179.247 USD, in totaal
4.946.602 USD, werden witgewassen, die volledig kunnen worden teruggevonden in het vermogen van I K en van K, welke te beschouwen is als
een derde ;
— de verbeurdverklaring van die gelden dient ten uitvoer te worden
gelegd op de in beslag genomen rekeningen 058-5021026-58 waarop het
saldo van de rekening 557-8150600-21 werd omgezet met voortzetting
van het beslag, 058-6038397-93 en 058-5019307-85, die op naam staan van
hetzij I K en van K gezamenlijk, hetzij op naam van K alleen ;
— gelet op de illegale oorsprong van de witgewassen gelden, deze geen
rechtmatige onderdelen van enig particulier vermogen vormen, zodat
particuliere derden geen rechtmatige aanspraken erop kunnen doen
gelden en de verbeurdverklaring geen nadeel toebrengt aan dergelijke
aanspraken.
5. Wat de aanspraken van de eiseressen op de verbeurdverklaarde
gelden betreft, oordeelt het arrest (ro 19) vervolgens dat :
— de verplichte verbeurdverklaring zich richt op het eigenlijke voorwerp van het witwassen en zich krachtens artikel 505 Strafwetboek
dan ook opdringt aan derden, voor zover geen schade wordt berokkend
aan de rechten die derden op de verbeurd te verklaren zaken kunnen
doen gelden ;
— de eiseressen hun aanspraken uitsluitend putten uit de gebeurlijke
aanspraken die K ten aanzien van deze gelden had kunnen maken,
of anders gezegd, de eiseressen op die gelden geen andere of ruimere
aanspraken hebben dan hun rechtsvoorganger ;
— uit wat voorafgaat en uit de beoordeling van het arrest met
betrekking tot de wederrechtelijke oorsprong van deze gelden volgt
dat de eiseressen niet naar eis van recht bewijzen dat zij rechtmatige
aanspraken of rechten kunnen doen gelden op de verbeurdverklaarde
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zaken en dat hun beweerde aanspraken niet kunnen worden beschouwd
als rechtmatige aanspraken of rechten van derden waarvan artikel 505
Strafwetboek de bescherming beoogt.
6. Met het geheel van die redenen geeft het arrest te kennen dat K
als derde geen rechtmatig bezit op de verbeurdverklaarde gelden kon
doen gelden omdat hij, gelet op de aangehaalde feitelijke omstandigheden, niet kon geloven in de wettelijkheid van de oorsprong van de
gelden, zodat de eiseressen die als erfgenamen enkel in zijn rechten
zijn getreden, dat evenmin konden doen.
Het arrest dat aldus de vordering van de eiseressen tot vrijgave van
de verbeurdverklaarde gelden verwerpt, niet enkel op grond van de
illegale oorsprong van die gelden, maar ook op grond van omstandigheden die de aanspraken van de eiseressen betreffen, verantwoordt de
beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het middel op tegen overtollige redenen die
de beslissing niet schragen en die de hiervoor vermelde, zelfstandige
redenen op grond waarvan het arrest het verzoek van de eiseressen
verwerpt, onaangetast laten.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Nudelholc.

N° 171
2o

— 4 maart 2014
(P.14.0256.N)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Betwisting over
de medische toestand van een terbeschikkinggestelde veroordeelde. —
I nformatiewinning door de strafuitvoeringsrechtbank zelf. — Gevolg.
2 o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — Strafuitvoeringsrechtbank.
— Betwisting over de medische toestand van een terbeschikkinggestelde
veroordeelde. — I nformatiewinning door de strafuitvoeringsrechtbank
zelf. — Gevolg.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Onpartijdigheid. — Betwisting over de medische toestand van een terbeschikkinggestelde veroordeelde. — I nformatiewinning door de strafuitvoe ringsrechtbank zelf.
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4o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.1. — Strafuitvoe ringsrechtbank. — Onpartijdigheid. — Betwisting over de medische
toestand van een terbeschikkinggestelde veroordeelde. — I nformatie winning door de strafuitvoeringsrechtbank zelf.
5o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Zitting. —
Terbeschikkinggestelde veroordeelde. — Verschijning. — Verplichting.
6 o STRAFUITVOERING. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Zitting. —
Terbeschikkinggestelde veroordeelde. — Verschijning. — Verplichting.
— Vertegenwoordiging van de veroordeelde. — Verzoek tot uitstel of
vertegenwoordiging om medische redenen.
7o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Strafuitvoeringsrechtbank. — Zitting. — T erbeschikkinggestelde veroordeelde. —
Verschijning. — Verplichting. — Vertegenwoordiging van de veroordeelde.
— Verzoek tot uitstel of vertegenwoordiging om medische redenen.

1o, 2o, 3o en 4o De enkele omstandigheid dat de strafuitvoeringsrechtbank
zelf het initiatief neemt om informatie in te winnen over de medische
toestand van een gedetineerde waarover betwisting bestaat, heeft niet
voor gevolg dat de rechters van die rechtbank daardoor niet meer onpartijdig kunnen oordelen.
5o Wat de eventuele toekenning van een invrijheidstelling onder toezicht
betreft, moet de terbeschikkinggestelde veroordeelde persoonlijk
verschijnen, zonder dat hij zich door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen  (1). (Art. 95/6, eerste lid, Wet Strafuitvoering)
6 o en 7o Uit artikel 95/6, eerste lid, Wet Strafuitvoering kan niet worden
afgeleid dat de veroordeelde persoonlijk moet verschijnen op de rechtszitting waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een verzoek tot uitstel of
vertegenwoordiging om medische redenen uitspraak doet  (2). (Artt. 95/6,
eerste lid, en 95/27, § 1, Wet Strafuitvoering)

(V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 24 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

  (1) Zie : Cass. 7 november 2007, AR P.07.1440.F, AC 2007, nr. 533.
  (2) Zie : Cass. 19 maart 2008, AR P.08.0363.F, AC 2008, nr. 193.
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van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 14.1
IVBPR, alsmede miskenning van het recht op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter : de strafuitvoeringsrechtbank nam rechtstreeks contact op met de medische dienst van de gevangenis van
Hasselt teneinde een medisch attest te verkrijgen betreffende eisers
gezondheidstoestand ; die medische toestand maakte het voorwerp
van discussie uit, vermits de eiser vroeg omwille van zijn medische
toestand te mogen worden vertegenwoordigd door zijn raadsman,
alsook dat zijn dossier zou worden overgezonden naar de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen die zetelt in de gevangenis van Hasselt
alwaar de eiser gedetineerd is ; noch de eiser, noch het openbaar ministerie kon een dergelijk attest voorleggen ; de strafuitvoeringsrechtbank vermocht niet zelf zulk attest op te vragen vermits zij alzo partij
en rechter werd ; bovendien vormde het verkregen attest geenszins het
bewijs van eisers gezondheidstoestand op de dag van de rechtszitting.
4. De enkele omstandigheid dat de strafuitvoeringsrechtbank zelf het
initiatief neemt om informatie in te winnen over de medische toestand
van een gedetineerde waarover betwisting bestaat, heeft niet voor
gevolg dat de rechters van die rechtbank daardoor niet meer onpartijdig kunnen oordelen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbaar oordeel
van de strafuitvoeringsrechtbank over het feit of eisers medische
toestand hem toeliet aanwezig te zijn op de rechtszitting of verplicht
het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede
miskenning van het recht op vertegenwoordiging door zijn raadsman :
de strafuitvoeringsrechtbank liet niet toe dat de raadsman van de eiser
zijn standpunt uiteenzette omtrent eisers medische problematiek, de
voorgestelde prejudiciële vragen en de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank om kennis te nemen van de zaak ; de aanwezigheid van
de eiser was niet vereist voor die punten die geen betrekking hebben op
de grond van de zaak ; bovendien moest de eiser zich ook kunnen laten
vertegenwoordigen door zijn advocaat over de grond van de zaak, net
zoals dit mogelijk is bij een verzoek tot invrijheidstelling onder voorwaarden door de onderzoeksgerechten.
7. Artikel 95/6, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt :
“De strafuitvoeringsrechtbank hoort de veroordeelde en zijn raads
m an, het openbaar ministerie en, indien de veroordeelde gedetineerd
is, de directeur”.
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Door die regel te stellen heeft de wetgever gewild dat de veroordeelde, wat de eventuele toekenning van een invrijheidstelling onder
toezicht betreft, persoonlijk moet verschijnen, zonder dat hij zich door
zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen. Uit de voorbereidende
werkzaamheden van de wet blijkt immers dat de aanwezigheid van de
veroordeelde in persoon borg staat voor zijn bewust aanvaarden van de
opgelegde voorwaarden en verplichtingen.
De niet-naleving van de opgelegde bijzondere voorwaarden kan
krachtens artikel 95/27, § 1, Wet Strafuitvoering tot de schorsing of
herroeping van de invrijheidstelling onder toezicht leiden.
Uit artikel 95/6, eerste lid, Wet Strafuitvoering kan evenwel niet
worden afgeleid dat hij persoonlijk moet verschijnen op de rechtszitting waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een verzoek tot uitstel
of vertegenwoordiging om medische redenen uitspraak doet.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiser van bij de eerste rechtszitting liet weten dat hij niet wou
verschijnen en hij dat ook nooit gedaan heeft ;
— de eiser stelde dat hij fysiek, noch psychisch zulks aankon en hij geen
financiële middelen had om dat telkens door een arts te laten vaststellen ;
— de raadsman van de eiser op de rechtszitting van 31 oktober 2013
om uitstel verzocht om hem toe te laten nieuwe medische documenten
over te maken, verzoek dat werd ingewilligd ;
— op de volgende rechtszitting de eiser andermaal afwezig bleef
en zijn raadsman in gebreke bleef een doktersattest voor te leggen
waaruit bleek dat de eiser om medische redenen niet in de mogelijkheid verkeerde aanwezig te zijn ;
— de verdediging opperde dat de artsen van de gevangenis van Hasselt
onwillig zouden zijn om dergelijk attest op vraag van de eiser voor de
strafuitvoeringsrechtbank op te maken ;
— de strafuitvoeringsrechtbank de behandeling van de zaak andermaal uitstelde en het openbaar ministerie verzocht de vraag te stellen
of de behandelende arts bereid was een attest op te maken ;
— op de volgende rechtszitting nog steeds geen attest aanwezig was
zodat de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank zelf contact
opnam met de gevangenis en zodoende een attest verkreeg, waarvan de
raadsman van de eiser inzage kreeg ;
— het verzoek van de raadsman van de afwezige eiser om hem te
mogen vertegenwoordigen werd afgewezen omdat uit het verkregen
attest bleek dat er geen medisch beletsel was voor de eiser om zelf ter
rechtszitting aanwezig te zijn ;
— het verzoek van eisers raadsman om uitstel teneinde een attest
van dokter Favoreel alsnog voor te leggen werd afgewezen omdat de
inhoud en de strekking ervan voldoende bekend was uit een afschrift
van een eerder vonnis ;
— de strafuitvoeringsrechtbank alsnog de conclusie van de raadsman
van de eiser in ontvangst nam en vervolgens de zaak ten gronde bij
verstek behandelde.
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Hieruit blijkt dat de raadsman van de eiser bij herhaling gehoord
werd omtrent verzoeken tot uitstel van behandeling van de zaak of
vertegenwoordiging van de eiser en een conclusie dienaangaande heeft
neergelegd, maar dat hem niet toegestaan werd de eiser ten gronde
te vertegenwoordigen omdat deze laatste niet medisch in de onmogelijkheid verkeerde aanwezig te zijn. Met die redenen verantwoordt
de strafuitvoeringsrechtbank zijn beslissing naar recht zonder eisers
recht op vertegenwoordiging door een raadsman te miskennen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer Millen (bij de balie te Tongeren).

N° 172
2o

— 4 maart 2014
(RG P.14.0271.N)

kamer

1o STRAFUITVOERING. — T erbeschikkinggestelde veroordeelde. —
Verzoek tot het verkrijgen van een uitgangsvergunning. — Verzoek van
de veroordeelde om daaromtrent een zitting te organiseren. — Gevolg.
2 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Strafuitvoering. —
Strafuitvoeringsrechtbank. — Terbeschikkinggestelde veroordeelde. —
Verzoek tot het verkrijgen van een uitgangsvergunning. — Verzoek van
de veroordeelde om een rechtszitting te organiseren. — Gevolg.

Uit artikel 95/13, §§ 2 en 3, Wet Strafuitvoering volgt dat indien de terbeschikkinggestelde veroordeelde die om het verkrijgen van een uitgangspermissie heeft verzocht, de strafuitvoeringsrechtbank verzoekt de in
artikel 95/13, § 2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting te
organiseren, daaraan gevolg moet worden gegeven.

(B.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 29 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 95/13, § 2 en § 3, Wet
Strafuitvoering, alsmede miskenning van het recht van verdediging : de
strafuitvoeringsrechtbank heeft over eisers verzoek tot het verkrijgen
van een uitgangsvergunning geoordeeld zonder dat het dossier ter
beschikking werd gesteld van de veroordeelde en zijn raadsman en
zonder de veroordeelde, zijn raadsman en de directeur te horen.
2. Artikel 95/13, § 2 en § 3, Wet Strafuitvoering bepaalt :
“§ 2. Indien de strafuitvoeringsrechtbank het nuttig acht om te
kunnen oordelen over het verzoek om een uitgaansvergunning of penitentiaire verlof, of op verzoek van de ter beschikking gestelde veroordeelde, kan hij een zitting organiseren. Deze zitting moet plaatsvinden
ten laatste één maand na de ontvangst van het advies van de directeur.
Het dossier wordt gedurende ten minste vier dagen voor de datum
waarop de zitting is vastgesteld voor inzage ter beschikking gesteld
van de veroordeelde en zijn raadsman op de griffie van de gevangenis
waar de veroordeelde zijn straf ondergaat.
De veroordeelde kan, op zijn verzoek, een afschrift van het dossier
verkrijgen.
§ 3. De ter beschikking gestelde veroordeelde, zijn raadsman, de
directeur en het openbaar ministerie worden gehoord.
De strafuitvoeringsrechtbank kan beslissen eveneens andere
personen te horen.
Behoudens in de gevallen dat de openbaarheid gevaar oplevert voor de
openbare orde, de goede zeden of de nationale veiligheid, is de zitting
openbaar indien de veroordeelde hierom verzoekt.”
3. Uit die bepalingen volgt dat indien de terbeschikkinggestelde
veroordeelde die om het verkrijgen van een uitgangspermissie heeft
verzocht, de strafuitvoeringsrechtbank verzoekt de in artikel 95/13,
§ 2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting te organiseren, daaraan gevolg moet worden gegeven.
4. Met een rapportbriefje van 8 januari 2014 met de volgende inhoud :
“Griffie. Van [zodra] ik de datum heb om te verschijnen voor het SURB.
Is ook mijn advocaat aanwezig. Dhr. V D B I. Betreft : mijn uitspraak
uitgangspermissie ! 8-01-2014”, dat op 9 januari 2014 is ontvangen ter
griffie van de strafuitvoeringsrechtbank, geeft de eiser te kennen
gegeven dat hij verzocht om het organiseren van de door artikel 95/13,
§ 2, eerste lid, Wet Strafuitvoering bedoelde rechtszitting.
De strafuitvoeringsrechtbank die zonder die rechtszitting te organiseren en derhalve zonder het dossier ter inzage ter beschikking te
stellen van de ter beschikking gestelde veroordeelde en zijn raadsman
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en zonder voornoemden en de directeur te horen, uitspraak heeft
gedaan over eisers verzoek tot het verkrijgen van een uitgangspermissie, schendt de in het middel vermelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders
samengesteld.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Den
Bossche (bij de balie te Dendermonde).

N° 173
2o

— 4 maart 2014
(P.14.0308.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
Onderzoeksverrichtingen. — Afluistermaatregel. — Beschikking van
de onderzoeksrechter. — Op straffe van nietigheid verplichte vermel dingen. — Vermelding van de wetsartikelen die de concrete feiten strafbaar stellen. — Taak van het onderzoeksgerecht of de vonnisrechter.
2 o ONDERZOEKSRECHTER. — Onderzoeksverrichtingen. — Afluistermaatregel. — Beschikking van de onderzoeksrechter. — Op straffe van
nietigheid verplichte vermeldingen. — Vermelding van de wetsartikelen die de concrete feiten strafbaar stellen. — Taak van het onderzoeksgerecht of de vonnisrechter.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Afluistermaatregel. — Beschikking
de onderzoeksrechter. — Controle van de regelmatigheid. — Begrip.

van

4o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering.
— Afluistermaatregel. — Beschikking van de onderzoeksrechter. —
Controle van de regelmatigheid door de vonnisrechter. — Begrip.

1o, 2o, 3o en 4o De beschikking van de onderzoeksrechter tot machtiging
van de bewakingsmaatregel ex artikel 90ter Wetboek van Strafvordering
dient alleen de gegevens van artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1o tot 5o, op
straffe van nietigheid te vermelden ; geen enkele wetsbepaling vereist op
straffe van nietigheid dat de vermelding in de beschikking van de onderzoeksrechter van de concrete feiten ook de wetsartikelen bevat waardoor
die feiten strafbaar worden gesteld maar het staat het onderzoeksgerecht of de vonnisrechter die de regelmatigheid van de bewakingsmaat-
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regel dienen te beoordelen, na te gaan of de concrete feiten, zoals zij
omschreven werden in de beschikking van de onderzoeksrechter, beantwoorden aan één van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot
4, Wetboek van Strafvordering.

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering : het arrest oordeelt dat de machtiging tot bewakingsmaatregel ex artikel 90ter Wetboek van Strafvordering prima facie
slechts gedeeltelijk onregelmatig is en handhaaft eisers voorlopige
hechtenis ; de eiser werd aangehouden met verwijzing naar “de wet van
03.01.1933 gew. Wet 30.01.1991, gew. Wet 08.06.2006” ; ook de machtiging
tot telefoontap van 21 oktober 2013 verwijst naar deze wetsbepalingen ;
artikel 90ter, § 2 en § 4, Wetboek van Strafvordering somt op limitatieve wijze de strafbare feiten op waarvoor dergelijke bewakingsmaatregel kan worden bevolen ; een inbreuk op “de wet van 03.01.1933
gew. Wet 30.01.1991, gew. Wet 08.06.2006” komt daarin niet voor zodat de
onderzoeksrechter geen machtiging tot telefoontap kon afleveren ; de
kamer van inbeschuldigingstelling kon de feiten niet naar analogie
kwalificeren als een inbreuk op artikel 10 van de wet van 5 augustus
1991 ; de bewakingsmaatregel was geheel nietig en de daaruit volgende
bewijsmiddelen konden niet worden aangewend.
2. Artikel 90ter, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt :
“De onderzoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer het
onderzoek zulks vereist, privé-communicatie of -telecommunicatie,
tijdens de overbrenging ervan, afluisteren, er kennis van nemen en
opnemen, indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de bepalingen opgesomd in § 2, en indien de overige middelen van onderzoek
niet volstaan om de waarheid aan de dag te brengen”.
3. Artikel 90ter, § 2, eerste lid, bepaalt : “De strafbare feiten die een
bewakingsmaatregel kunnen wettigen, zijn die welke bedoeld zijn in :
.........................................................
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16 o artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en
doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie”.
Artikel 90quater, § 1, tweede lid, bepaalt dat de beschikking van de
onderzoeksrechter op straffe van nietigheid vermeldt :
“1o de aanwijzigingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de
maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter ;
2o de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
aan de dag te brengen ;
3o de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de
plaats die het voorwerp is van de bewaking ;
4o de periode tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend,
welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing
waarbij de maatregel wordt bevolen ;
5o de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke
politie aangewezen voor de uitvoering van de maatregel”.
De beschikking van de onderzoeksrechter tot machtiging van de
bewakingsmaatregel ex artikel 90ter Wetboek van Strafvordering
dient alleen de gegevens van artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1o tot
5o, op straffe van nietigheid te vermelden. Geen enkele wetsbepaling
vereist op straffe van nietigheid dat de vermelding in de beschikking
van de onderzoeksrechter van de concrete feiten ook de wetsartikelen bevat waardoor die feiten strafbaar worden gesteld. Het staat
het onderzoeksgerecht of de vonnisrechter die de regelmatigheid van
de bewakingsmaatregel dienen te beoordelen, na te gaan of de concrete
feiten, zoals zij omschreven werden in de beschikking van de onderzoeksrechter, beantwoorden aan één van de strafbare feiten, bedoeld in
artikel 90ter, § 2 tot § 4, Wetboek van Strafvordering.
4. Het arrest stelt vast dat :
— de machtiging tot een bewakingsmaatregel ex artikel 90ter
Wetboek van Strafvordering vermeldt dat deze gegeven werd uit hoofde
van “te Genk en bij samenhang elders in het Rijk, van 01/04/2013 tot
03/12/2013, als dader / mededader :
–– illegale handel in vergunningsplichtige wapens
–– inbreuken op de wapenwetgeving
Feiten beteugeld door art. 66 SWB, de wet van 03.01.1933, gew. wet
30.01.1991, gew. wet 08/06/2006” ;
— de feiten van illegale handel in vergunningsplichtige wapens
betrekking hebben op illegale handel van wapens naar Rusland.
Het arrest oordeelt dat de feiten van “illegale handel in vergunningsplichtige wapens” bestraft worden “door artikel 10 van de wet van
5.8.1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van (en bestrijding van illegale handel in) wapens, munitie en speciaal (voor militair gebruik of
voor ordehandhaving) dienstig materieel en daaraan verbonden technologie” en aldus beantwoorden aan artikel 90ter, § 2, 16o, Wetboek van
Strafvordering zodat de bewakingsmaatregel in die mate prima facie
rechtsgeldig is. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing
naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer Partoens (bij de balie te Tongeren).

N° 174
2o

— 4 maart 2014
(P.14.0333.N)

kamer

1o MISDRIJF. — ALLERLEI. — Uitlokking. — Begrip.
2 o POLITIE. — Politionele

uitlokking.

— Begrip.

1o en 2o Wanneer het opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten
enig optreden van de politieambtenaar of van een derde handelend op
het uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar, deze zich heeft beperkt tot
het scheppen van de gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in
zodanige omstandigheden dat hij de uitvoering ervan kan vaststellen en
aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn misdadig voornemen
te breken, is er geen sprake van provocatie  (1). (Art. 30 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering)

(B.)
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 18 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
  (1) Zie : Cass. 5 februari 1985, AR 9277, AC 1984-1985, nr. 337 ; Cass. 17 december 2002, AR
P.02.0027.N, nr. 675 ; Cass. 1 oktober 2008, AR P.08.0743.F, AC 2008, nr. 516.
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van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 30 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt dat er geen reden is
om aan te nemen dat er sprake is van een actieve tussenkomst van de
politie in de zin van het voormelde wetsartikel ; ook een bewust nietingrijpen kan evenwel beschouwd worden als een actieve tussenkomst
en een situatie creëren in de zin van artikel 30 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering.
2. Artikel 30, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er sprake is van provocatie wanneer door de tussenkomst van een politieambtenaar of van een derde, handelend op het
uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar, in hoofde van de dader
het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan,
versterkt of bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen.
Wanneer het opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig
optreden van de politieambtenaar of van een derde handelend op het
uitdrukkelijk verzoek van deze ambtenaar, deze zich heeft beperkt tot
het scheppen van de gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in
zodanige omstandigheden dat hij de uitvoering ervan kan vaststellen
en aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn misdadig voornemen te breken, is er geen sprake van provocatie.
3. De rechter oordeelt onaantastbaar of het optreden van de politieambtenaar aan de oorsprong ligt van het misdadige voornemen van de
dader of deze heeft aangemoedigd, dan wel slechts de gelegenheid was
om vrij een strafbaar feit te plegen in omstandigheden waar de dader
steeds vrij met dit voornemen kon breken.
4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat :
— de verbalisanten op 27 januari 2014 op een parking te Sint-AgathaBerchem een Citroën C5 hebben aangetroffen die gestolen bleek ;
— zij dit voertuig vervolgens enkel op de openbare weg hebben laten
staan en onder observatie hebben geplaatst zonder verdere tussenkomst.
Op grond van die vaststellingen oordelen de appelrechters dat de
politie :
— “niets meer deed dan het nabootsen van een dagelijkse situatie die
de dader ook had kunnen tegenkomen indien eender welke burger zijn
voertuig op de openbare weg had achtergelaten” ;
— zich beperkte “tot het louter creëren van een gelegenheid om vrij
een strafbaar feit te plegen zonder op enige wijze afbreuk te doen aan
de vrijheid van de eiser om af te zien van het plegen van enig misdrijf
met dit voertuig” ;
— enkel beoogde de uitvoering van het misdrijf vast te stellen.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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5. In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel
van de appelrechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer de Meester (bij de balie te Brugge).

N° 175
2o

— 4 maart 2014
(P.14.0335.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Verplichte
vermeldingen. — Verdachte. — I dentiteitsgegevens.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Verdachte.
— Onjuiste of onvolledige weergave van de identiteit. — Gevolg.
3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — Eerste
handhaving. — Betwisting van de identiteit van de verdachte. — Opdracht
van het onderzoeksgerecht. — Draagwijdte.
4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Eerste handhaving. —
Betwisting van de identiteit van de verdachte zoals weergegeven in het
bevel tot aanhouding. — Taak van het onderzoeksgerecht. — Draagwijdte.

1o Artikel 16, § 5, Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt dat het bevel tot
aanhouding de opgave bevat van het feit waarvoor het wordt verleend, de
wetsbepaling vermeldt die bepaalt dat het feit een misdaad of een wanbedrijf is en het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen van schuld
en voorschrijft dat de rechter in het bevel tot aanhouding de feitelijke
omstandigheden van de zaak vermeldt alsook die welke eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen
gezien de criteria bepaald in artikel 16, § 1, Voorlopige Hechteniswet,
heeft geen betrekking op de vermelding van de identiteitsgegevens van
de verdachte.
2o Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de invrijheidstelling van de
verdachte wanneer diens identiteit in het bevel tot aanhouding onjuist of
onvolledig werd weergegeven.
3o en 4o Het onderzoeksgerecht dat bij de eerste controle van de voorlopige
hechtenis de wettigheid van het bevel tot aanhouding dient te verifiëren, gaat in geval van betwisting onder meer na of de identiteit van
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de verdachte correct is weergegeven en vermag bij die gelegenheid de
onjuiste identiteitsgegevens te verbeteren of deze gegevens aan te vullen.

(J.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 februari 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 16, § 5, Voorlopige
Hechteniswet : het arrest oordeelt dat het onderzoeksgerecht bij de
handhaving van de voorlopige hechtenis de gegevens van het bevel
tot aanhouding kan aanvullen ; het stelt vervolgens dat uit het attest
van dr. V blijkt dat er geen twijfel bestond over het feit dat de eiseres
meerderjarig is ; het bevel tot aanhouding van 2 februari 2014 dat door
de vermelding “10.05.1996” als geboortedatum van de eiseres uitdrukkelijk vaststelt dat zij minderjarig is, is bij gebrek aan redengeving
waarom de onderzoeksrechter desondanks wel bevoegd zou zijn om
kennis te nemen van het dossier, niet gemotiveerd op het vlak van de
omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van de eiseres ; de nietvermelding in het bevel tot aanhouding van enig element waaruit de
meerderjarigheid van de eiseres zou blijken, maakt een onherstelbaar
gebrek uit ; uit de attesten van dr. V van 1 februari 2014 kan niet met
zekerheid worden afgeleid dat de eiseres meerderjarig is ; het onderzoeksgerecht vermocht het bevel tot aanhouding niet aan te vullen op
basis van elementen die aan het licht zijn gekomen na het verlenen van
het bevel tot aanhouding ; aldus dient de eiseres in vrijheid te worden
gesteld.
2. Artikel 16, § 5, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het bevel tot
aanhouding de opgave bevat van het feit waarvoor het wordt verleend,
de wetsbepaling vermeldt die bepaalt dat het feit een misdaad of een
wanbedrijf is en het bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen van
schuld. De rechter vermeldt in het bevel tot aanhouding de feitelijke
omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen gezien
de criteria bepaald in artikel 16, § 1, Voorlopige Hechteniswet.
Deze bepaling heeft geen betrekking op de vermelding van de identiteitgegevens van de verdachte.
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In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 16, § 5, Voorlopige Hechteniswet, faalt het naar recht.
3. Artikel 16, § 6, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de
verdachte in het bevel tot aanhouding met name wordt genoemd of zo
duidelijk mogelijk wordt aangewezen. Geen enkele wettelijke bepaling
voorziet in de invrijheidstelling van de verdachte wanneer diens identiteit onjuist of onvolledig werd weergegeven.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
4. Het onderzoeksgerecht dat bij de eerste controle van de voorlopige
hechtenis de wettigheid van het bevel tot aanhouding dient te verifiëren, gaat in geval van betwisting onder meer na of de identiteit van
de verdachte correct is weergegeven. Het vermag bij die gelegenheid
de onjuiste identiteitgegevens te verbeteren of deze gegevens aan te
vullen.
5. Met overname van de redenen van de schriftelijke vordering van
het openbaar ministerie, stelt het arrest vast dat :
— uit de lezing van het strafdossier blijkt dat de eiseres op het ogenblik van de feiten meerderjarig was ;
— de botscan, verricht door dr. V, er geen twijfel over laat bestaan dat
de eiseres een geschatte botleeftijd heeft van meer dan achttien jaar.
Met die redenen oordeelt het arrest dat de identiteit van de eiseres,
zoals vermeld in het bevel tot aanhouding, dient verbeterd en aangevuld te worden als volgt : “naar eigen zeggen geboren te Poncevo
(Servië) op 10 mei 1996, doch volgens botscan verricht door dokter V
een geschatte botleeftijd van meer dan 18 jaar te hebben”, zodat de
onderzoeksrechter ratione personae bevoegd was een bevel tot aanhouding lastens de eiseres te verlenen. Aldus is de beslissing naar recht
verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel
van de appelrechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer Pottie (bij de balie te Kortrijk).
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N° 176
2o

— 5 maart 2014
(P.13.0397.F)

kamer

1o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Termijnen voor cassatiebe roep en betekening. — Strafvordering. — Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing). — Onder borgtocht vrijgelaten inverdenkinggestelde. —
Beschikking tot verwijzing. — Correctionele rechtbank. — Verzoek van
de beklaagde tot teruggave van de borgsom. — Vonnis dat het verzoek
ontvankelijk maar niet - gegrond verklaart. — Hoger beroep van de
beklaagde. — K amer van inbeschuldigingstelling. — A rrest van onbe voegdheid om over het verzoek uitspraak te doen vóór de uitspraak over
de strafvordering.

— Onmiddellijk

cassatieberoep.

— Ontvankelijkheid.

2  CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep. — Strafvordering. — Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep. — Onder borgtocht vrijgelaten inverdenkinggestelde. — Beschikking tot verwijzing. — Correctionele rechtbank.
— Verzoek van de beklaagde tot teruggave van de borgsom. — Vonnis dat
het verzoek ontvankelijk maar niet - gegrond verklaart. — Hoger beroep
van de beklaagde. — K amer van inbeschuldigingstelling. — Beslissing
o

waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart
om over het verzoek uitspraak te doen vóór de uitspraak over de strafvordering.

— A ard.

1o en 2o Het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat beslist dat ze als onderzoeksgerecht
niet bevoegd is om, vóór de uitspraak over de strafvordering, uitspraak
te doen over het verzoek van de beklaagde tot teruggave van een met
het oog op zijn voorlopige invrijheidstelling gestorte borgsom, is niet
ontvankelijk, omdat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en geen beslissing is inzake bevoegdheid, in de zin van het tweede lid van dat artikel,
aangezien daaruit geen bevoegdheidsconflict kan ontstaan dat slechts
door een regeling van rechtsgebied kan worden opgelost  (1). (Artt. 135bis,
235bis en 416, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die op 6 mei 2013 op de griffie van het
Hof is neergelegd, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
  (1) Zie Cass. 12 februari 2002, AR P.01.1448.N, AC 2002, nr. 98.
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van het hof

Beoordeling
Het bestreden arrest doet uitspraak over het hoger beroep van de
eiser tegen een beschikking van de correctionele rechtbank te Brussel
die zijn verzoek tot teruggave van een borgtocht met het oog op zijn
voorlopige invrijheidstelling afwijst.
Het arrest oordeelt dat alleen de rechter die uitspraak doet over de
strafvordering mag beslissen over de bestemming die aan de borgtocht
moet worden gegeven. Het leidt daaruit af dat noch de correctionele
rechtbank noch het hof van beroep bevoegd zijn om vóór de uitspraak
over de strafvordering, uitspraak te doen over dat verzoek.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en is geen beslissing inzake
bevoegdheid, in de zin van het tweede lid van dat artikel, aangezien
daaruit geen bevoegdheidsconflict kan ontstaan dat slechts door een
regeling van rechtsgebied kan worden opgelost.
In strijd met wat de eiser aanvoert, doet het bestreden arrest geen
uitspraak over de verjaring van de strafvordering of over het al dan
niet redelijke karakter van de duur van het gerechtelijk onderzoek. Het
oordeelt alleen, wat niet hetzelfde is, dat de eiser nog over voldoende
instanties beschikt die de aangevoerde overschrijding van de redelijke
termijn kunnen onderzoeken en dat het hof van beroep zich, onder het
voorwendsel van die overschrijding, inzake de teruggave van de borgtocht niet de bevoegdheden van de rechter bevoegd voor de strafvordering kan toe-eigenen.
Aangezien het arrest niet behoort tot de gevallen die in het voormelde
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering zijn bepaald, staat
daartegen geen onmiddellijk cassatieberoep open.
Het cassatieberoep, dat op 28 februari 2013 is ingesteld, met andere
woorden vóór het vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel
van 26 juni 2013 dat uitspraak heeft gedaan over de strafvordering,
dat de strafvordering verjaard heeft verklaard en de teruggave van de
borgsom heeft bevolen, is voorbarig en dus niet ontvankelijk.
Het overige gedeelte van de memorie, dat geen verband houdt met de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kennes (bij de balie te
Brussel) en mevr. Vansiliette (bij de balie te Brussel).
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N° 177
2o

— 5 maart 2014
(P.13.1793.F)

kamer

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING.
— Vermelding van de toegepaste wetsbepalingen. — Wetsbepalingen met
betrekking tot de rechtspleging.
2 o VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE. — Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne
was. — Openbaar ministerie. — Vordering tot het wijzen van een toepas singsvonnis. — Toepassingsvonnis. — Begrip.
3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING.
— Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne was. —
Openbaar ministerie. — Vordering tot het wijzen van een toepassingsvonnis. — Toepassingsvonnis. — Begrip.
4o VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE. — Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne
was. — Veroordeling met kracht van gewijsde. — Openbaar ministerie.
— Vordering tot het wijzen van een toepassingsvonnis. — M ate waarin de
zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt. — Strafvordering.
5o STRAFVORDERING. — Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die
niet de zijne was. — Veroordeling met kracht van gewijsde. — Openbaar
ministerie. — Vordering tot het wijzen van een toepassingsvonnis. — M ate
waarin de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt.
6 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne was. — Bij verstek gewezen
toepassingsvonnis. — Verzet van de beklaagde. — Beperkte devolutieve
werking van het verzet. — Gevolg.
7o VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE. — Beklaagde veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne
was. — Bij verstek gewezen toepassingsvonnis. — Verzet van de beklaagde.
— Beperkte devolutieve werking van het verzet. — Gevolg. — Recht van
verdediging.

1o Noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering, noch enige andere bepaling verplichten de strafrechter
de wetsbepalingen te vermelden die betrekking hebben op de rechtspleging  (1). (Art. 149, Grondwet ; art. 195 Wetboek van Strafvordering)
2o en 3o Wanneer het openbaar ministerie, inzake een beklaagde die is
veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne is, bij de rechtbank
een toepassingsvonnis had gevorderd, welke rechtspleging gegrond is
op artikel 518 van het Wetboek van Strafvordering, heeft die rechtbank
geen uitspraak gedaan over een vordering tot verbetering die door het
openbaar ministerie met toepassing van de artikelen 793 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek wordt ingesteld ; uit het feit dat het openbaar ministerie het toepassingsvonnis een “verbeterend” vonnis heeft
  (1) Zie Cass. 16 juni 2004, AR P.04.0671.F, AC 2004, nr. 332.
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genoemd, volgt niet dat de zaak bij de rechtbank aanhangig is gemaakt
op grond van artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek  (1). (Artt. 793 e.v.,
Gerechtelijk Wetboek ; art. 518, Wetboek van Strafvordering)
4o en 5o Wanneer een vordering tot het wijzen van een toepassingsvonnis
betrekking heeft op een veroordeling met kracht van gewijsde, is de rechter
niet meer belast met het onderzoek van de strafvordering, waarover definitief uitspraak is gedaan. (Art. 518, Wetboek van Strafvordering)
6 o en 7o Het vonnis, dat oordeelt dat de beklaagde, om de beperkte devolutieve werking van het verzet tegen een toepassingsvonnis te vermijden,
zijn rechtsmiddel niet alleen tegen dat vonnis had kunnen instellen maar
ook tegen de beslissing waarin de identiteitsvergissing is gebeurd, waardoor hij zijn veroordeling zélf had kunnen betwisten, miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet. (Art. 518, Wetboek van
Strafvordering ; Algemeen beginsel inzake het recht van verdediging)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hoei van 4 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt zowel het bestreden vonnis, dat op verzet is
gewezen, als het verstekvonnis, dat ze de wetsbepalingen niet vermelden
betreffende de daarin toegepaste rechtspleging.
In zoverre de grief gericht is tegen het verstekvonnis, houdt zij geen
verband met de bestreden beslissing en is zij niet ontvankelijk.
Voor het overige verplichten noch artikel 149 Grondwet, noch
artikel 195 Wetboek van Strafvordering, noch enige andere bepaling,
dat de strafrechter de wetsbepalingen vermeldt die betrekking hebben
op de rechtspleging.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
De eiser verwijt het vonnis dat het zijn verzet niet gegrond verklaart
hoewel de vergissing die door het verstekvonnis werd verbeterd geen
loutere verschrijving was in de zin van artikel 794 Gerechtelijk Wetboek.
  (1) Zie Cass. 15 december 2004, AR P.04.1590.F, AC 2004, nr. 613.
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Het verstekvonnis van 7 juni 2013 heeft echter geen uitspraak gedaan
over een vordering tot verbetering die door het openbaar ministerie
met toepassing van de artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek
werd ingediend. Aangezien het een beklaagde betreft die op 7 december
2012 is veroordeeld onder een identiteit die niet de zijne was, heeft het
openbaar ministerie bij de rechtbank een vonnis van toepasselijkheid
gevorderd, welke rechtspleging gegrond is op artikel 518 Wetboek van
Strafvordering.
Uit het feit dat de rechtbank het vonnis waartegen verzet is aangetekend, een “verbeterend” vonnis heeft genoemd, volgt niet dat de zaak
bij haar aanhangig is gemaakt op grond van de door het middel aangevoerde wetsbepaling. Door het verzet van de eiser af te wijzen hebben
de appelrechters die bepaling dus niet kunnen schenden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De rechtbank heeft het verzet niet gegrond verklaard op grond dat de
veroordeling tegen de eiser en niet tegen zijn zoon is gericht. Het vonnis
leidt die identificatie af uit de hoedanigheid van appellant van eerstgenoemde en uit het feit dat de veroordeling aan hem werd betekend.
Het middel dat gericht is tegen de reden die stelt dat de eiser blijk
geeft van een vorm van deloyale procesvoering, komt slechts op tegen
een overtollige overweging van de appelrechters en is dus bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk.
Vierde middel
Wanneer, zoals te dezen, een vordering tot het wijzen van een vonnis
van toepasselijkheid betrekking heeft op een veroordeling die in
kracht van gewijsde is getreden, is de rechter niet meer belast met
het onderzoek van de strafvordering, waarover definitief uitspraak is
gedaan.
Aangezien bij de correctionele rechtbank het verzet aanhangig werd
gemaakt tegen een vonnis dat de identiteit van de veroordeelde verbetert, faalt het middel dat die rechtbank verwijt niet te hebben nagegaan of de strafvordering was verjaard, naar recht.
Het vonnis oordeelt dat de eiser de beperkte devolutieve werking
van het verzet tegen een vonnis van toepasselijkheid had kunnen
vermijden door zijn rechtsmiddel niet alleen tegen dat vonnis in te
stellen maar ook tegen de beslissing waarin de identiteitsvergissing is
gebeurd, zodat hij zijn veroordeling zélf had kunnen betwisten.
Die overweging miskent het algemeen beginsel van de eerbiediging
van het recht van verdediging niet.
Het middel kan in zoverre 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.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Lejeune (bij de balie te Luik).

N° 178
1o

— 6 maart 2014
(C.12.0184.N)

kamer.

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN. — T.a.v. de echtgenoten. — Onderhoudsuitkering.
— Vaststelling. — Beoordeling door de rechter. — Wijze.
2 o LEVENSONDERHOUD. — E chtscheiding en scheiding van tafel en bed.
— Gevolgen t.a.v. de personen. — T.a.v. de echtgenoten. — Onderhoudsuitkering. — Vaststelling. — Beoordeling door de rechter. — Wijze.

1o en 2o Uit de bepalingen van artikel 301, § 3, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek volgt dat de rechter bij het vaststellen van de onderhoudsuitkering na echtscheiding niet alleen rekening kan houden met de
terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde die
het gevolg is van de keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven
hebben gemaakt, maar dat hij indien daartoe bijzondere redenen voorhanden zijn, zoals de zeer lange duur van het huwelijk of de hoge leeftijd
van de uitkeringsgerechtigde, ook rekening kan houden met de aanzienlijke terugval van zijn economische situatie wegens de echtscheiding  (1).
(Art. 301, § 3, eerste en tweede lid BW)

(J. t. V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 6 mei 2010.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan.

  (1) Cass. 12 oktober 2009, AR C.08.0524.F, AC 2009, nr. 572.
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Geschonden wetsbepalingen
— artikel 149 Grondwet, gecoördineerd op 17 februari 1994 ;
— het nieuwe artikel 301 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing en onderliggende motivering
Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep van de verweerder ontvankelijk en gegrond, verklaart het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk,
doch ongegrond en doet het bestreden vonnis teniet in de mate dat aan de
eiseres een onderhoudsuitkering na echtscheiding werd toegekend.
Opnieuw rechtdoende, zegt het bestreden arrest voor recht dat de verweerder
geen onderhoudsuitkering na echtscheiding aan de eiseres verschuldigd
is, bevestigt het bestreden vonnis voor het overige binnen de perken van de
hogere beroepen, verwijst elke partij in de eigen kosten van het hoger beroep,
niet nuttig te vereffenen en slaat de rechtsplegingsvergoedingen om over de
partijen.
Met betrekking tot de staat van behoefte en de aanzienlijke economische
terugval oordeelde het bestreden arrest :
“2. De [eiseres] houdt voor dat zij in functie van het huwelijk een grote stap
achteruit zette en, omwille van de loopbaan en de ambities van [de verweerder],
koos voor een loopbaan als gerechtsdeurwaarder om het gezinsleven perfect te
kunnen organiseren, maar dat haar inkomsten beperkt zijn en het zeer moeilijk is om benoemd te worden. Tevens vreest zij ook minder werk en minder
inkomsten zolang zij niet benoemd wordt.
De [eiseres] toont vooreerst niet aan dat ze een dergelijke stap achteruit
zette toen zij huwde in 2001. Zij was toen dertig jaar oud.
De [eiseres] bewijst niet dat haar beroepskeuze een invloed had op haar
verdienvermogen, noch dat zij hiervoor een betere economische situatie heeft
moeten opgeven, noch dat deze keuze noodzakelijk door het huwelijk werd
veroorzaakt.
Er is tevens geen enkele aanwijzing dat de [eiseres] haar functie niet voltijds
kon uitoefenen wegens noden van het gezinsleven. Integendeel vermeldt ze zelf
dat ze hard moest werken en veel uren presteren.
Een aanzienlijke economische terugval door of ten tijde van het huwelijk is
op basis van deze gegevens afwezig en niet bewezen.
Een eventuele moeilijkheid om benoemd te worden, is geen vaststaand gegeven
dat in aanmerking te nemen is. Dit geldt evenzeer voor andere toekomstige
ontwikkelingen in de inkomsten of de vrees voor een inkomstendaling. Het hof
kan zich enkel steunen op bestaande concrete gegevens en niet op mogelijke
ontwikkelingen en hypotheses.
3. Verder houdt de [eiseres] voor dat zij, behalve de onbewezen stap achteruit
bij het aangaan van het huwelijk, ook een aanzienlijke economische terugval
kende tengevolge van de relatiebreuk.
Uit de hierboven vastgestelde ongelijkheid in inkomsten kan enkel worden
weerhouden dat de [eiseres] principieel onderhoudsgerechtigd is als diegene
met het laagste inkomen, zodat moet worden nagegaan of haar een uitkering
tot levensonderhoud dient te worden toegekend, op grond van de wettelijke
criteria om dergelijke uitkering te begroten.
Een ongelijkheid in de inkomsten is op zich niet voldoende om een onderhoudsuitkering na echtscheiding toe te kennen. Dergelijke onderhoudsuitkering is geen middel tot vereffening van een inkomstenongelijkheid zonder
meer.
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Het behoud van een gelijkwaardige levensstandaard van tijdens het samenleven is niet langer de referentiestandaard. De wetgever heeft verder de solidariteit na de echtscheiding ingeperkt en stelt de economische zelfredzaamheid
voorop. De onderhoudsuitkering heeft verder ook geen indemnitaire functie
meer.
Overigens namen de partijen bij hun huwelijk het stelsel van scheiding
van goederen aan. Dit hield in dat de inkomsten eigen waren en dat elk naar
vermogen bij voorrang bijdroeg aan de lasten van het huwelijk, dag na dag met
vrijstelling van iedere verrekening, ook bij ontbinding van het huwelijk.
Daar waar de [verweerder] tijdens het huwelijk naar vermogen meer zou
hebben bijgedragen in de samenlevingskosten van huisvestiging, inrichting, nutsvoorzieningen, voertuig e.d., en de geïntimeerde bepaalde van deze
uitgaven en kosten beroepsmatig fiscaal zou hebben ingebracht, is deze solidariteit beëindigd tengevolge van de ontbinding van het huwelijk.
Het wegvallen van de voordelen van deze meerverdienste van de [verweerder]
is op zich geen voldoende reden om een onderhoudsuitkering na echtscheiding
toe te kennen.
Het volstaat geenszins om een theoretisch uitgangspunt meteen als een
volledig afdwingbaar recht te bestempelen en met name 1/3 van het inkomen
van de meerverdienende ex-echtgenoot op te eisen gedurende een maximale
looptijd gelijk aan het huwelijk, zonder het bewijs dat de eigen behoeften niet
met eigen inkomsten ten minste gedekt kunnen worden en zonder het bewijs
van een aanzienlijke economische terugval.
Conclusie
Met de voorgelegde inkomstengegevens uit haar jarenlange en continue
voltijdse tewerkstelling als kandidaat-gerechtsdeurwaarder toont de [eiseres]
niet aan dat ze niet ten minste haar behoeften kan voldoen en verder toont ze
niet aan dat haar beroepskeuze een aanzienlijke economische terugval tijdens
het huwelijk heeft veroorzaakt, noch dat haar beroepskeuze door het huwelijk
zou zijn bepaald of beperkt en mogelijkheden tot hogere inkomsten zou hebben
belemmerd.
Uit de werkzaamheden van vereffening en verdeling blijkt dat de [eiseres]
overigens aanspraak maakte om het appartement van de partijen over te
nemen. Uit de debatten voor het hof is echter gebleken dat het appartement
inmiddels werd verkocht.
Op basis van de vigerende wettelijke criteria en alle bovenvermelde concrete
gegevens komt het hof tot het besluit dat aan de [eiseres] geen onderhoudsuitkering na echtscheiding verschuldigd is”.
Grieven van de eiseres
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 Grondwet en van het nieuwe artikel 301 Burgerlijk
Wetboek
Krachtens het nieuwe artikel 301, § 3, eerste en tweede lid, Burgerlijk
Wetboek legt de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten
minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. De
rechtbank houdt rekening met de inkomsten en de mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de
uitkeringsgerechtigde. Om die terugval van de economische situatie te waarderen, baseert de rechter zich met name op de duur van het huwelijk, de leeftijd
van de partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van
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hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of
daarna.
Als uitgangspunt geldt dat de onderhoudsuitkering na echtscheiding
minstens de staat van behoefte van de onderhoudsgerechtigde moet dekken.
Dit is een minimumnorm. De uitkering kan op een hoger bedrag worden vastgesteld in functie van de aanzienlijke terugval van de economische situatie
van de onderhoudsgerechtigde.
Om het bedrag van de onderhoudsuitkering na echtscheiding vast te stellen,
moet de rechter bijgevolg niet alleen rekening houden met de terugval van de
economische situatie van de uitkeringsgerechtigde die het gevolg is van de
keuzes die de echtgenoten tijdens het samenleven hebben gemaakt, maar ook
met de aanzienlijke terugval van zijn economische situatie wegens de echtscheiding.
Daaruit volgt dat de mogelijkheid van toekenning van een hogere uitkering
dan hetgeen nodig is om de staat van behoefte te dekken, niet uitsluitend
bestaat in geval de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde wegens
het huwelijk is verminderd, maar eveneens wanneer er zonder verlies aan
verdienvermogen een aanzienlijke terugval door de echtscheiding wordt
veroorzaakt.
Bij de beoordeling van de aanzienlijke economische terugval wegens de echtscheiding is de referentiestandaard de levensstandaard van tijdens de huwelijkse samenleving.
Het begrip “terugval” vraagt om een vergelijking van twee toestanden.
Voor de aanzienlijke economische terugval wegens de echtscheiding moet de
vergelijking worden gemaakt tussen de daadwerkelijke economische situatie
van de uitkeringsgerechtigde na de echtscheiding met zijn of haar gemiddelde
economische situatie gedurende het huwelijk met de onderhoudsplichtige.
Bepalend voor de toekenning van een uitkering boven de minimumnorm is dus
dat de uitkeringsgerechtigde in een financiële situatie is terecht gekomen die
aanzienlijk slechter is dan die van tijdens het huwelijk.
In haar beroepsbesluiten had de eiseres uitdrukkelijk ingeroepen : “Het gezin
(…) beschikte tijdens het huwelijk over een netto maandwedde van 7.907 EUR
van de man. (…) verdiende bij als zelfstandige gerechtsdeurwaarder, maar in
een twijfelachtig en onzeker statuut. (…) was afhankelijk van de maandwedde
van (…). Dat gold zowel haar gezin als haarzelf. Haar maandwedde was maximaal 2.400 EUR zodat de echtscheiding een aanzienlijke economische terugval
meebracht”.
De eiseres liet aldus verstaan dat haar staat van behoefte moest worden
bepaald in verhouding tot de levensstandaard van tijdens de huwelijkse samenleving die in concreto op basis van een analyse van het geheel aan gezinsinkomsten op jaarbasis kon worden bepaald.
1.4. Het bestreden arrest beoordeelt de aanzienlijke economische terugval
wegens de echtscheiding en beslist, samengevat, dat :
— een ongelijkheid in de inkomsten op zich niet voldoende is om een onderhoudsuitkering na echtscheiding toe te kennen ;
— het behoud van een gelijkwaardige levensstandaard van tijdens het samenleven niet langer de referentiestandaard is ;
— daar waar de verweerder tijdens het huwelijk naar vermogen meer zou
hebben bijgedragen in de samenlevingskosten van huisvesting, inrichting,
nutsvoorzieningen, voertuig e.d., en eiseres bepaalde van deze uitgaven en
kosten beroepsmatig fiscaal zou hebben ingebracht, is deze solidariteit beëindigd ten gevolge van de ontbinding van het huwelijk ;
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— het wegvallen van de voordelen van deze meerverdienste van verweerder
op zich geen voldoende reden is om een onderhoudsuitkering na echtscheiding
toe te kennen ;
— het geenszins volstaat om een theoretisch uitgangspunt meteen als een
volledig afdwingbaar recht te bestempelen en met name 1/3 van het inkomen
van de meerverdienende ex-echtgenoot op te eisen gedurende een maximale
looptijd gelijk aan het huwelijk, zonder het bewijs dat de eigen behoeften niet
met eigen inkomsten ten minste gedekt kunnen worden en zonder bewijs van
een aanzienlijke economische terugval.
Door zich aldus te beperken tot algemene bevindingen, zonder de staat van
behoefte van de eiseres in verhouding tot de levensstandaard van tijdens de
huwelijkse samenleving te bepalen, heeft het arrest niet geantwoord op bovenvermeld middel uit de beroepsbesluiten van de eiseres waarin zij haar staat
van behoefte in verhouding tot het geheel aan gezinsinkomsten op jaarbasis
tijdens het huwelijk met de verweerder aantoonde.
Bij gebrek aan antwoord op dit middel uit de beroepsbesluiten van de eiseres
is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 Grondwet
dat de rechter verplicht te antwoorden op de door de partijen regelmatig voorgebrachte middelen.
Bovendien vertrekt het bestreden arrest van verkeerde premissen wanneer
het in het kader van de beoordeling van de aanzienlijke economische terugval
wegens de echtscheiding beslist dat het behoud van een gelijkwaardige levensstandaard van tijdens het samenleven niet langer de referentiestandaard zou
zijn en dat de solidariteit in de zin zoals hiervoor vermeld ten gevolge van de
ontbinding van het huwelijk zou zijn beëindigd.
Zoals hiervoor vermeld, is de referentiestandaard ten aanzien waarvan de
aanzienlijke economische terugval wegens de echtscheiding moet worden
beoordeeld, precies de levensstandaard van tijdens de huwelijkse samenleving.
Ook ex-echtgenoten die bij hun huwelijk het stelsel van de scheiding van
goederen hebben aangegaan, hebben recht op een onderhoudsuitkering na echtscheiding in de zin van het nieuwe artikel 301 Burgerlijk Wetboek dat precies
in een basissolidariteit na het huwelijk voorziet.
Aldus maakt het bestreden arrest een verkeerde toepassing van artikel 301
Burgerlijk Wetboek waardoor het die wetsbepaling schendt.
Nergens blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de staat van
behoefte van de eiseres en meer in het bijzonder de aanzienlijke economische
terugval wegens de echtscheiding op grond van de levensstandaard van tijdens
huwelijkse samenleving werd bepaald.
Het arrest heeft niet nagegaan of er een verschil bestaat tussen de economische situatie van de eiseres na de echtscheiding en die tijdens het huwelijk, noch of dit verschil al dan niet een aanzienlijke economische terugslag
teweegbracht in die mate dat het voor compensatie door toekenning van een
onderhoudsuitkering na echtscheiding in aanmerking kwam.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat het
bewijs van een aanzienlijke economische terugval niet is geleverd, zonder
de staat van behoefte van de eiseres t.a.v. de levensstandaard van tijdens het
huwelijkse samenleven te bepalen en aldus tot voormelde vergelijking over
te gaan en na te gaan of ze al dan niet in een financiële situatie is terecht
gekomen die aanzienlijk slechter is dan die van tijdens het huwelijk (schending
van artikel 301 Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel

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

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het arrest oordeelt vooreerst dat de beoordeling van de aanzienlijke
economische terugval een vergelijking inhoudt van de daadwerkelijke
economische situatie van de onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van
de echtscheiding, enerzijds, en de economische situatie waarin de onderhoudsgerechtigde zou hebben verkeerd indien hij tijdens of ingevolge
het huwelijk met de onderhoudsplichtige niet de keuzes had gemaakt
die een invloed hebben gehad op zijn verdienvermogen, anderzijds.
Het oordeelt verder dat zulk een aanzienlijke economische terugval
door of tijdens het huwelijk op basis van de bestaande concrete gegevens afwezig en niet bewezen is.
Met die redenen en de redenen die het onderdeel weergeeft onder randnummer 1.4, verwerpt en beantwoordt het arrest het bedoelde verweer.
In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het
feitelijke grondslag.
2. Krachtens artikel 301, § 3, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek
legt de rechtbank het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die
ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet
dekken. De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de
economische situatie van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te
waarderen baseert de rechter zich met name op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake
de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen
tijdens het samenleven of daarna.
Uit die bepalingen volgt dat de rechter bij het vaststellen van de
onderhoudsuitkering na echtscheiding niet alleen rekening kan
houden met de terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde die het gevolg is van de keuzes die de echtgenoten
tijdens het samenleven hebben gemaakt, maar dat hij, indien daartoe
bijzondere redenen voorhanden zijn, zoals de zeer lange duur van het
huwelijk of de hoge leeftijd van de uitkeringsgerechtigde, ook rekening kan houden met de aanzienlijke terugval van zijn economische
situatie wegens de echtscheiding.
3. Het onderdeel dat voor het overige geheel ervan uitgaat dat de
rechter bij het vaststellen van de onderhoudsuitkering na echtscheiding verplicht is rekening te houden met de aanzienlijke terugval van
de economische situatie die het gevolg is van de echtscheiding, zodat
de staat van behoefte van de onderhoudsgerechtigde moet worden
bepaald op grond van de levensstandaard van tijdens het huwelijkse
samenleven, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 179
1o

— 6 maart 2014
(C.12.0615.N)

kamer

1o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Burgerlijke
Rechtsmacht. — Grenzen.

zaken.

— Opdracht. —

2 o RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — A lgemeen. — Deskundigenonderzoek. — Opdracht. — R echtsmacht. — Grenzen.
3o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Burgerlijke zaken. — I n
bepalingen opgesteld deskundigenverslag. — Gevolg.

strijd met de

4o BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Vermoedens. — I n
bepalingen opgesteld deskundigenverslag. — Gevolg.

strijd met de

1o en 2o De rechter mag een deskundige enkel gelasten vaststellingen te
doen en technisch advies te geven en niet advies te verstrekken nopens
de gegrondheid van de vordering  (1). (Artt. 11, eerste lid, en 962, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek)
3o en 4o Het deskundigenverslag dat in strijd met deze bepalingen is opgesteld , dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies
verstrekt nopens de gegrondheid van de vordering ; dit belet de rechter
evenwel niet de door de deskundige gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en,
wanneer het bewijs door vermoedens is toegelaten, hieruit desgevallend
feitelijke vermoedens af te leiden (2). (Artt. 11, eerste lid, en 962, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek)
t.

(OGI Systems Europe b.v.b.a. e.a.
Sarin Technologies, vennootschap naar Israëlisch

recht)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. In het kader van een eventuele octrooi-inbreuk door eiseressen
m.b.t. lasermarkeringssystemen voor diamanten werd het beroepen
vonnis door de bestreden beslissing vernietigd (wegens schending
  (1), (2) Zie concl. OM.
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van de artikelen 11 en 962 Ger.W.) en werd het deskundigenverslag als
gevolg daarvan in zijn geheel vervallen verklaard.
2. Tegen deze beslissing voeren eiseressen twee middelen tot cassatie
aan.
II. Bespreking

van de middelen

1. De rechter die de aangestelde deskundige niet enkel gelast vaststellingen te doen of technisch advies te geven teneinde hem in staat
te stellen de pertinente rechtsregels toe te passen, maar hem tevens
opdraagt advies uit te brengen over de gegrondheid van de vordering
zelf, schendt art. 11, eerste lid, en art. 962 Ger.W.  (1).
2. Dat verbod van overdracht door de rechter van zijn rechtsmacht is
van openbare orde  (2) en de beslissing, waarbij aan een deskundige een
opdracht wordt toevertrouwd in miskenning van voornoemd delegatieverbod, is vernietigbaar.
3. De nietigheid van het vonnis dat de deskundigenopdracht beveelt,
volstaat evenwel niet om tot nietigheid of verval van het deskundigenverslag, dat (niettegenstaande de onwettigheid van de opdracht)
daardoor in werking werd gesteld, te oordelen. Zo besliste uw Hof d.d.
4 juni 1981  (3) dat de nietigheid van de rechtspleging geen nietigheid
van het tijdens die rechtspleging gehouden deskundigenonderzoek tot
gevolg heeft, of nog, d.d. 29 november 2011  (4), dat de rechter, die vaststelt dat door de onderzoeksrechter gegeven deskundigenopdrachten
een verboden delegatie van rechterlijke bevoegdheid bevatten en die
besluit tot de wering van de deskundigenverslagen in zoverre die zich
uitspreken over de juridische implicaties van hun vaststellingen en
bevindingen, vermag te oordelen dat de door de deskundigen gedane
feitelijke vaststellingen en technische bevindingen geen onrechtmatig
verkregen bewijs uitmaken.
4. Bij dit alles mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat
de deskundige bij het vervullen van zijn opdracht bepaalde vormen,
verplichtingen en begrenzingen — hem opgelegd door de wet en
omschreven door zijn opdracht van de rechter — dient in acht te
nemen. De miskenning hiervan wordt evenwel niet steeds op dezelfde
wijze bestraft. Wanneer de expert aldus bepaalde vormverplichtingen
(ondertekening van het verslag en de voorafgaande eedformule ; cf.
art. 978, § 1, tweede en derde lid, Ger.W. en art. 862, § 1, 5o Ger.W.) niet
in acht heeft genomen, heeft dit de nietigheid van het expertiseverslag
tot gevolg, maar de gebeurlijke nietigheid van de procedure waarin
het deskundigenonderzoek werd bevolen, heeft, zoals reeds hoger gestipuleerd, geen invloed op de rechtsgeldigheid van die onderzoeksmaatregel. De geldigheid van een deskundigenonderzoek hangt derhalve
enkel af van de wijze waarop het werd gevoerd.
  (1) Cass. 10 november 2006, AR C.06.0274.N, AC 2006, nr. 554 ; Cass. 19 februari 2010, AR
C.08.0127.F, AC 2010, nr. 112.
  (2) Cass. 14 september 1992, AR nr. 9311, AC 1991-92, nr. 605.
  (3) Cass. 4 juni 1981, AC 1980-81, nr. 575.
  (4) Cass. 29 november 2011, AR P.10.1766.N, AC 2011, nr. 650.
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5. Het deskundigenonderzoek wordt beschouwd als een proceshandeling en ontsnapt dus niet aan de hoofdregel van art. 860, eerste lid,
Ger.W.  (1). Dit artikel bepaalt dat geen proceshandeling nietig kan
worden verklaard indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk
heeft bevolen. Als dusdanig leidt het niet-respecteren van de tegenspraak of van het recht van verdediging, of ruimer nog van de fundamentele beginselen van behoorlijke procesvoering, door de deskundige
dan ook niet tot nietigheid van zijn verslag, maar tot de niet-tegenwerpelijkheid ervan (cf. art. 981, eerste lid, Ger.W.), en zal het overschrijden van de grenzen van de hem toevertrouwde opdracht het
weren uit de debatten van (delen van) het verslag tot gevolg hebben  (2).
6. Indien het verslag geheel of gedeeltelijk uit de debatten wordt
geweerd, behouden de verrichte onderzoeken, de gedane vaststellingen
en het uitgebrachte advies een zekere bewijswaarde. Om dit te staven
wordt in de rechtsleer verwezen naar een arrest van uw Hof d.d. 25 april
1991  (3) waarin gesteld wordt dat de omstandigheid dat een deskundige,
bij het uitbrengen van zijn advies, zijn opdracht te buiten is gegaan, de
rechter niet verhindert daaruit vermoedens af te leiden in de gevallen
dat het bewijs door vermoedens is toegelaten op basis van art. 1353 BW.
7. Vanuit het geheel van voormelde benadering komt het mij dan
ook voor dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden, en dat het eerste middel derhalve gegrond is.
8. Dit lijkt mij ook het geval te zijn wat het tweede middel betreft,
nu eiseressen tegen verweerster tevens een tegenvordering tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik uit hoofde van een foutieve procedurele houding (ingevolge het zolang wachten met het aantekenen van
het hoger beroep en de daaraan gekoppelde finaal uitvoerige expertisekosten) hadden ingesteld, en de bestreden beslissing dit specifiek
verweer m.i. niet regelmatig beantwoord heeft en derhalve nagelaten
heeft uitspraak te doen over alle punten van de vordering.
III. Conclusie : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 20 februari 2012.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 7 januari 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
  (1) B. Maes, “De beoordeling van het deskundigenonderzoek door de rechter”, in
Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen, Erna Guldix (ed.), Intersentia,
Antwerpen, 1999, nr. 7.
  (2) T. Lysens en L. Naudts, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Kluwer,
nrs. 240 en 242.
  (3) Cass. 25 april 1991, AR nr. 9123, AC 1990-91, nr. 447.
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II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
.........................................................
Eerste middel
4. Krachtens artikel 11, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kunnen de
rechters hun rechtsmacht niet overdragen.
Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de
rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of in geval een
geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.
5. Uit deze bepalingen volgt dat de rechter een deskundige enkel mag
gelasten vaststellingen te doen en technisch advies te geven en niet
advies te verstrekken nopens de gegrondheid van de vordering.
6. Het deskundigenverslag dat in strijd met deze bepalingen is opgesteld, dient uit het debat te worden geweerd in de mate dat het advies
verstrekt nopens de gegrondheid van de vordering.
Dit belet de rechter evenwel niet de door de deskundige gedane vaststellingen en uitgebrachte technische adviezen als gegevens in aanmerking te nemen en, wanneer het bewijs door vermoedens is toegelaten,
hieruit desgevallend feitelijke vermoedens af te leiden.
7. De appelrechters oordelen dat :
— de schending door de eerste rechter van de artikelen 11 en 962
Gerechtelijk Wetboek de absolute nietigheid tot gevolg heeft van de
bestreden beslissing, zodat het deskundigenverslag in zijn geheel komt
te vervallen ;
— dan ook niet kan worden ingegaan op de vraag van de eiseressen
het deskundigenverslag te behouden wat de technische vaststellingen
betreft ;
— geen rekening kan worden gehouden met het deskundigenverslag.
8. De appelrechters die aldus oordelen dat ingevolge de schending
van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek met de gegevens van
het deskundigenverslag geen rekening mag worden gehouden, ook niet
in de mate dat het feitelijke vaststellingen en technische adviezen
behelst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de gegevens
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van het deskundigenverslag ook niet wat betreft de feitelijke vaststellingen en technische adviezen in aanmerking mogen worden genomen
en het oordeelt over de tegenvordering van de eiseressen.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets
en mevr. Grégoire.

N° 180
1o

— 6 maart 2014
(C.13.0141.N)

kamer

1o CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — Burgerlijke
Omvang. — Begrip.

zaken.

—

2 o VORDERING IN RECHTE. — Burgerlijke zaken. — Hoger beroep. —
T ussenvordering tegen partij in het geding met wie in eerste aanleg geen
procesverhouding. — Ontvankelijkheid.
3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN ( HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN ). — Rechtspleging in hoger beroep. —
T ussenvordering tegen partij in het geding met wie in eerste aanleg geen
procesverhouding. — Ontvankelijkheid.

1o In geval van vernietiging is deze in de regel, ongeacht de door het Hof
gebruikte bewoordingen, beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht  (1). (Artt. 1082,eerste lid, 1095 en 1110
Gerechtelijk Wetboek)
2o en 3o De bepalingen van de artikelen 13, 15, 812, tweede lid, en 813,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek verhinderen dat een partij voor het eerst
in hoger beroep een tussenvordering instelt tegen een partij in het geding
met wie zij in eerste aanleg geen procesverhouding had (2). (Artt. 13, 15,
812, tweede lid, en 813, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(Libreco n.v. t. Regie

der gebouwen e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :
I. Situering
1. Het geschil betreft de vordering tot schadevergoeding van eiseres
lastens eerste verweerster op grond van art. 15 Overheidsopdrachtenwet 1993, wegens het als laagste inschrijver geweerd zijn bij een
openbare aanbesteding.
  (1), (2) Zie concl. OM.
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2. Tweede verweerder werd door eerste verweerster in gedwongen
tussenkomst geroepen.
3. Bij tussenarrest van 24 mei 2006 oordeelde het hof van beroep
te Brussel dat eiseres (m.b.t. perceel 4) recht had op de bij voormeld
artikel bedoelde vergoeding. In het eindarrest van 18 oktober 2006
oordeelde datzelfde hof dat de vordering van eiseres slechts gegrond
was t.b.v. de som van 44.620,83 euro.
4. Bij arrest van 10 april 2008 vernietigde uw Hof de bestreden
arresten en verwees het de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen,
op grond van een schending van art. 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993.
5. Bij eindarrest van 28 juni 2011 verklaarde de rechter op verwijzing
de oorspronkelijke vordering van eiseres (m.b.t. perceel 4) ontvankelijk doch ongegrond t.o.v. eerste verweerster en oordeelde dat de eisuitbreiding van eiseres en de vordering t.o.v. tweede verweerder (m.b.t.
perceel 4) niet ontvankelijk was.
6. Tegen deze beslissing voert eiseres twee middelen tot cassatie aan.
II. Bespreking

van de middelen

1. Het bestreden arrest werkt de arresten van het hof van beroep te
Brussel van 24 mei 2006 en 18 oktober 2006 — voor zover niet vernietigd
door het Hof van Cassatie bij arrest van 10 april 2008 — verder uit, en
verklaart het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis — voor zover
nog niet ongegrond verklaard door het hof van beroep te Brussel —
ongegrond ; het verklaart tevens — voor de volledigheid — de oorspronkelijke vordering van eiseres m.b.t. perceel 4 ontvankelijk doch ongegrond ten overstaan van eerste verweerster.
2. In het eerste onderdeel van het eerste middel verwijt eiseres
het bestreden arrest de omvang van de volledige verbreking van de
toen aangevochten beslissing bij arrest van uw Hof van 10 april 2008
te hebben miskend, die volgens haar beperkt zou zijn geweest tot het
bedrag van de schadevergoeding die aan eiseres zou toekomen en zich
niet zou hebben uitgestrekt tot de gegrondheid zelf van de vordering
van eiseres tot het bekomen ervan.
2.1. In de regel is de cassatie beperkt tot de draagwijdte van het
middel dat eraan ten grondslag ligt  (1).
2.2. Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing
na (gedeeltelijke) cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de
grenzen van de verwijzing ; die verwijzing is in beginsel beperkt tot
de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg zijn van de vernietigde
beslissing  (2).

  (1) Cass. 7 januari 2011, AR C.09.0488.N, AC 2011, nr. 18, met concl. advocaat-generaal
Dubrulle.
  (2) Cass. 15 december 2003, AR S.03.0068.N, AC 2003, nr. 646 ; Cass. 10 december 2007, AR
C.07.0313.N, AC 2007, nr. 622.
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2.3. Ook wanneer het arrest geheel nietig is, wordt de vernietiging, in
de regel, niettemin beperkt tot de punten van de beslissing waartegen
de voorziening is gericht  (1).
2.4. Hoewel vernietiging, in de regel, beperkt is tot de draagwijdte
van het middel dat de grondslag ervan vormt, is de rechter op verwijzing bevoegd om uitspraak te doen over een hem voorgelegd geschil,
dat beslecht is door een ander dictum van de vernietigde beslissing dan
het door het cassatieberoep bestredene, wanneer het, uit het oogpunt
van de omvang van de vernietiging, niet onderscheiden is van het
bestreden dictum  (2).
2.5. Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak
binnen bepaalde grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet
bestreden of niet vernietigde dictum van de bestreden beslissing, dat
t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is en waartegen dus
geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter op
verwijzing niet opnieuw ter discussie kan gesteld worden  (3).
2.6. Hoewel uit de artikelen 1082, eerste lid, en 1095 Ger.W. bepaalde
regels afgeleid kunnen worden over de omvang van de vernietiging in
burgerlijke zaken, kan de schending van art. 1110 van dat wetboek,
dat betrekking heeft op de rechtsmacht van de rechter naar wie de
zaak na vernietiging is verwezen, volstaan om de vernietiging te
verantwoorden, indien het middel gegrond was in zoverre het staande
houdt dat het appelgerecht, uitspraak doende als gerecht op verwijzing, doordat het weigert uitspraak te doen over een gevorderde zaak
die wettelijk bij dat aanhangig was gemaakt, de mate waarin de zaak
aanhangig was heeft miskend  (4).
2.7. Volgens de geest en de algemeenheid van de bewoordingen van
art. 1110, eerste lid, Ger.W. mag het wettelijke gevolg van de verwijzing
niet beperkt worden tot het onderzoek van het vernietigde dictum,
maar moet het gehele geschil — in zoverre het nog moet worden
beslecht — voor de rechter op verwijzing komen  (5).
2.8. Op basis van de voormelde respectieve jurisprudentiële invalshoeken van uw Hof wat de omvang en de gevolgen van de cassatie
met verwijzing betreft, stel ik vast dat in deze het bestreden arrest
oordeelt dat de vernietiging van de arresten van het hof van beroep te
Brussel op het derde onderdeel van het enig door de toenmalige eiseres
(huidige eerste verweerster) aangevoerde middel wegens schending
van artikel 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993 in dit geval
geen beperking inhoudt van de bevoegdheid van de verwijzingsrechter
om zich over alle door partijen aangevoerde verweermiddelen uit te
  (1) Cass. 29 november 1996, AR C.96.0148.N, AC 1996, nr. 469, met concl. advocaat-generaal De Riemaecker ; zie ook Cass. 3 juin 2005, AR D.04.0019.N, AC 2005, nr. 316.
  (2) Cass. 13 januari 2005, AR C.04.0280.F, AC 2005, nr. 22 ; zie ook Cass. 27 maart 2003,
AR C.02.0159.F – C.02.0239.F, AC 2003, nr. 210, en Cass. 20 januari 2004, AR P.03.1189.N, AC
2004, nr. 30.
  (3) Cass. 13 februari 2006, AR C.04.0454.F, AC 2006, nr. 92, met concl. eerste advocaatgeneraal J.F. Leclercq.
  (4) Cass. 13 januari 2005, AR C.04.0280.F, AC 2005, nr. 22.
  (5) Cass. 4 november 2005, AR C.04.0074.F – C.04.0089.F, AC 2005, nr. 562.
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spreken, hierin inbegrepen deze m.b.t. de principiële gegrondheid van
de vordering van de toenmalige verweerster (huidige eiseres), doch
enkel wat de vorderingen betreft die gesteld werden m.b.t. perceel
4. Uw Hof heeft volgens het bestreden arrest immers uitdrukkelijk
bepaald dat de twee arresten van 24 mei 2006 en van 18 oktober 2006
(van het hof van beroep te Brussel) dienden vernietigd te worden
behalve voor wat de percelen 5 en 6 betreft (bestreden arrest p. 14,
nr. 19, laatste al.).
2.9. Nochtans dient in casu evenwel te worden opgemerkt dat het
cassatieberoep van de toenmalige eiseres (huidige eerste verweerster)
in het derde onderdeel van haar enig middel tot cassatie (waarop de
vernietiging destijds door uw Hof werd uitgesproken) enkel kritiek
voerde op de overwegingen van het bestreden arrest waarbij het bedrag
van de door haar aan de toenmalige verweerster (huidige eiseres)
verschuldigde vergoeding werd vastgesteld. Zij betwistte m.i. aldus de
wettigheid van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 24 mei
2006 niet in zoverre dit onder randnummer 35 expliciet besliste (p. 14,
nr. 35) dat “Nu de opdracht niet toegewezen werd aan de [eiseres] die
de laagste regelmatige offerte had ingediend, deze laatste krachtens
art. 15, lid 1, van de Overheidsopdrachtenwet recht (heeft) op de forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10% van het bedrag, zonder
BTW, van deze offerte”.
2.10. Niettegenstaande de vaststelling in het beschikkend gedeelte
van het cassatiearrest dat het tussenarrest en het eindarrest volledig
werden vernietigd (behalve in zoverre zij uitspraak deden over de
heraanbesteding van de percelen 5 en 6), hield voormelde beslissing m.i.
dan ook stand. Deze vernietiging kon immers niet verder strekken dan
de draagwijdte van het aangevoerde middel dat werd ingewilligd. In de
mate dat dit middel geen kritiek had op de zelfstandige beschikking
dat eiseres recht had op een vergoeding bij toepassing van artikel 15,
lid 1, van de Overheidsopdrachtenwet als indiener van de laagste
offerte, (cf. de toenmalige voorziening in cassatie d.d. 14 maart 2004,
p. 15-17 en 18-19), kon het bestreden arrest niet wettig beslissen dat de
beslissing ook op dat punt vernietigd was en dat het zelf opnieuw kon
onderzoeken of eiseres wel beantwoordde aan alle voorwaarden voor de
toepassing van deze bepaling.
2.11. Het komt mij dan ook voor dat de appelrechters hun rechtsmacht,
om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen waarin dit aan
de rechter op verwijzing werd onderworpen, hebben overschreden.
2.12. Het eerste onderdeel van het eerste middel is derhalve in zoverre
gegrond.
3. Met haar tweede middel komt eiseres op tegen de beslissing van
het bestreden arrest waarbij haar eisuitbreiding en haar vordering
t.o.v. de tweede verweerder niet ontvankelijk werd verklaard en zij tot
de gedingkosten in hoger beroep werd veroordeeld.
3.1. Het bestreden arrest is van oordeel (p. 15, nr. 20) dat de vordering
die eiseres tegen tweede verweerder instelde na verwijzing door het
Hof van Cassatie, neerkomt op een tussenkomst van deze partij.
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3.2. Ingevolge art. 812, tweede lid, Ger.W. kan de tussenkomst tot
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal in hoger
beroep plaatsvinden.
3.3. Deze bepaling is ingegeven door het recht van verdediging en is
niet van openbare orde  (1) noch van dwingend recht  (2).
3.4. Dit verbod tot tussenkomst slaat, volgens het bestreden arrest
(p. 15, nr. 20, al. 2), zowel op de vrijwillige dan wel gedwongen agressieve tussenkomst en op de tussenvordering waarbij tussen reeds in
het geding zijnde partijen een nieuwe procesverhouding wordt gecreëerd.
3.5. De tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde
partijen een procesverhouding wordt gecreëerd, doordat de ene (als
eiser) iets vordert tegen de andere (als verweerder), houdt in dat een
partij tegen een andere partij in het geding een vordering instelt,
terwijl tussen die partijen voordien geen procesverhouding bestond.
Anders dan bij de tussenkomst, die een tussenvordering betreft waarbij
een nieuwe procesverhouding wordt gecreëerd met een rechtssubject
dat aldus partij wordt in het geding, groeit het aantal in het geding
zijnde partijen in het eerste geval niet  (3).
3.6. De creatie van een nieuwe procesverhouding kan niet voor het
eerst in hoger beroep. Dit wordt door uw Hof onderschreven in zijn arrest
van 29 oktober 2004  (4), waarin wordt geoordeeld dat uit de samenhang
van de artikelen 13, 15, 813, tweede lid, en 812, tweede lid, Ger.W. volgt
dat wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld
tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, Ger.W. uitsluit dat in
hoger beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling
wordt ingesteld  (5).
3.7. Het creëren van een nieuwe procesverhouding houdt in dat een
partij het initiatief neemt om als eiser te vorderen tegen een verweerder,
terwijl voordien tussen deze partijen geen procesverhouding voorlag.
3.8. Te dezen lijkt evenwel uit de procedurestukken waarop uw Hof
vermag acht te slaan dat voor de eerste rechter de tweede verweerder
(die door eerste verweerster in gedwongen tussenkomst en vrijwaring
werd geroepen) rechtstreeks tegen eiseres concludeerde en de afwijzing
van haar vordering vorderde evenals haar veroordeling tot de kosten.
Bovendien stelde hij naderhand — op ontvankelijk bevonden wijze (cf.
art. 1050 Ger.W.) — een principaal hoger beroep tegen eiseres in.
3.9. Eén en ander impliceert m.i. derhalve dat er tussen eiseres en
tweede verweerder voor de eerste rechter reeds een procesverhouding
bestond, derwijze dat tweede verweerder t.a.v. eiseres geen derde in de
  (1) Cass. 20 september 1995, AR P.95.0272.F, AC 1995, nr. 390.
  (2) Cass. 2 december 1982, AR nr. 6653, AC 1982-83, nr. 204.
  (3) S. Mosselmans, “Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht”, RW 2004-05,
(1601), 1605-1610, nrs. 13, 16 en 17.
  (4) Cass. 29 oktober 2004, AR C.02.0406.N, AC 2004, nr. 517.
  (5) Zie S. Mosselmans, “De tussenvordering waarbij tussen reeds in het geding zijnde
partijen voor het eerst in hoger beroep een procesverhouding wordt gecreëerd”, noot
onder Cass. 29 oktober 2004, RW 2004-05, (1618), 1619 ; zie ook Cass. 5 januari 2007, AR
C.06.0026.N, AC 2007, nr. 8 en Cass. 13 september 2012, AR C.11.0776.F, AC 2012, nr. 467.
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procedure meer was en het verbod van artikel 812, tweede lid, Ger.W.
dan ook niet van toepassing.
3.10. Het komt mij dan ook voor dat de appelrechters hun beslissing
niet naar recht verantwoorden, en dat ook het tweede middel in zoverre
gegrond is.
4. Waar dit middel volgens tweede verweerder niet ontvankelijk
dient te worden verklaard omdat het zou opkomen tegen een overbodig
motief, nu de beslissing van de appelrechters naar recht verantwoord
is door hun overweging dat het toelaten van de tussenvordering die
voor het eerst in hoger beroep wordt gesteld het recht van verdediging miskent  (1), ben ik evenwel van oordeel dat deze beslissing van de
appelrechters als dusdanig echter geen zelfstandige reden uitmaakt
die de beslissing draagt, maar mij louter afgeleid lijkt uit wat volgens
hen de strekking is van de in artikel 812, tweede lid, Ger.W. geformuleerde regel.
4.1. Die grond van niet-ontvankelijkheid in hoofde van tweede
verweerder lijkt mij dan ook niet te kunnen aangenomen worden.
5. Dit is m.i. wel het geval, bij gebrek aan belang, wat de door eerste
verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid betreft, nu
dit middel inderdaad uitsluitend betrekking heeft op de door eiseres
tegen tweede verweerder ingestelde tussenvordering.
III. Conclusie : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 juni 2011 na verwijzing door het arrest van het Hof
van 10 april 2008.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 17 januari 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
.........................................................

  (1) Cass. 31 januari 2002, AR C.00.0626.N, AC 2002, nr. 72.
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De verweerder werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van het
middel op : de artikelen 19 en 608 Gerechtelijk Wetboek worden niet als
geschonden wetsbepalingen aangewezen, zodat niet voldaan is aan het
vereiste van artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek.
De als geschonden aangewezen wetsbepalingen volstaan om tot
cassatie te kunnen leiden indien de in het middel aangevoerde grieven
gegrond zijn.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
3. Krachtens artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geeft het
verzoekschrift, indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene
punten bevat, nauwkeurig aan tegen welke punten de voorziening is
gericht.
Krachtens artikel 1095 Gerechtelijk Wetboek kan het Hof alleen
kennis nemen van de punten van de beslissing die in het inleidende
verzoekschrift zijn aangewezen.
Krachtens artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek heeft, in geval cassatie
wordt uitgesproken met verwijzing, deze plaats naar het gerecht in
hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden
beslissing heeft gewezen.
4. In geval van vernietiging is deze in de regel, ongeacht de door het
Hof gebruikte bewoordingen, beperkt tot de punten van de beslissing
waartegen het cassatieberoep is gericht.
5. Het hof van beroep te Brussel oordeelt in het tussenarrest van
24 mei 2006 dat aangezien de opdracht niet werd toegewezen aan de
eiseres die de laagst regelmatige inschrijving had ingediend, deze
laatste krachtens artikel 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993
recht heeft op de forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10 % van
het bedrag van de offerte zonder btw.
6. De appelrechters, die als verwijzingsrechters opnieuw beslissen
over de vraag of de eiseres als laagst regelmatige inschrijver gerechtigd is op de in artikel 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993
bepaalde forfaitaire schadevergoeding, terwijl de desbetreffende
beslissing van het hof van beroep te Brussel door het eerder cassatieberoep van de verweerster niet werd aangevochten, overschrijden hun
rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen
waarin dit aan het verwijzingsgerecht werd onderworpen en schenden
mitsdien artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
Ontvankelijkheid
.........................................................
Gegrondheid
12. Krachtens artikel 13 Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering
iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en
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ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe
vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog
niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
Krachtens artikel 15 Gerechtelijk Wetboek is tussenkomst een
rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding. Zij
strekt ertoe, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van
een der partijen in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling
te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen.
Krachtens artikel 813, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek geschiedt
gedwongen tussenkomst bij dagvaarding. Tussen partijen in het
geding kan zij worden aangebracht bij gewone conclusies.
Krachtens artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, kan tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal
plaats vinden in hoger beroep.
13. Deze bepalingen verhinderen dat een partij voor het eerst in hoger
beroep een tussenvordering instelt tegen een partij in het geding met
wie zij in eerste aanleg geen procesverhouding had.
14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de verweerder voor de eerste rechter vorderde dat de vordering van de
eiseres tegen verweerster als ongegrond zou worden afgewezen en dat
de eiseres, dan wel de verweerster zou worden veroordeeld tot de aan
zijn zijde gevallen kosten.
15. De appelrechters die de tussenvordering van de eiseres tegen de
verweerder op grond van artikel 812, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
onontvankelijk verklaren, terwijl blijkt dat tussen deze partijen reeds
in eerste aanleg een procesverhouding was ontstaan, verantwoorden
hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger,
de heer Wouters en de heer Verbist.
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N° 181
1o

— 6 maart 2014
(C.13.0362.N)

kamer

OVEREENKOMST. — BESTANDDELEN. — Oorzaak. — Bestaan. — Beoordeling. — T ijdstip. — Verdwijning. — Gevolg. — Tontineovereenkomst.

Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 Burgerlijk Wetboek moet in beginsel worden beoordeeld op het ogenblik van de
totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een vereiste is ; de
latere verdwijning ervan heeft in de regel geen gevolgen voor de geldigheid van de rechtshandeling ; een tontineovereenkomst die strekking
heeft voort te bouwen op een tussen de partijen bestaande feitelijke en
juridische verhouding, houdt op te bestaan, wanneer deze onderliggende
verhouding een einde neemt derwijze dat hierdoor aan de verdere uitwerking van de overeenkomst iedere zin wordt ontnomen  (1). (Artt. 1108
en 1131 BW)

(C. t. S.)
Advocaat-generaal Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd :
1. De betwisting betreft een tontineovereenkomst, waarbij elk van
de partijen een voorwaardelijk recht van eigendom op een door hen
aangekocht onroerend goed bekomt, onder de ontbindende voorwaarde
van vooroverlijden, waardoor de langstlevende partij geacht wordt
steeds de volledige eigendom van het goed te hebben genoten.
2. In deze werd de affectieve relatie tussen partijen (voor het overlijden van een van hen) beëindigd, en vraagt verweerder de vereffening en verdeling op grond van een uit onverdeeldheid treden conform
artikel 815 BW.
3. Deze vordering wordt door het bestreden arrest ingewilligd.
4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie
aan dat op vijf onderdelen berust.
5. Zolang partijen samenwonen vormt het onroerend goed dat met
een tontine werd aangekocht een doelvermogen dat voorbestemd is om
op een gegeven ogenblik aan de langstlevende van de partijen toe te
behoren. Dit begrip houdt in dat het vermogen als zodanig wordt losgeweekt van het persoonsbegrip enerzijds en van het begrip subjectief
recht anderzijds. Op zich vormt een tontineovereenkomst in feite een
kanscontract (art. 1104 BW) waarvan de voor-en nadelen identiek zijn
voor beide partijen, nu de gevolgen met betrekking tot winst en verlies
afhangen van een onzekere gebeurtenis, namelijk het overlijden van
een van hen.
6. Het verval als wijze van beëindiging van een rechtshandeling ten
gevolge van het wegvallen van haar oorzaak werd de laatste jaren
herhaaldelijk door de rechtspraak en rechtsleer in de verf gezet.
  (1) Zie andersluidende concl. OM.
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Zo oordeelde uw Hof d.d. 16 november 1989  (1) dat de oorzaak van een
schenking niet enkel in het begiftigingsoogmerk ligt, maar ook in
de hoofdzakelijke beweegreden die de schenker ertoe heeft gebracht
de schenking te doen. Wanneer de beweegreden die voor een schenking doorslaggevend is geweest, door een voorval buiten de wil van
de schenker vervalt of verdwijnt, kan de feitenrechter volgens uw Hof
vaststellen dat die schenking vervallen is, als zij, volgens de bewoording zelf van die beschikking of volgens de uitlegging van de wil
van de beschikker, onlosmakelijk verbonden is met de omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden van bestaan
uitmaken.
In een later arrest van 21 januari 2000  (2) voegde uw Hof, naast de
twee eerdere (cumulatieve) objectieve toepassingsvoorwaarden (te
weten het wegvallen van de doorslaggevende beweegreden buiten de
wil van de schenker), daaraan nog een derde voorwaarde toe : opdat een
testament kan vervallen wegens het verdwijnen van zijn oorzaak, is
volgens uw Hof vereist dat deze verdwijning zich heeft voorgedaan vóór
het overlijden van de testator.
In een nog recenter arrest van 12 december 2008  (3) oordeelt uw Hof
dat het bestaan van een oorzaak in beginsel moet worden beoordeeld op
het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling waarvan
zij een geldigheidsvereiste is, en dat de latere verdwijning ervan in de
regel geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de rechtshandeling ;
dit geldt ook voor schenkingen onder de levenden.
Op basis van voormelde evolutie van de rechtspraak van uw Hof (in
combinatie met de ter zake — weze het voor sommigen niet overtuigende — in de rechtsleer naar voor geschoven argumenten tegen de
principiële aanvaarding van het verval : te weten dat dit zou afbreuk
doen aan de bindende kracht van de overeenkomst in het algemeen en
de versterkte onherroepelijkheid van de schenking in het bijzonder,
en de rechtszekerheid zou aantasten) komt het mij dan ook voor dat,
wanneer het tontinebeding geen uitstapregeling bevat, niet beperkt
is in de tijd en de uitwerking ervan niet afhankelijk werd gemaakt
van het samenwonen van partijen, de ene partij — ondanks de relatiebreuk — de uitvoering van dat beding door de andere partij mag en kan
nastreven, en daarbij niet handelt in strijd met de goede trouw. Als
dusdanig heeft de beëindiging van de relatie tussen de partijen niet
het verval van de oorzaak tot gevolg  (4).
7. Bij dit alles kan trouwens nog de vraag worden gesteld of het
tontinebeding, waarbij de deelgenoten reeds over hun rechten hebben
beschikt in mekaars voordeel, eraan niet in de weg staat dat een
van hen, met toepassing van artikel 815 BW, de verdeling van het
betrokken goed vordert. We staan hier immers voor een vrijwillige of conventionele onverdeeldheid waarop niet dezelfde regels van
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)

AR
AR
AR
hof

ARREST-2014-3.indb 642

nr.8402, AC 1989-90, nr. 169.
C.98.0335.F, AC 2000, nr. 56.
C.06.0322.N, AC 2008, nr. 723.
van beroep Antwerpen 19 maart 2008, RW 2008-09, 1436.

13/01/15 11:46

N° 181 - 6.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

643

 oepassing zijn als op de gewone of toevallige onverdeeldheid  (1). Het
t
Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest van 9 november 2011 zijn
eerdere rechtspraak ter zake bevestigd door te oordelen dat er geen
sprake is van onverdeeldheid bij tontine, omdat de partijen (in afwachting van het overlijden van de eerst stervende) slechts voorwaardelijke rechten verkrijgen  (2) en ook de eerste kamer F van uw Hof heeft
op 20 september 2013  (3) geoordeeld dat het recht om ten allen tijde de
onverdeeldheid te vorderen krachtens artikel 815 BW niet geldt bij een
vrijwillige onverdeeldheid in hoofdzaak.
8. Op grond van de hierboven vermelde benadering ben ik dan ook
de mening toegedaan dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat door
de beëindiging van de relatie het tontinebeding is vervallen, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt, en dat het middel in zoverre
gegrond is.
9. Ik concludeer derhalve tot vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 11 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 815, 1102, 1104, 1106, 1108, 1131, 1134, 3168, 1175, 1181, 183, 1234,
1382, 1383 en 1964 Burgerlijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel van verbod van rechtsmisbruik.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo, dat het verzoek van
verweerder tot vereffening en verdeling van het onroerend goed te (…), gegrond
verklaart, met volgende overwegingen :
“(De eiseres) laat, zoals in eerste aanleg, met betrekking tot de daarbij door
(verweerder) in hoofdorde gestelde vordering wederom gelden dat, nu de akte
van 18 april 1991 van notaris D. met kantoor te R. middels dewelke partijen
het onroerend goed, gelegen te (…), hebben aangekocht, een tontineclausule
bevat, er geen sprake is van een mede-eigendom of onverdeeldheid en dienvolgens de door geïntimeerde gevorderde uit onverdeeldheidtreding op grond van
artikel 815 Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is.

  (1) D. Michiels, “Tontine en exclusief genot”, RW 2012-13, (1300), 1302, nr. 4 ; zie ook
hof van beroep Antwerpen, RW 2008-09, 1436.
  (2) D. Michiels, o.c., 1302, nr. 6.
  (3) Cass. 20 september 2013, AR C.08.0018.F, AC 2013, nr. 467.
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Waar (de eiseres) aldus doet gelden dat er bij een tontine beding geen medeëigendom of onverdeeldheid bestaat, wordt vooreerst vastgesteld dat dit wel
het geval is, nu de omstandigheid op zich dat op het moment van overlijden van
één der deelgenoten deze moet worden geacht nooit eigenaar te zijn geweest
en de andere (langstlevende) deelgenoot moet worden geacht steeds eigenaar
te zijn geweest niet wegneemt dat er voorafgaand aan het overlijden van een
deelgenoot een periode is geweest, waarbinnen de deelgenoten juridisch hebben
samengeleefd en, met andere woorden, medeëigenaars en dus in onverdeeldheid
waren.
Door het tontinebeding wordt een doelvermogen gecreëerd/tot stand
gebracht, hetgeen inhoudt dat het vermogen als dusdanig wordt losgeweekt
van het persoonsbegrip enerzijds en het begrip subjectief recht anderzijds en
dit dus een zelfstandige inhoud krijgt, die het voor de deelgenoten onmogelijk
maakt om er eenzijdig afstand van te doen pendente conditione en aldus de uit
onverdeeldheidtreding onder gelding van het tontinebeding te vorderen.
Vrijwillige onverdeeldheid, wat een tontineovereenkomst nu precies is, kan
slechts worden beëindigd, wanneer het nagestreefde doel is bereikt, datzelfde
doel niet meer mogelijk of realiseerbaar is of met wederzijds akkoord.
De oorzaak van de tontineovereenkomst is gelegen in de affectieve relatie
van de deelgenoten en heeft als doel het goed samen te kunnen beheren en
elkaar rechten te garanderen na het overlijden van één van hen.
Wanneer de oorzaak-beweegreden dan, ingevolge beëindiging van de affectieve relatie, wegvalt en de overeenkomst dus geen reden van bestaan meer
heeft, vervalt deze, zodat de partij, die in deze omstandigheden aandringt op de
uitvoering van deze overeenkomst, niet handelt overeenkomstig artikel 1134,
alinea 3, Burgerlijk Wetboek, welke voorziet dat alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
Gezien partijen geen levenspartners meer zijn en hun affectieve relatie midden
2008 werd beëindigd, dient te worden vastgesteld dat de oorzaak-beweegreden
is weggevallen en dus ook het tontinebeding is vervallen en dat er dienvolgens tussen partijen een gewone onverdeeldheid is ontstaan, waarin artikel 815
Gerechtelijk Wetboek kan worden gebruikt om de verdeling te vorderen.
De eerste rechter heeft de vordering van (de verweerder) tot vereffening en
verdeling van het door partijen, middels de notariële akte van 18 april 1991,
aangekochte onroerend goed aldus terecht en om oordeelkundige redenen
gegrond werd verklaard en tevens de openbare verkoop bevolen van de goederen
die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld.”
De redenen van de eerste rechter zijn de volgende :
“(De eiseres) is van oordeel dat er van enige onverdeeldheid geen sprake kan
zijn, nu de deelgenoten slechts voorwaardelijke rechten hebben op de goederen
die het voorwerp uitmaken van het tontinebeding, en er bovendien geen onverdeeldheid kan bestaan tussen een eigenaar onder opschortende voorwaarde en
een eigenaar onder ontbindende voorwaarde.
De tontine zou slechts kunnen worden beëindigd in gemeen akkoord, waartoe
(eiseres) niet wenst over te gaan.
De oorzaak van het opnemen van het tontinebeding in de aankoopakte, met
name de onderliggende burgerlijke en fiscaalrechtelijke verzorgingsgedachte
van de ene ten aanzien van de andere samenlevende partner bij overlijden van
één van partijen is met het beëindigen van de samenleving weggevallen.
Wanneer de oorzaak-beweegredenen komt te verdwijnen heeft die omstandigheid het verval van de rechtshandeling tot gevolg, voor zover het gaat om een
rechtshandeling onder kosteloze titel. Bij tontinebedingen geldt de regel niet,
nu zodanige overeenkomst aangegaan werd onder bezwarende titel.
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Het nastreven van de uitvoering door de medecontractant van een wederkerige overeenkomst die wegens gewijzigde omstandigheden zijn bestaansredenen en derhalve zijn oorzaak heeft verloren, moet worden beschouwd als
rechtsmisbruik in de zin van artikel 1134, laatste lid, Burgerlijk Wetboek
(miskenning uitvoering ter goede trouw van een overeenkomst).
Deze toestand doet zich voor wanneer de overeenkomst of een van haar
bedingen ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, en niet enkel op basis
van bedoelingen van de contractant op het tijdstip van de contractsluiting,
geen reden van bestaan meer heeft of wanneer de feitelijke toestand verdwijnt
voor zover de partij voor wie deze feitelijke toestand determinerend was niet
gecontracteerd zou hebben wanneer die zou geweten hebben van de feitelijke
toestand.
Huidige situatie, relatiebreuk, beantwoordt aan deze toestand.
Gezien het verdwijnen van de bestaansreden en oorzaak van de tontineovereenkomst, dient deze als vervallen te worden beschouwd.
Overeenkomstig artikel 815 Burgerlijk Wetboek is het verzoek tot vereffening en verdeling van voormeld onroerend goed gegrond.”
Grieven

.........................................................
Eerste onderdeel

.........................................................
Tweede onderdeel
1. Het tontinebeding, zoals hierboven geformuleerd, is, zoals trouwens ook
blijkt uit zijn bewoording, een kanscontract. De rechters ten gronde spreken
dit niet tegen.
Ten aanzien van een dergelijk contract heeft het verdwijnen van de oorzaak,
na het tot stand komen van het contract, niet het tenietgaan van het contract
tot gevolg (de artikelen 1102, 1104, 1106, 1108, 1131, 1134, tweede lid, 1234 Burgerlijk Wetboek).
2. Het bestreden arrest beslist het volgende : “Wanneer de oorzaakbeweegreden
dan, ingevolge beëindiging van de affectieve relatie, wegvalt en de overeenkomst
dus geen reden van bestaan meer heeft, vervalt deze (...)” en “Gezien partijen
geen levenspartners meer zijn en hun affectieve relatie midden 2008 werd beëindigd, dient te worden vastgesteld dat de oorzaak-beweegreden is weggevallen
en dus ook het tontinebeding is vervallen”. Het steunt zich op dit verval om
aan de eiseres rechtsmisbruik te verwijten, dat erin bestaat aan te dringen
op de uitvoering van de overeenkomst die vervallen is. Het is dus, volgens het
bestreden arrest, niet het rechtsmisbruik dat het verval van de tontineovereenkomst meebrengt, maar de verdwijning van de oorzaak van die overeenkomst.
Het bestreden arrest oordeelt aldus dat het wegvallen van de oorzaak van de
bovenvermeld tontineovereenkomst het verval van die overeenkomst meebrengt.
De bovenvermelde tontineovereenkomst is evenwel een kanscontract, zijnde
een wederkerig contract en een contract onder bezwarende titel (artikelen 1102,
1104, 1106, 1964 van het Burgerlijk Wetboek) en bij dergelijke contracten brengt
het wegvallen van de oorzaak, die een geldigheidsvereiste van de overeenkomst
is, niet het tenietgaan van de overeenkomst mee. Door anders te beslissen
schendt het bestreden arrest de artikelen 1102, 1104, 1106, 1108, 1131, 1134 tweede
lid, 1234 en 1964 Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel

.........................................................
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Vierde onderdeel

.........................................................
Vijfde onderdeel

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
.........................................................
Tweede onderdeel
2. Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131
Burgerlijk Wetboek moet in beginsel worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een
geldigheidsvereiste is. De latere verdwijning ervan heeft in de regel
geen gevolgen voor de geldigheid van de rechtshandeling.
Een tontineovereenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op
een tussen de partijen bestaande feitelijke of juridische verhouding,
houdt evenwel op te bestaan, wanneer deze onderliggende verhouding
een einde neemt derwijze dat hierdoor aan de verdere uitwerking van
de overeenkomst iedere zin wordt ontnomen.
3. Uit de vaststellingen van het arrest en het beroepen vonnis blijkt
dat :
— de partijen gedurende meer dan twintig jaar een affectieve relatie
hadden ;
— zij bij akte van 19 april 1991 “vanuit de onderlinge burgerlijke en
fiscaalrechtelijke verzorgingsgedachte van de ene partner ten aanzien
van de andere samenlevende partner bij het overlijden van één van
de partijen” een woning kochten onder een beding van tontine krachtens welk de volledige eigendom zou toekomen aan de langstlevende
partner ;
— aan hun relatie een einde kwam ;
— een overeenstemming tot de beëindiging van de overeenkomst
niet mogelijk bleek ;
— de verweerder de verdeling vordert van het onroerend goed.
4. Het arrest dat oordeelt dat aangezien de oorzaak van de overeenkomst die gelegen is “in de affectieve relatie van de deelgenoten en als
doel [heeft] het goed samen te kunnen beheren en elkaar rechten te
garanderen na het overlijden van één van hen”, door de beëindiging van
de relatie “geen bestaansreden meer heeft”, zodat het tontinebeding
geen uitwerking meer heeft en er tussen de partijen dienvolgens “een
gewone onverdeeldheid” is ontstaan en op die gronden beslist dat de
verweerder op grond van artikel 815 Burgerlijk Wetboek de verdeling
kan vorderen, is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde en vijfde onderdeel
.........................................................
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Vierde onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lebbe.

N° 182
1o

— 6 maart 2014
(C.12.0391.N)

kamer

1o UITVOERBAARVERKLARING. — Vreemde

wet.

— Rechter.

2 VREEMDE WET. — Uitvoerbaarverklaring. — Rechter.
o

1o en 2o Krachtens artikel 24, § 1, Wetboek IPR moet de partij die een beroep
doet op de erkenning van een buitenlandse beslissing, of de uitvoerbaarverklaring ervan vordert, het volgende stuk overleggen : een uitgifte van
de beslissing die volgens het recht van de Staat waar zij is gewezen,
voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid ervan ; de rechter die
oordeelt dat de eiser niet aantoont dat de uitgifte de handtekening van
de rechter dient te bevatten om uitvoerbaar te zijn, dat het formalisme
moet beoordeeld worden naar de regels van het gerechtelijk recht van de
Staat waar de beslissing is gewezen en dat de grief niet bewezen is omdat
dit recht niet wordt bijgebracht, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht  (1). (Art. 24 Wetboek IPR)

(K. t. F.)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
I. Feiten

van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. De heer M. K., eiser tot cassatie, werd, bij vonnis uitgesproken door
het kantongerecht te Zagreb (Kroatië) op 7 april 2006, veroordeeld tot
het betalen aan de heer M. F., verweerder in cassatie, van een bedrag
van € 419.256,34 in hoofdsom en van 151.133,60 kuna als gerechtskosten.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zagreb van 23 oktober
2007 werd het door eiser tegen voormeld vonnis ingesteld hoger beroep
als ongegrond afgewezen.
2. Bij eenzijdig verzoekschrift ingediend op 24 april 2008 ter griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft verweerder het

  (1) Zie concl. OM.
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exequatur gevorderd van het vonnis van het kantongerecht van Zagreb
van 7 april 2006, zoals bevestigd door de arrondissementsrechtbank
van Zagreb.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft dit exequatur
verleend bij beschikking gewezen op 24 juni 2008.
3. Bij dagvaarding van 3 oktober 2008 heeft eiser derdenverzet aangetekend tegen de beschikking van 24 juni 2008 en vorderde hij om de
beschikking alsook haar gevolgen nietig te verklaren.
Bij vonnis uitgesproken op 22 maart 2010 verklaarde de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel het derdenverzet ontvankelijk, doch ongegrond, wees zij eiser ervan af en veroordeelde zij hem tot de gerechtskosten.
Tegen dit vonnis stelde eiser hoger beroep in bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Hof van beroep te Brussel op 30 april 2010.
Bij arrest uitgesproken op 7 februari 2012 verklaarde het Hof van
beroep te Brussel dit hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond.
Het incidenteel hoger beroep van verweerder, strekkend tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding die het basisbedrag zou overschrijden, werd eveneens ongegrond verklaard. De nieuwe vordering
van verweerder strekkend tot kapitalisatie van de interesten werd
ontoelaatbaar verklaard.
II. Enig

middel

4. Tegen dit arrest voert eiser tot cassatie een enig middel aan.
Dit enig middel is afgeleid uit de schending van :
— artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994,
— artikelen 15, 22, § 1, 23, § 4 en 24, § 1 van het Wetboek van internationaal privaatrecht,
— artikelen 5 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
— het algemeen rechtsbeginsel, naar luid waarvan het de taak van de
rechter is om op de hem voorgelegde feiten het toepasselijke vreemde
recht toe te passen evenals zijn inhoud en draagwijdte te bepalen.
Het middel tot cassatie komt op tegen het bestreden arrest, in zoverre
het beslist dat eiser niet aantoont dat er een formeel gebrek kleeft
aan de beslissing van 7 april 2006 van de kantonrechter te Zagreb dat
de uitvoerbaarheid zou kunnen verhinderen, in het bijzonder dat de
uitgifte onder het toepasselijke Kroatische recht de handtekening
van de rechter dient te bevatten om uitvoerbaar te zijn, en voorts dat
er in Kroatië tegen de beslissing nog een derde aanleg zou openstaan
die schorsende werking met zich mee zou brengen ten opzichte van de
uitvoerbaarheid, of dat de procedure voor het Hoogste Gerechtshof van
Zagreb, die beweerdelijk werd ingesteld door eiser doch zonder bewijs
daartoe, schorsende werking zou hebben.
Het middel omvat drie onderdelen.
In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser
aan dat de appelrechter zijn beslissing niet regelmatig met redenen
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heeft omkleed, door niet te antwoorden op het specifieke middel dat de
voorgelegde beslissingen bij gebrek aan handtekening van de rechters
authenticiteit missen.
In het tweede onderdeel van het enige middel tot cassatie voert
eiser aan dat de appelrechter de bewijslast van het ter zake toepasselijke vreemde recht, evenals van zijn inhoud en draagwijdte, op
onwettige wijze op eiser heeft gelegd, en het algemeen rechtsbeginsel
heeft geschonden naar luid waarvan het de taak van de rechter is om
op de hem voorgelegde feiten het toepasselijke vreemde recht toe te
passen evenals zijn inhoud en draagwijdte te bepalen, door enerzijds te
oordelen dat het formalisme waaraan de rechterlijke beslissing dient
te voldoen om uitvoerbaar te zijn, beoordeeld moet worden naar de
regels van het Kroatisch gerechtelijk recht, en anderzijds te oordelen
dat dit niet wordt bijgebracht zodat de grief die eruit geput wordt niet
bewezen wordt, en door elders te oordelen dat eiser niet aantoont dat
er in Kroatië een derde aanleg zou openstaan of een procedure voor
het Hoogste Gerechtshof met schorsende werking ten opzichte van de
uitvoerbaarheid, zonder dat uit de vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt dat de appelrechter zelf in de onmogelijkheid verkeerde
om de inhoud van dat recht vast te stellen.
In het derde onderdeel van het enige middel tot cassatie voert eiser
aan dat de appelrechter niet wettig kon beslissen dat er sprake was
van een beslissing die voor exequatur in aanmerking kwam, en dat de
appelrechter de bewijslast aangaande de uitvoerbaarheid op onwettig
wijze op eiser legt, nu de appelrechter overweegt dat eiser het bewijs
niet aantoont dat er in Kroatië een derde aanleg bestaat of dat een
rechtsmiddel voor het Hoogste Gerechtshof schorsende werking heeft,
zonder dat evenwel uit de gedane vaststellingen blijkt dat verweerder
het bewijs bijbracht dat de beslissing van de arrondissementsrechtbank van Zagreb, die de beslissing van de kantonrechter van Zagreb
bevestigde, niet meer vatbaar was voor een gewoon rechtsmiddel en/of
uitvoerbare kracht bezat.
III. Bespreking
5. Verweerder voert een grond van niet-ontvankelijkheid van de in
het tweede onderdeel van het middel aangevoerde grief aan, in zoverre
het gericht is tegen de overweging aangaande de schorsende werking
van de procedure voor het Hoogste Gerechtshof.
De overweging van de feitenrechter dat eiser in zijn bewijsplicht faalt
als zou een verhaal voor het Hoogste Gerechtshof schorsende werking
hebben ten opzichte van de uitvoerbaarheid, is volgens verweerder
ten overvloede gegeven, nu de feitenrechter in de voorgaande overwegingen heeft gesteld dat eiser in eerste instantie niet afdoende heeft
bewezen dat hij effectief een dergelijke procedure heeft ingesteld.
Eiser zou bijgevolg geen belang hebben bij het in het tweede onderdeel
aangevoerde grief.
De voormelde grond van niet-ontvankelijkheid kan evenwel niet
worden behandeld zonder in de beoordeling van de feitenrechter te
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treden. De toetsing ervan is bijgevolg onafscheidbaar van de toetsing
van het middel zelf  (1).
De tegen het tweede onderdeel van het middel aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid kan derhalve niet worden aangenomen.
6. Ik ben van mening dat het tweede onderdeel gegrond is.
Naar luid van artikel 22, § 1, eerste lid, van de Wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht  (2) wordt een
buitenlandse rechterlijke beslissing die uitvoerbaar is in de Staat
waar zij werd gewezen, in België geheel of gedeeltelijk uitvoerbaar
verklaard overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 23.
Artikel 23, § 4, WIPR bepaalt :
“De buitenlandse rechterlijke beslissing waartegen een gewoon
rechtsmiddel is aangewend of die daarvoor vatbaar is, kan voorlopig
ten uitvoer worden gelegd. De rechter kan de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van een zekerheidstelling”.
Uit artikel 24, § 1, WIPR volgt dat de partij, die de uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beslissing vordert, een aantal documenten moet voorleggen, waaronder (1o) een uitgifte van de beslissing
die volgens het recht van de Staat waar zij is gewezen voldoet aan de
voorwaarden nodig voor de echtheid ervan en (3 o) enig document op
grond waarvan kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens het
recht van de Staat waar zij is gewezen, uitvoerbaar is en werd betekend
of ter kennis gebracht.
Eiser voerde op blz. 6 van zijn beroepsbesluiten, neergelegd op
2 december 2010, het volgende aan :
“Men dient overigens vast te stellen dat het vonnis neergelegd door
gëintimeerde, niet door de Voorzitter van de Rechtbank, de Heer of
Mevrouw SUDAC, ondertekend werd, in schending met artikel 782 van
het Gerechtelijk Wetboek ;
Gëintimeerde beweert dat dit overeenkomstig Kroatisch recht niet
abnormaal is en dat partijen slechts een copie ontvangen, terwijl het
origineel op de griffie blijft ;
Gëintimeerde laat na dit te bewijzen ;
Geïntimeerde gaat er blijkbaar van uit dat de Belgische gerechtelijke instanties en de raadslieden van concluant het Kroatisch recht
beheersen”,
En verder op pagina’s 10 en 11 :
“De eerste rechter werpt op dat concluant geen negatief bewijs levert
van het gebrek aan authenticiteit van de Kroatische beslissing ;
Een dergelijk negatief bewijs kan uiteraard niet geleverd worden ;
2o Het blijkt tevens dat noch het vonnis van 7 april 2006 noch het
vonnis van 23 oktober 2007 ondertekend zijn geweest, noch door de
Voorzitter van de Rechtbank, noch door een andere rechter ;
  (1) Cass. 4 september 1995, AR S.94.133.F, (Belgische Staat/Gencaslan), AC 1995, 734,
Bull. 1995, 761, Pas. 1995, I, 761 ; Cass. 10 februari 1995, AR C.93.72.N, (Belgische Staat/Ghent
Coal Terminal N.V.), AC 1995, 162, Bull. 1995, 164, Pas. 1995, I, 164.
  (2) BS, 27 juli 2004.
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Het artikel 782 Ger.W. werd dienvolgens kennelijk geschonden,
hetwelk bepaalt dat “het vonnis ondertekend wordt door de rechters
die het hebben uitgesproken, en door de griffier.”
In casu heeft enkel de griffier de gerechtelijke uitspraken ondertekend ;
Het is ondenkbaar dat in een andere rechtstaat, de handtekeningen
van de Voorzitter en de zetelende rechters niet onontbeerlijk zijn om
het vonnis te bekrachtigen ;
Waarom zou de handtekening van de griffier wel op de kopie
verschijnen en de handtekening van de Voorzitter niet ?
Dit tergt werkelijk alle verbeelding en de stelling van (verweerder),
bevestigd door de eerste rechter is zeker voor kritiek vatbaar ;”.
Uit de door eiser voor de appelrechters aangevoerde grieven en
middelen dient te worden besloten dat hij ten deze zowel de authenticiteit van de ingeroepen beslissingen, gelet op het ontbreken van de
handtekeningen van de rechters die de bewuste beslissingen zouden
hebben gewezen, als het uitvoerbaar karakter van de beide Kroatische
beslissingen betwistte.
Hierop antwoordde het bestreden arrest als volgt (blz. 4-5) :
“[…]
De voorgelegde stukken bevatten het zegel en de handtekening van
de bevoegde beambte. M. K. toont niet aan dat de uitgifte de handtekening van de rechter dient te bevatten om uitvoerbaar te zijn, de verwijzing naar artikel 782 Ger. W. is uiteraard niet dienstig. Het formalisme
moet beoordeeld worden naar de regels van het Kroatisch gerechtelijk
recht. Dit wordt niet bijgebracht zodat de grief die er uit geput wordt,
ook niet bewezen wordt.
Nu zowel het vonnis in eerste aanleg als het vonnis van de appelrechter (arrondissementsrechtbank te Zagreb) worden bijgebracht,
is de vraag naar de uitvoerbare kracht van een beslissing in eerste
aanleg, niet relevant. De appelrechter heeft de beslissing van de eerste
rechter bevestigd. M. K. toont niet aan dat er in Kroatië een “derde”
aanleg zou openstaan. Hij houdt wel voor — doch bewijst niet — dat
hij een verzoekschrift voor het ‘Hoogst Gerechtshof’ van Zagreb zou
hebben ingediend.
Niet alleen is het stuk die dit verhaal zou moeten bewijzen (stuk 6
uit het dossier van appellant) niet vertaald en onvolledig (zie hiervoor)
maar bovendien faalt M. K. in zijn bewijsplicht als zou een verhaal
voor het Hoogst Gerechtshof (als dit dus al zou bestaan) schorsende
werking ten opzichte van de uitvoerbaarheid met zich brengen.
Nu een beslissing in eerste aanleg en de bevestiging van deze beslissing door de appelrechter worden bijgebracht door M. F. en niet is
aangetoond dat daartegen een schorsend verhaal is ingesteld, faalt het
verweer als zou de uitvoerbaarverklaring voortspruiten uit een ‘handgeschreven annotatie op de eerste bladzijde van het vonnis’ van het
kantongerecht van Zagreb. […]”.
Uit de samenhangende lezing van de door eiser voor de appelrechter
neergelegde besluiten resp. van het bestreden arrest kan reeds worden
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besloten dat partijen, voor de beoordeling van de echtheid van de
beslissing waarvan de uitvoerbaarverklaring voor de Belgische rechter
wordt gevorderd resp. van het uitvoerbaar karakter ervan, noch impliciet noch expliciet voor de toepassing van een ander recht dan het
Kroatisch recht hebben gekozen resp. dat zij noch impliciet noch expliciet afstand hebben gedaan van de toepassing van het Kroatisch recht.
7. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de
toepassing van het conflictenrecht en anderzijds de toepassing van
vreemd recht.
Het is de taak van de rechter de conflictenregel toe te passen op de
hem voorgelegde feiten, ook al zouden de partijen dat niet uitdrukkelijk hebben gevorderd  (1).
Dit betekent dat indien uit de feiten blijkt dat de voorliggende
zaak aanknopingspunten heeft met een ander land, de rechter ertoe
gehouden is aan de hand van het Belgische IPR het toepasselijke recht
te bepalen  (2).
Het is vereist (doch ook voldoende) dat het grensoverschrijdende
karakter wel degelijk uit de door partijen voorgelegde feiten blijkt  (3).
In casu volgt het grensoverschrijdend karakter ongetwijfeld uit
het feit dat de uitvoerbaarverklaring van een Kroatisch vonnis wordt
gevorderd.
De verwijzingsregel volgt uit de toepassing van de bepalingen van
artikel 24, § 1, 1o en 3o, WIPR, krachtens dewelke de authenticiteit van
de voorgelegde uitgifte en het uitvoerbaar karakter van de buitenlandse rechterlijke beslissing aan de voorwaarden hiertoe, zoals voorzien in het recht van de Staat waar de beslissing is gewezen, dienen te
voldoen.
De toepassing van de IPR-regel kan enkel ambtshalve worden opgelegd wanneer zij de openbare orde raakt. Dit impliceert ook dat,
wanneer partijen een rechtskeuze doen (de objectieve conflictenregel
is dan suppletief) of afstand doen van de toepassing van de conflictenregel (wanneer die dwingend van aard is), de rechter hierdoor gebonden
zal zijn  (4).
Bij gebrek aan andere rechtskeuze of afstand van de toepassing van
de conflictenregel, diende de appelrechter derhalve het Kroatische
recht toe te passen.
8. De rechter moet niet alleen de conflictenregel aanwenden, maar
ook het recht dat erdoor aangewezen wordt  (5).
  (1) K. Lenaerts, “Le statut du droit étranger en droit international privé belge. Vers
un nouvel équilibre”, in X., Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis,
1986, (529-555), 534.
  (2) H. Storme, “Vreemd recht voor Belgische rechter”, NjW 2005, afl. 127, (1154-1166),
nr. 4, p. 1156.
  (3) Conclusie van advocaat-generaal E. Krings voor Cass. 9 oktober 1980, Pas. 1981, I,
p. 167.
  (4) H. Storme, “Vreemd recht voor Belgische rechter”, NjW 2005, afl. 127, (1154-1166),
nr. 5, p. 1156.
  (5) Cass. (1ste k.) 7 oktober 2004, AR C.99.0289.F, (État belge e.a./F.E. e.a.), AC 2004,
afl. 10, 1549, Pas. 2004, afl. 9-10, 1492, Tijdschrift@ipr.be 2005, afl. 2, 32 ; conclusie van
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In het Babcockarrest van 9 oktober 1980 oordeelde het Hof dat een
rechter gehouden is het vreemde recht, dat op basis van de internationaal privaatrechtelijke regels dient toegepast te worden, na te gaan en
vast te stellen en daaraan een interpretatie dient te geven die verzoenbaar is met de interpretatie die eraan wordt gegeven in het land van
oorsprong  (1).
De in het Babcockarrest geformuleerde regel is inmiddels vaste cassatierechtspraak geworden  (2) en wordt nu ook bevestigd in artikel 15,
§ 1, van het Wetboek Internationaal Privaatrecht dat ook voorschrijft
dat de inhoud van het door deze wet aangewezen buitenlands recht door
de rechter wordt vastgesteld en dat het buitenlands recht volgens de in
het buitenland gevolgde interpretatie wordt toegepast  (3).

advocaat-generaal E. Krings voor Cass. 9 oktober 1980, Pas. 1981, I, p. 168 ; K. Lenaerts,
“Le statut du droit étranger en droit international privé belge. Vers un nouvel équilibre”, in X., Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis, 1986, (529-555),
543 ; L. Simont, “La Cour de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions”, in X.,
Imperat Lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, (189-207), 205.
  (1) Cass. 9 oktober 1980, AR 6142, (Babcock-Smulders N.V./Creusot-Loire N.V.), AC 198081, 142, Bull. 1981, 159, conclusie advocaat-generaal E. Krings JT 1981, 70, conclusie advocaat-generaal E. Krings, noot R. Vander Elst, Pas. 1981, I, 159, conclusie advocaat-generaal E. Krings, RCJB 1982, 8, noot, Res Jur.Imm. 1982, 107 ; zie ook : L. Simont, “La Cour
de cassation et la loi étrangère. Quelques réflexions”, in X., Imperat Lex. Liber amicorum
Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 189-207 ; J. Erauw, “De ambtshalve toepassing van
vreemd recht en de cassatiecontrole daarop”, RW 1981-82, 1458-1470.
  (2) Cass. (3e k.) 18 maart 2013, AR C.12.0031.F, (La générale des carrières et des mines/R.L.,
Umicore), JTT 2013, afl. 1161, 271, noot, RABG 2013, afl. 18, 1263, noot M. Baetens-Spetschinsky, “De conformiteitstoets bij controverse in de uitlegging van de vreemde wet in
het land van oorsprong”, (RABG 2013, afl. 18, 1264-1267), Rev. dr. étr. 2013 (samenvatting),
afl. 173, 354, Tijdschrift@ipr.be 2013, afl. 2, 11 ; Cass. (3e k.) 20 april 2009, AR C.08.0465.N,
(Fortis Insurance Belgium/Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), AC 2009, afl. 4,
1049, Pas. 2009, afl. 4, 966 ; Cass. 13 mei 1996, AR C.94.0210.F, (Dessart/Société d’État de droit
zaïrois “Gécamines-Exploitation”), AC 1996, 431, Bull. 1996, 455, JTT 1997, 50, Pas. 1996, I, 455,
R. Cass. 1998, 104, noot L. Vael, “Overmacht gerelativeerd : hoe blauw zijn de plekken
van de schuldeiser ingevolge het zgn. ‘fait du Prince’ ?”, (R. Cass. 1998, 95-103), RW 1996-97
(verkort), 550 ; Cass. 18 juni 1993 (V.V.K.S. / Victoria Vesta N.V.), RGAR 1994, nr. 12.366,
noot M. Fallon, “Uitlegging van het vreemd recht in België”, (RGAR 1994, nr. 12.366, 2
p.) ; Cass. 3 december 1990, AR 8963, (Vialars/Diamant Boart N.V.), AC 1990-91, 366, Bull.
1991, 329, JLMB 1991, 1195, noot A. Kohl, “Une convention internationale secourable pour
le juge tenu d’appliquer le droit étranger : Convention de Londres de 1968”, (JLMB 1991,
1197-1199), JTT 1991, 71, Pas. 1991, I, 329, RW 1990-91, 1372, T.Not. 1992, 16, noot E. Guldix,
“De toepassingsmodaliteiten van het vreemde recht bij wetsconflicten”, (T.Not. 1992,
18-23), TSR 1991, 19 ; Cass. 20 april 1989, AR 8477, (Q./M.), AC 1988-89, 968, Bull. 1989, 868, Pas.
1989, I, 868, RW 1989-90, 163, Rev. dr. étr. 1991 (weergave), 400 ; Cass. 10 maart 1988, AR 7865,
(N.V. De Vaderlandsche/Meuser), AC 1987-88, 901, Bull. 1988, 829, T.Verz. 1988, 659, noot J.R.,
Pas. 1988, I, 829, RGAR 1990 (verkort), nr. 11.664, noot, RW 1988-89, 403 ; Cass. 23 februari
1984, AR 7025, (C.V./M.), AC 1983, 793, Bull. 1984, 727, JT 1984, 498, Pas. 1984, I, 727, RW 198485, 2387, noot L. De Foer, “Taak van de rechter bij toepassing van vreemd recht”, (RW
1984-85, 2389-2390).
  (3) Zie : Cass. (3e k.) 21 december 2009, AR C.09.0082.F, (D.I./A.R.), Pas. 2009, afl. 12,
3139, Rev. dr. étr. 2010 (samenvatting), afl. 160, 576, Rev. trim. dr. fam. 2010, afl. 3, 845,
noot M. Fallon, “Conflit transitoire de droit étranger. Application conforme du droit
étranger”, (Rev.trim.dr.fam. 2010, afl. 3, 850-851), Tijdschrift@ipr.be 2010, afl. 1, 41, TJK
2010 (samenvatting C. Melkebeek), afl. 5, 320.
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Artikel 15, § 2, WIPR bepaalt verder :
“Wanneer de rechter die inhoud niet kan vaststellen, kan hij een
beroep doen op de hulp van de partijen.
Wanneer het kennelijk onmogelijk is de inhoud van buitenlands
recht tijdig vast te stellen, wordt Belgisch recht toegepast.”.
De wetgever heeft in het Wetboek Internationaal Privaatrecht
aldus gepoogd de in de cassatierechtspraak ontwikkelde principes
met betrekking tot de toepassing van vreemd recht vast te leggen
in artikel 15  (1). Eén aspect werd daarbij niet expliciet geregeld, met
name de vraag of de rechter verplicht is ambtshalve de collisieregels
toe te passen. Men mag evenwel aannemen dat de hiervoor beschreven
beginselen daaromtrent onverminderd blijven gelden  (2).
De wetgever bevestigde daarentegen wel uitdrukkelijk de principiële plicht de inhoud van het aangewezen vreemde recht ambtshalve
vast te stellen en toe te passen overeenkomstig de in het land van
herkomst gevolgde interpretatie (artikel 15, § 1, Wetboek Internationaal Privaatrecht).
Als men aanneemt dat de Belgische rechter ambtshalve het verwijzingsrecht toepast en dat daaruit dan ook logischerwijze voortvloeit
dat de rechter het door de verwijzingsregels aangewezen buitenlandse
recht moet vaststellen zoals de wetgever het in artikel 15, § 1, WIPR
heeft bepaald en het ook uit het hierboven vermelde Babcock-arrest
voortvloeit — en het iura novit curia-beginsel derhalve ook toepassing vindt ten aanzien van vreemd recht  (3) — dan brengt dit mee
dat het vreemde recht in onze rechtsorde ook als recht moet worden
beschouwd en het dus geenszins een louter feitelijk gegeven is dat de
partijen moeten aanbrengen  (4).
9. Uit dit alles volgt dan óók nog logischerwijze dat, ingevolge het
statuut van het vreemde recht als recht en niet als feitelijk gegeven,
de juiste toepassing van het vreemde recht aan een controle door het
Hof van Cassatie is onderworpen  (5).

  (1) In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt benadrukt dat art. 15 de vastlegging
is van de evolutie van de cassatierechtspraak sinds het Babcockarrest (Wetsvoorstel
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht – Toelichting, Parl. St. Senaat
BZ 2003, nr. 3-27/1, 39-40 ; zie ook : Verslag namens de commissie justitie, Parl. St. Senaat
2003-04, nr. 3-27/7, 36 en 38).
  (2) H. Storme, “Vreemd recht voor Belgische rechter”, NjW 2005, afl. 127, (1154-1166),
nr. 15 p. 1160 ; P. Wautelet, “Conflits de lois”, in H. Boularbah, A. Nuyts, S. Sarolea,
C. Barbé, L. Barnich, W. Derijcke, S. Francq, R. Jafferalli, V. Marquette, M.
Pertegas Sender et P. Wautelet, “Le nouveau droit international privé belge”, JT 2005,
afl. 6173, (173-203), nr. 78-79, 183-184.
  (3) H. Storme, “Vreemd recht voor Belgische rechter”, NjW 2005, afl. 127, (1154-1166),
nr. 6, p. 1157.
  (4) M. Traest, “Over het vreemde recht en de cassatiecontrole daarop”, RW 2011-12,
afl. 18, (825-828), nr. 4 p. 826, (noot onder Cass. (1ste k.) 4 november 2010, AR C.07.0191.F,
(V.M./C.N., G.J.-P.), RW 2011-12, afl. 18, 824).
  (5) M. Traest, “Bedenkingen over de verantwoordelijkheid van de rechter bij het
vaststellen van de inhoud en de toepassing van het vreemde recht”, in X., Verantwoordelijkheid & Recht, Mechelen, Kluwer, 2008, (168-183), 181.
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In casu heeft de appelrechter het toepasselijk Kroatisch recht niet
nagegaan, niet vastgesteld noch toegepast. De appelrechter heeft in
het bestreden arrest evenmin vastgesteld dat hij in de onmogelijkheid
verkeerde om de inhoud van dat recht vast te stellen. Enige controle
door het Hof over de juiste toepassing van het Kroatisch recht is
derhalve onmogelijk.
De appelrechter, die in het bestreden arrest stelt dat eiser niet
aantoont dat de uitgifte van de rechterlijke beslissing de handtekening van de rechter dient te bevatten om uitvoerbaar te zijn, dat het
formalisme moet beoordeeld worden naar de regels van het Kroatische gerechtelijk recht, dat dit niet wordt bijgebracht, zodat de grief
die eruit geput wordt ook niet bewezen wordt, en dat elders in het
bestreden arrest ook vaststelt dat eiser niet aantoont dat er in Kroatië
een derde aanleg zou openstaan of dat een verhaal voor het Hoogste
Gerechtshof schorsende werking ten overstaan van de uitvoerbaarheid met zich zou brengen, zonder dat uit de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat het zelf in de onmogelijkheid verkeerde om
de inhoud van dat recht vast te stellen, legt aldus op onwettige wijze
op eiser de bewijslast van het ter zake toepasselijke vreemde recht,
evenals van zijn inhoud en draagwijdte en komt aldus tekort aan de op
de rechter rustende verplichting om zelf het op de voorgelegde feiten
toepasselijke vreemde recht en zijn inhoud en draagwijdte te bepalen.
Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest de in het tweede
onderdeel van het enige middel aangegeven wetsbepalingen.
Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 7 februari 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 6 februari 2014
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 24, § 1, van de wet van 16 juli 2004 houdende het
Wetboek van internationaal privaatrecht moet de partij die een beroep
doet op de erkenning van een buitenlandse beslissing, of de uitvoer-
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baarverklaring ervan vordert, de volgende stukken overleggen : 1o een
uitgifte van de beslissing die volgens het recht van de Staat waar zij
is gewezen, voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid ervan.
2. Het staat in de regel aan de rechter bij wie dergelijke vordering
aanhangig is, te bepalen of de overgelegde uitgifte volgens het recht
van de Staat waar de beslissing is gewezen voldoet aan de voorwaarden
nodig voor de echtheid ervan, in voorkomend geval na daarover de
nodige inlichtingen te hebben ingewonnen, met eerbiediging van het
recht van verdediging.
3. De appelrechter die oordeelt dat de eiser niet aantoont dat de
uitgifte de handtekening van de rechter dient te bevatten om uitvoerbaar te zijn, dat het formalisme moet beoordeeld worden naar de regels
van het gerechtelijk recht van de Staat waar de beslissing is gewezen
en dat de grief niet bewezen is omdat dit recht niet wordt bijgebracht,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gedeelt. gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten :
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 183
1o

— 6 maart 2014
(C.12.0613.N)

kamer

1o DESKUNDIGENONDERZOEK. — Wraking. — K ennis
Begrip. — Schip. — Scheepvaart.
2 o WRAKING. — K ennis van de
zoek. — Schip. — Scheepvaart.

redenen.

van de redenen.

—

— Begrip. — Deskundigenonder-

3o SCHIP. SCHEEPVAART. — Deskundigenonderzoek. — Wraking. — K ennis
van de redenen. — Begrip.

1o, 2o en 3o Een partij heeft kennis van de redenen van wraking in de zin
van artikel 970 Gerechtelijk Wetboek, wanneer zij omtrent deze redenen
een voldoende zekerheid heeft om zich een overtuiging te kunnen vormen
en ten aanzien van de te wraken deskundige, de overige partijen en het
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gerecht met kennis van zaken een verzoekschrift tot wraking te kunnen
indienen ; deze voldoende kennis is niet gelijk te stellen met de mogelijkheid het bewijs van de aangevoerde feiten te leveren  (1). (Art. 970
Gerechtelijk Wetboek)

(Hyundai Merchant Marine co Ltd Vennootschap naar Koreaans
recht e.a. t. K awasaki K isen K aisha Ltd Vennootschap naar
vreemd recht e.a.)
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :
I. Feiten

van de zaak en voorafgaande rechtspleging

1. H.M.P. International, tweede eiseres tot cassatie, is de rederijeigenares van het zeeschip M.S. Asian Chorus.
De vennootschap naar Koreaans recht Hyundai Merchant Marine
co ltd., eerste eiseres tot cassatie, is rompbevrachter en zeevervoerder/
uitgeefster van diverse cognossementen.
2. Voor de kust van Sumatra ontstond rond 17 juni 2001 brand aan
boord van het M.S. Asian Chorus, dat auto’s van het merk Hyundai
vervoerde.
Bij beschikking op eenzijdig verzoekschrift verleend door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 13 augustus
2001 werd kapitein Hugo Vereecken als gerechtsdeskundige aangesteld
met als opdracht oorzaak en omstandigheden van de brand na te gaan
en de schade te begroten.
De nv Cobelfret Logistics, de vennootschap naar Frans recht Automobiles Hyundai France sas, ACE European Group, vijfde, zesde en
zevende verweersters in cassatie, zijn vrijwillig tussengekomen in de
expertise en het onderzoek werd uitgebreid naar de goederen van deze
partijen.
Adam Opel AG, de nv Compagnie Belge D’affretements en de verzekeringsmaatschappij Allianz Marine & Aviation Versicherungs AG,
tweede, derde en vierde verweersters in cassatie, zijn eveneens vrijwillig tussengekomen in de expertise. Zo ook Kawasaki Kisen Kaisha
ltd. (K-LINE), eerste verweerster in cassatie.
3. Op 29 april 2002 werd ook een procedure ten gronde ingeleid over
dit schadegeval.
Hierbij vorderen de nv Cobelfret Logistics, de vennootschap naar Frans
recht Automobiles Hyundai France SAS en Ace European Group ltd., de
veroordeling van eiseressen tot cassatie in betaling van € 1.537.260,19,
meer de vergoedende interesten vanaf 8 augustus 2001, met betrekking
tot de schade aan 234 auto’s van het merk Hyundai ten gevolge van de
brand aan boord van het M.S. Asian Chorus op 17 juni 2001.
4. Tijdens de expertise ontstond een betwisting tussen partijen
inzake het horen van de branddeskundigen Bland en Sanders, die voor
een aantal betrokken partijen de brand aan boord hadden onderzocht.
  (1) Zie concl. OM.
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Eiseressen tot cassatie brachten op 28 december 2004 een dagvaarding in kort geding uit voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, gevolgd door een dagvaarding in gemeenverklaring door Hyundai Merchant Marine en H.M.P. International tegen
Adam Opel AG, Compagnie Belge d’affrêtements en Allianz Marine
& Aviation, respectievelijk Cobelfret Logistics, SAS Automobiles
Hyundai France en Ace European Group, ten einde te bekomen dat
beide voornoemde branddeskundigen onmiddellijk na elkaar door de
gerechtsdeskundige zouden worden gehoord, respectievelijk stukken
zouden worden overgelegd, een en ander op straffe van verbeurdverklaring van een dwangsom.
Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 januari 2005
is er tussen partijen een akkoord tussengekomen, waarbij (deskundigen) Bland en Sanders zullen gehoord worden op 13, 14 en 15 april 2005.
De zaak werd in afwachting van de uitvoering van het akkoord naar de
bijzondere rol verzonden.
De bijkomende verhoren van de privé-branddeskundigen Bland en
Sanders vonden uiteindelijk plaats in april/mei 2005.
Kapitein Hugo Vereecken deelde op 8 juni 2009 zijn verslag van ca. 400
pagina’s in voorlezing mede aan partijen.
5. Op 5 augustus 2011 legden eiseressen tot cassatie een verzoekschrift neer tot wraking en vervanging van gerechtsdeskundige Hugo
Vereecken.
De aanleiding tot deze procedure was een emailbericht van Kapitein
Hugo Vereecken gericht op 28 juli 2011 aan de raadsman van eiseressen
tot cassatie, waarin het volgende werd gesteld :
“Wat uw opmerking onder c betreft : ik denk niet dat een gerechtsdeskundige de toelating moet vragen aan een advocaat om advies in
te winnen bij de Voorzitter. Mijn vraag aan de toenmalige Voorzitter
was wie nu wettelijk de leiding had in een gerechtsexpertise : de advocaat van één van de partijen of de gerechtsdeskundige. Misschien moet
hier de confidentialiteit van de rechtbank in vraag gesteld maar ik
neem aan dat mijn vraag aan de voorzitter u ook ter ore is gekomen.
Hoewel het princiepskwestie was zonder enige verdere betekenis was ik
nieuwsgierig naar de argumenten die tijdens de zitting in kort geding
naar voor zouden worden gebracht. Dit verklaart mijn aanwezigheid
.... Voorzitter Peeters heeft mij ... niet verboden aanwezig te zijn en
is u trouwens gevolgd in uw verzoek. ‘Mijn invloed’, indien die er zou
geweest zijn, kan dan ook niet zo groot geweest zijn”.
Eiseressen tot cassatie verzochten om, alvorens recht te doen, de
gerechtsdeskundige onder ede te verhoren omtrent volgende vraag :
“Heeft U ten tijde van het kort geding inzake ms ‘Asian Chorus’
waarvan sprake in de conclusies van partijen, de toenmalige voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, mevr. Goedele
Boonen, verzocht zich tot de dienstdoende voorzitter in kort geding,
mevr. Véronique Peeters, te wenden en zo ja met welk oogmerk ?”.
In hoofdorde vorderden eiseressen tot cassatie voor recht te zeggen
dat de deskundige dient te worden gewraakt en al zijn expertisever-
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richtingen inzake het zeeschip nietig te verklaren ; ondergeschikt, de
gerechtsdeskundige te vervangen en een andere deskundige aan te
stellen die geen lid is van de Nautische Commissie, met de nodige technische kennis en gespecialiseerd in het onderzoek van branden aan
boord van een zeeschip.
Bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst houdende conclusies
kwamen de partijen nv Cobelfret Logistics, SAS Automobiles Hyundai
France en Ace European Group ltd. (rechtsopvolger van nv Ace Europe)
vrijwillig tussen in de procedure tot wraking/vervanging. Zij vroegen
de samenvoeging van de procedures wegens samenhang, de vorderingen tot wraking/vervanging van gerechtsdeskundige kapitein H.
Vereecken ontoelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren ; dienvolgens te bevelen dat kapitein H. Vereecken
(1) een laatste termijn van twee maanden kan opleggen aan partijen
binnen dewelke alle opmerkingen en vragen moeten worden ingediend
op het verslag in voorlezing en
(2) twee maanden na ontvangst van de opmerkingen van partijen zijn
eindrapport dient neer te leggen ter griffie.
6. Bij beschikking gewezen door de Voorzitter van de rechtbank
van koophandel te Antwerpen, zitting houdende in kort geding, op
6 februari 2012 werd het verzoek tot wraking/vervanging van deskundige Vereecken, na samenvoeging van de zaken, ontvankelijk maar
ongegrond verklaard.
De beschikking bepaalde anderzijds dat eiseressen tot cassatie hun
opmerkingen van 12 februari 2010 en 19 januari 2011 en hun antwoord
op de bemerkingen van Adam Opel AG en Allianz Versicherungs AG,
verzameld in één document, aan de gerechtsdeskundige dienen toe te
zenden uiterlijk op 11 mei 2012. Tevens werd bepaald dat de gerechtsdeskundige vervolgens zijn eindverslag, met het antwoord op de opmerkingen van partijen, dient af te ronden en neer te leggen uiterlijk op
31 augustus 2012.
7. Bij dagvaardingsexploot betekend op 6 maart 2012 tekenden eiseressen tot cassatie hoger beroep aan.
In hoger beroep verzochten eiseressen tot cassatie, bij hervorming
van de bestreden beschikking, om :
— In hoofdorde : het verzoek tot wraking, minstens tot vervanging
van de gerechtsdeskundige in te willigen, een andere gerechtsdeskundige naar keuze aan te stellen, geen lid van de Nautische Commissie te
Antwerpen, met de nodige technische kennis en gespecialiseerd in het
onderzoek naar branden aan boord van een zeeschip
— Ondergeschikt : alvorens recht te doen, de gerechtsdeskundige
onder eed te onderhoren omtrent de volgende vraag :
“Heeft u ten tijde van het kort geding inzake ms. Asian Chorus
waarvan sprake in de conclusies van partijen de toenmalige voorzitter
van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, mevrouw Goedele
Boonen, verzocht zich tot de dienstdoende Voorzitter in kort geding,
mevrouw Véronique Peeters, te wenden teneinde de eisende partijen in
het ongelijk te stellen”.
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Voor zover de gerechtsdeskundige deze vraag negatief beantwoordt
aan voormelde magistraten te vragen of toenmalig voorzitter Goedele
Boonen al dan niet de dienstdoende voorzitter zetelend in kort geding
omtrent deze kwestie heeft benaderd en in welke zin.
8. Het bestreden arrest uitgesproken door het Hof van beroep te
Antwerpen op 25 juni 2012 beslist dat het wrakingsverzoek laattijdig
is en dat het verzoek tot vervanging van de deskundige ongegrond is.
II. M iddelen
Tegen dit arrest voeren eiseressen tot cassatie twee middelen aan.
9. Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 966,
969 (zowel in de versie vóór als na de wijziging ervan door de wet van
15 mei 2007) en 970 van het Gerechtelijk Wetboek.
Dit middel komt op tegen de beslissing waarbij het verzoekschrift
tot wraking wegens laattijdigheid niet toelaatbaar werd verklaard.
Volgens eiseressen tot cassatie werd hun verzoekschrift op 5 augustus
2011 tijdig neergelegd, nl. binnen de acht dagen nadat zij over een
bruikbaar bewijs beschikten van het bezoek van de deskundige aan
de toenmalige voorzitter van de rechtbank van koophandel, hiermee
doelend op een deel van de inhoud van het schrijven van 28 juli 2011 van
achtste verweerder in cassatie.
De appelrechters wezen dit verweermiddel af vermits artikel 970,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de termijn van acht dagen
doet ingaan nadat de partij kennis heeft gekregen van de redenen van
de wraking, niet nadat zij over een bruikbaar bewijs beschikt.
Door aldus te beslissen zouden de appelrechters, naar eiseressen
tot cassatie, de in het eerste middel als aangevoerde wetsbepalingen
hebben geschonden gezien een partij maar kennis heeft van de redenen
tot wraking, wanneer die partij zowel voor haar eigen overtuiging als
ten aanzien van de tegenpartij en het gerecht over voldoende zekerheid
beschikt om met kennis van zaken de wraking aan te voeren.
10. Het tweede middel bevat twee onderdelen en is afgeleid uit de
schending van :
— de artikelen de artikelen 962 en 977 van het Gerechtelijk Wetboek,
in de versie zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij wet van 15 mei
2007 (hierna de artikelen 962 en 977 (oud) van het Gerechtelijk Wetboek) ;
— de artikelen 828, eerste lid, 1o, 915, 962, eerste lid, 966 en 979, § 1, 985
en 992 van het Gerechtelijk Wetboek.
In het eerste onderdeel van het tweede cassatiemiddel voeren eiseressen tot cassatie aan dat de appelrechters de voormelde wetsbepalingen zouden hebben geschonden door het verzoek tot vervanging van
de deskundige te verwerpen op grond van de enkele vaststelling dat niet
blijkt dat de démarche door de deskundige bij de voorzitter van de rechtbank werd gedaan om de kort geding procedure te beïnvloeden en verder
dat niet blijkt dat de kort geding procedure inderdaad werd beïnvloed door
de démarche, zonder vast te stellen dat de aangevoerde feiten bij partijen
en derden geen gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de
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geschiktheid van de expert om op onafhankelijke en onpartijdige wijze
advies te verlenen.
Het tweede onderdeel van het tweede cassatiemiddel is gericht tegen
de beslissing van de appelrechters over het verzoek van eiseressen tot
cassatie om het feit, aangevoerd als wrakingsgrond, met getuigen te
mogen bewijzen.
III. Bespreking
11. Eiseressen tot cassatie voeren in het eerste middel tot cassatie
een schending aan van de artikelen 966, 969 (zowel in de versie vóór
als na de wijziging ervan door de wet van 15 mei 2007) en 970 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de deskundigen
worden gewraakt om dezelfde redenen als rechters.
De wraking mag ingevolge artikel 969 van het Gerechtelijk Wetboek
(vóór de wijziging bij de wet van 15 mei 2007) niet meer worden voorgedragen na de eerste bijeenkomst voor het deskundigenonderzoek
tenzij de partij eerst nadien kennis heeft gekregen van de wrakingsgronden  (1).
Artikel 970, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
partij die middelen van wraking wil aanvoeren, deze moet voordragen
in een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft aangesteld, tenzij deze zich zonder formaliteiten onthoudt.
Krachtens het tweede lid van artikel 970 van deze bepaling moet het
verzoekschrift worden ingediend binnen acht dagen nadat de partij
kennis heeft gekregen van de redenen van wraking.
12. Eiseressen tot cassatie voerden in conclusie aan dat hun raadsman
in de loop van de kortgedingprocedure die duurde van 28 december 2004
tot 20 mei 2005 vernam dat kapitein Vereecken de toenmalige voorzitter van de rechtbank buiten weten van de partijen was gaan vinden
en haar had verzocht contact op te nemen met de dienstdoende voorzitter zetelend in kort geding teneinde invloed uit te oefenen op de
loop van dit kort geding. Eiseressen tot cassatie voerden aan dat de
deskundige aldus een poging ondernam tot beïnvloeding van de zetelende magistraat in kort geding.
De appelrechters stellen vast dat eiseressen tot cassatie aldus al
sinds januari/februari 2005 wisten dat de deskundige met de toenmalige voorzitter van de rechtbank van koophandel had gesproken. De
appelrechters beslissen dat het verzoek tot wraking van 5 augustus
2011, circa zes jaar na kennis te hebben gekregen van de redenen tot
wraking, manifest laattijdig is (bestreden arrest blz. 12, derde alinea).
De appelrechters overwegen in dit verband dat artikel 970, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek het niet heeft over het beschikken
binnen de acht dagen nadat eiseressen tot cassatie “over een bruikbaar
  (1) Artikel 969 Ger. W. bepaalt thans dat geen wraking meer mag worden voorgedragen na de installatievergadering, of, bij gebreke daarvan, na aanvang van de werkzaamheden van de deskundige tenzij de partij eerst nadien kennis heeft gekregen van
de wrakingsgronden.
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bewijs beschikten van het bezoek van de deskundige aan de toenmalige
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen” (bestreden
arrest blz. 11, voorlaatste alinea).
13. Met het eerste middel wordt het Hof aldus uitgenodigd zich uit
te spreken over de vraag op welk ogenblik een termijn precies ingaat
wanneer de wet een termijn doet ingaan vanaf het ogenblik dat een
partij kennis heeft van een bepaald feit.
Het middel staat niet stil bij de vraag welke de aard is van de
betrokken termijn van acht dagen, zodat hierop niet nader dient te
worden ingegaan  (1).
Volgens eiseressen tot cassatie zou de kwestieuze door artikel 970,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn pas
ingaan op het ogenblik dat de partij, die een wrakingsverzoek wil
indienen, ook in de mogelijkheid verkeert het bewijs van het feit tot
staving van dit verzoek te leveren.
Dit standpunt kan m.i. echter geen steun vinden in de rechtspraak
van het Hof, waar het zich in andere materies over een gelijkaardige
discussie heeft dienen uit te spreken.
De aanleiding tot deze rechtspraak is in het bijzonder de toepassing van artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 “betreffende
de arbeidsovereenkomsten”, luidens hetwelk ontslag om een dringende
reden niet meer mag worden gegeven zonder opzegging of vóór het
verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan
sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich erop
beroept.
Uw Hof beslist op standvastige wijze dat het feit, in de zin van voormeld artikel 35, derde lid, aan de ontslaggevende partij bekend is
wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die
daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft
om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid
voor haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het
gerecht  (2).
  (1) Vgl. Cass. AR 8403, 17 september 1993 (Garage Vriesdonk B.V.B.A./Vereecken), AC
1993, 713, Bull. 1993, 709, F. Rechtspr. 1993, afl. 16, 10, P.&B. 1993, 216, noot S. Raes, “De
vervaltermijnen die niet op straffe van verval zijn voorgeschreven”, (P.&B. 1993, 218-219),
Pas. 1993, I, 709, RW 1993-94, 1456 ; zie ook : Cass. 8 februari 1979, AC 1978, 673, JT 1979, 320,
noot A. Fettweis, [Termijn voor tegengetuigenverhoor. Sanctionering], (JT 1979, 321),
Pas. 1979, I, 674, Rev. trim. dr. fam. 1980, 374, noot J.L.R., RW 1979-80, 310, noot J.L.
  (2) Cass. (3e k.) AR S.04.0101.F, 17 januari 2005 (R.P./Fortis Banque), AC 2005, afl. 1, 114,
JLMB 2005, afl. 29, 1264, JTT 2005, afl. 913, 137, Pas. 2005, afl. 1, 124, RW 2006-07, afl. 30, 1237,
noot, Soc.Kron. 2005 (verkort), afl. 4, 207 ; Cass. (3e k.) AR S.99.0206.F, 22 oktober 2001 (C.
/ Belga Home Video N.V.), AC 2001 (samenvatting), afl. 8, 1740, Pas. 2001 (samenvatting),
afl. 9-10, 1676 ; Cass. (3e k.) AR S.99.0174.F, 14 mei 2001 (Fortis Bank N.V. / S.), AC 2001,
afl. 5, 881, JTT 2001 (verkort), 390, Pas. 2001, afl. 5-6, 848 ; Cass. (3e k.) AR S.00.0129.N,
19 maart 2001 (V. / Rover Belgium), A.J.T. 2001-02, 616, noot P. Roosens, “Controle door de
arbeidsrechter van de naleving van de termijn van drie werkdagen bij een ontslag om
dringende reden : le criminel ne tient pas (toujours) le civil en état ?”, (A.J.T. 2001-02,
618-619), AC 2001, afl. 3, 441, JTT 2001, 249, Pas. 2001, afl. 3, 436, RW 2001-02, 736 ; Cass. (3e k.)
AR S.98.0061.F, 8 november 1999 (Van Lierde / Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas V.Z.W.),
AC 1999, 1397, Bull. 1999, 1458, JTT 2000 (verkort), 210, conclusie advocaat-generaal
J.-Fr. Leclercq, Or. (Katern) 2000 (weergave B. Paternostre), afl. 1, 1, RCJB 2002, afl. 2,

ARREST-2014-3.indb 662

13/01/15 11:46

N° 183 - 6.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

663

De “voldoende kennis” dient duidelijk te worden onderscheiden van
het “bewijs”  (1).
De voldoende kennis van een feit is, inderdaad, niet gelijk te stellen
met de mogelijkheid om zich in verband met het feit bewijsmiddelen te
verschaffen  (2).
De ratio legis van de korte termijn van acht dagen beoogt bovendien
dilatoire manoeuvres van partijen, wanneer zij met een ongunstig
deskundigenverslag worden geconfronteerd, tegen te gaan  (3).
De opvatting volgens dewelke de termijn van acht dagen van
artikel 970, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek slechts begint te
lopen vanaf het ogenblik dat de partij kennis heeft gekregen van de
redenen van de wraking, hetzij wanneer zij over een bruikbaar bewijs
beschikt met betrekking tot die redenen tot wraking, faalt derhalve
naar recht.
De appelrechters konden dan ook wettig beslissen dat artikel 970,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek het niet heeft over het
beschikken van bruikbaar bewijs. Dit artikel doet de termijn van acht
dagen daarentegen ingaan nadat de partij kennis heeft gekregen van
de redenen van de wraking.
14. Het tweede middel kan, zelfs al zou het gegrond zijn, niet tot
cassatie leiden. Het verandert immers niets aan de vaststelling van de
laattijdigheid van het verzoek tot wraking.
Het eerste onderdeel van het tweede middel gaat, inderdaad, verkeerdelijk uit van de veronderstelling dat het verzoek tot wraking zou zijn
verworpen bij gebrek aan bewijs dat de aangevoerde feiten bij partijen
en derden geen gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande
de geschiktheid van de expert om op onafhankelijke en onpartijdige
wijze advies te verlenen.
Het verzoek tot wraking van 5 augustus 2011 werd evenwel door de
appelrechters op grond van artikel 970, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet-toelaatbaar verklaard wegens manifeste laattijdigheid (bestreden arrest blz. 12, tweede alinea).
Het eerste onderdeel van het tweede cassatiemiddel, dat opkomt
tegen de wijze waarop de aangevoerde grond tot wraking, nl. de
255, noot V. Vannes, “Motif grave - Conditions de légalité - Principe de proportionnalité - Office du juge”, (RCJB 2002, afl. 2, 263-305) ; Cass. (3e k.) AR S.98.0122.F, 6 september
1999 (Barras N.V. / Fooy), AC 1999, 1036, Bull. 1999, 1076, JTT 1999 (verkort), 457, noot, Or.
(Katern) 2000 (weergave B. Paternostre), afl. 3, 1, RW 2000-01 (verkort), 353 ; Cass. AR
9455, 11 januari 1993 (C.I.T. Belgique N.V. / Vetro), AC 1993, 32, Pas. 1993 (weergave), I, 31.
  (1) Zie o.a. H. Buyssens, “Ontslag om dringende reden”, in M. Rigaux en W. Rauws
(eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht/8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (p. 181),
184-185, nr. 7.
  (2) Cass. AR 8681, 22 januari 1990 (Ledent / G.B.-Inno-B.M. N.V.), AC 1989-90, 663, Bull.
1990, 595, JTT 1990, 89, noot, Pas. 1990, I, 595, RW 1990, 360 ; zie ook : Cass. 14 mei 1979, AC
1978-79, 1093 ; Cass. 28 februari 1983, A.R. nr. 6762, AC 1982-83, nr. 362 ; Cass. 1 juni 1981,
A.R. nr. 3120, AC 1980-81, nr. 562.
  (3) T. Lysens et L. Naudts, Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken, Mechelen,
Kluwer, 2010, 79, nr. 136 ; O. Mignolet, L’expertise judiciaire, Brussel, Larcier, 2009, p. 126
nr. 106 ; P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, IV, Brussel, Bruylant, 1980,
156, nr. 191.
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wettige verdenking, door de appelrechters werd beoordeeld, is niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, nu het beschikkend gedeelte van
het bestreden arrest in ieder geval wettig verantwoord blijft door de
beslissing waarbij het verzoek tot wraking niet-toelaatbaar werd
verklaard wegens laattijdigheid.
In zoverre komt het middel op tegen overtollige motieven en is het
derhalve niet-ontvankelijk  (1).
Wat het verzoek van eiseressen tot cassatie betreft om het feit,
aangevoerd als wrakingsgrond, met getuigen te mogen bewijzen,
verklaarden de appelrechters dit verzoek zonder voorwerp ingevolge
de afwijzing van het verzoek tot wraking als niet-toelaatbaar wegens
laattijdigheid.
Eiseressen tot cassatie hebben geen belang bij een middel gericht
tegen de afwijzing van hun verzoek om de aangevoerde wrakingsgrond
met getuigen te mogen bewijzen, nu hun verzoek tot wraking zelf niettoelaatbaar werd verklaard wegens laattijdigheid.
Het tweede onderdeel van het tweede cassatiemiddel is derhalve
eveneens niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang.
Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 25 juni 2012.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 januari 2014
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is
gehecht, twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 970 Gerechtelijk Wetboek moet de partij die
middelen van wraking wil aanvoeren tegen een deskundige ze voordragen in een verzoekschrift aan de rechter die de deskundige heeft
aangewezen, tenzij de deskundige zich zonder formaliteiten onthoudt,
  (1) RPDB, Compl. XI, vo Pourvoi en cassation en matière civile, Brussel, Bruylant,
2011, nr. 397-398, 215-216 ; G. Clossert-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig en
A. Decroës, “Droit judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993
à 2005)”, RCJB 2006, afl. 2, nr. 386-387, 402-405, en geciteerde rechtspraak.
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en moet het verzoekschrift worden ingediend binnen acht dagen nadat
de partij kennis heeft gekregen van de redenen van wraking.
2. Een partij heeft kennis van de redenen van wraking in de zin
van voormelde bepaling, wanneer zij omtrent deze redenen voldoende
zekerheid heeft om zich een overtuiging te kunnen vormen en ten
aanzien van de te wraken deskundige, de overige partijen en het
gerecht met kennis van zaken een verzoekschrift tot wraking te
kunnen indienen.
Deze voldoende kennis is niet gelijk te stellen met de mogelijkheid
het bewijs van de aangevoerde feiten te leveren.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat er slechts sprake is van voldoende
kennis van de redenen tot wraking, wanneer de partij die middelen
van wraking wil aanvoeren, met betrekking tot die redenen over een
bruikbaar bewijs beschikt, faalt naar recht.
Tweede middel in zijn geheel
4. Het middel dat niet toelaat te ontwaren of het betrekking heeft op
de procedure tot wraking van een deskundige op grond van gewettigde
verdenking dan wel op de procedure tot vervanging van een deskundige op grond van een andere reden, is bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.
6 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gedeelt. gelijkluidende
conclusie : de heer Leclercq, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist, mevr. Geinger en de heer T’Kint.

N° 184
1o

— 7 maart 2014
(C.11.0601.F)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. — T ijdelijke handelsvereniging. — Geen rechtspersoonlijkheid. — R echtsvordering. — Uitoefening door een vennoot. —
Uitwerking.
2 o VORDERING IN RECHTE. — Rechtsvordering. — Vennootschappen. —
T ijdelijke handelsvereniging. — Geen rechtspersoonlijkheid. — Rechtsvordering. — Uitoefening door een vennoot. — Uitwerking.
3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN. — P rincipaal beroep. Vorm. Termijn.
Onsplitsbaar geschil. — Geen onsplitsbaar geschil of onsplitsbare
verplichting. — Vennootschappen. — T ijdelijke handelsvereniging. —
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Geen

rechtspersoonlijkheid.

beroep van een vennoot.

— Niet- ontvankelijkheid
— Uitwerking.

7.3.14 - N° 184
van het hoger

4o VENNOOTSCHAPPEN. — VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. — T ijdelijke handelsvereniging. — Geen rechtspersoonlijkheid. — Overeenkomst met een derde. — Uitwerking.
5o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— Voor derden. — Vennootschappen. — T ijdelijke handelsvereniging. —
Geen rechtspersoonlijkheid. — Overeenkomst met een derde. — Uitwerking.

1o, 2o en 3o Wanneer een van de vennoten van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een vordering instelt, moet die rechtsvordering enkel wat
hem betreft worden aangenomen  (1).
4o en 5o Wanneer de leden van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een overeenkomst aangaan met een derde, worden enkel de vennoten
schuldeiser en schuldenaar van de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen, die in de regel onder hen verdeeld en in hun vermogen
opgenomen worden  (2).

(Aldes Aéraulique, vennootschap naar Frans recht
Leplat, curator faillissement Danheux & Maroye
travaux publics et privés n.v. e.a.)

t.

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 20 januari 2011.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren de volgende zes middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
—
—
—
—

artikel 577, inzonderheid § 1, 5 en 6, van het Burgerlijk Wetboek ;
artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek ;
de artikelen 2 en 47 van het Wetboek van Vennootschappen ;
artikel 149 van de grondwet.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft, op het hoger beroep tegen het beroepen vonnis,
kennisgenomen van de vordering van de verweersters tot de veroordeling, in
solidum, van de eiseressen tot de betaling van een bedrag van 238.228,02 euro,
  (1) Zie Cass. 14 februari 2008, AR F.07.0058.N, AC 2008, nr. 113.
  (2) Cass. 10 mei 1979, AC 1978-79, 1080.
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in hoofdsom, of van het subsidiaire bedrag van 56.301 euro, plus de verwijlinterest, als schadevergoeding die de eiseressen zogenaamd verschuldigd zouden
zijn voor de — niet met de bestelbon overeenstemmende — levering van door de
verweersters bestelde stuurmodules, die geplaatst moesten worden in de ventilatie- en klimaatregelingsdoorvoeren van het Berlaymont-gebouw te Brussel,
waarbij de verweersters belast waren met de plaatsing van de verwarming, de
luchtverversing en de klimaatregeling in dat gebouw.
Het arrest verklaart, met gedeeltelijke wijziging van het beroepen vonnis,
het hoger beroep van de vierde verweerster niet-ontvankelijk en verklaart de
vordering van de eerste, de tweede en de derde verweerster in beginsel ontvankelijk en gegrond.
Die beslissing wordt verantwoord door alle redenen van het arrest, die hier
als volledig weergegeven worden beschouwd.
Het arrest beslist inzonderheid dat de eiseressen ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de vierde verweerster aan de andere drie
verweersters willen tegenwerpen, op grond dat de niet-ontvankelijkheid ten
aanzien van eerstgenoemde het hoger beroep in zijn geheel zou aantasten.
Het arrest verantwoordt die beslissing inzonderheid met de volgende redenen :
“De (eiseressen) betwisten terecht de ontvankelijkheid van het hoger beroep
van de (vierde verweerster).
De tijdelijke vereniging 4D heeft immers geen rechtspersoonlijkheid en er
bestaat geen enkele actieve hoofdelijkheid tussen de leden van die vereniging.
Bijgevolg moet elke verbonden vennootschap zelf in rechte optreden en
kunnen de door haar vennoten verrichte proceshandelingen haar niet ten
goede komen.
Elke (verweerster) kan zich met andere woorden niet doen vertegenwoordigen door haar medevennoten, tenzij zij hen daarmee uitdrukkelijk belast,
wat te dezen niet wordt aangevoerd.
Hieruit kan worden afgeleid dat elke (verweerster) slechts zichzelf vertegenwoordigt en enkel optreedt om haar eigen belangen te verdedigen, tot beloop
van de rechten die ze binnen de tijdelijke vereniging heeft.
Hoewel de (eerste drie verweersters) hoger beroep hebben ingesteld binnen
de wettelijke termijn, gelet op de data waarop het vonnis jegens hen werd
betekend, geldt dat niet voor de (vierde verweerster), wiens hoger beroep niet
ontvankelijk is.
De (eiseressen) willen ten onrechte die niet-ontvankelijkheid tegenwerpen
aan de eerste (drie verweersters), op grond dat de niet-ontvankelijkheid ten
aanzien van de (vierde verweerster) het hoger beroep in zijn geheel gebrekkig
zou maken.
Dat middel kan niet worden aangenomen, aangezien de tijdelijke vereniging
geen rechtspersoonlijkheid heeft en elke vennoot derhalve zijn eigen subjectief
recht behoudt om alleen te handelen teneinde zijn persoonlijke belangen te
vrijwaren, die beperkt zijn tot zijn aandeel in de tijdelijke vereniging.
In dit geval wordt aangevoerd, en niet betwist, dat elke vennoot een even
groot aandeel heeft en dat de drie vennootschappen waarvan het hoger beroep
ontvankelijk is, de verdeling dus slechts kunnen vorderen tot beloop van drie
vierde van de gehele schade van de tijdelijke vereniging, wat neerkomt op een
vierde per vennoot”.
Het arrest wijst daarenboven op het volgende :
“Gelet op de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de (vierde
verweerster), kan enkel de schade van de andere drie (verweersters), die, a priori,
elk een vierde van de gehele schade blijken te kunnen vorderen, vergoed worden.
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Het hof [van beroep] verzoekt hen echter dat feit te bevestigen of tegen te
spreken aan de hand van de verenigingsakkoorden die ze gesloten hebben”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger
beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis.
De artikelen 2, § 1, en 47 van het Wetboek van Vennootschappen bepalen dat
de tijdelijke vennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft.
Uit het feit dat de tijdelijke vennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft,
volgt dat het vorderingsrecht van een dergelijke vennootschap in onverdeeldheid toekomt aan de vennoten en dat de tijdelijke vennootschap slechts in
rechte kan optreden indien zij handelt in naam van alle vennoten en over de
vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt. De individuele vennoten
kunnen dus niet over onverdeelde rechten beschikken, zelfs niet voor hun eigen
aandeel : alle vennoten moeten gezamenlijk optreden.
Te dezen kan niet worden betwist dat de conclusie die is neergelegd in
naam van de tijdelijke vennootschap, betrekking heeft op de vergoeding van
de schade “zoals ze is geleden door 4D” en niet op de eigen schade van elke
vennoot. Bij het ramen van de schade wordt daarenboven overwogen dat “4D
haar schade raamt als volgt…”. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, ten slotte, wordt gevorderd door de tijdelijke vennootschap zelf en die
beslissing is op haar verzoek betekend op 14 juni 2011.
Het arrest stelt overigens vast dat de vierde verweerster geen beroep heeft
ingesteld binnen de wettelijke termijn van een maand, gelet op de data waarop
het vonnis in eerste aanleg is betekend.
Aangezien, in rechte, de leden van de tijdelijke vennootschap de vergoeding
van de schade van die vennootschap vorderen, moeten alle leden gezamenlijk
en regelmatig in rechte optreden, met name wanneer zij proceshandelingen
verrichten. Inzonderheid inzake het hoger beroep moet elk lid van de tijdelijke vennootschap hoger beroep instellen binnen de in artikel 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn, zo niet wordt het hoger beroep onontvankelijk, omdat het hoger beroep in onverdeeldheid, door alle vennoten, moet
worden ingesteld.
Aangezien het vorderingsrecht van een tijdelijke vennootschap in onverdeeldheid aan alle vennoten toebehoort, zijn laatstgenoemden niet bevoegd
om individueel over die onverdeelde rechten te beschikken of ze in hun voordeel uit te oefenen. Integendeel, alle vennoten van een tijdelijke vennootschap
moeten gezamenlijk in rechte optreden, zodat het arrest, dat beslist dat de
niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de vierde verweerster niet kan
leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van de andere drie
verweersters, op grond dat “elke vennoot zijn eigen subjectief recht behoudt
om alleen te handelen teneinde zijn persoonlijke belangen te vrijwaren, die
beperkt zijn tot zijn aandeel in de tijdelijke vereniging”, niet naar recht is
verantwoord.
Het arrest schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen (met
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet), waaruit volgt dat het hoger
beroep van de tijdelijke vennootschap moet worden ingesteld in naam van alle
vennoten, binnen de termijn van een maand te rekenen van de betekening van
het beroepen vonnis.

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

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat in dit onderdeel de schending aanvoert van artikel 577
Burgerlijk Wetboek, dat geen verband houdt met de in dat onderdeel
aangevoerde kritiek, kan niet leiden tot vernietiging van de bestreden
beslissing en is dus in zoverre niet ontvankelijk.
Wanneer, voor het overige, een van de vennoten van een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid een vordering instelt, moet die rechtsvordering enkel wat hem betreft worden aangenomen.
Wanneer de leden van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
een overeenkomst aangaan met een derde, worden enkel de vennoten
schuldeiser en schuldenaar van de daaruit voortvloeiende rechten en
verplichtingen, die in de regel onder hen verdeeld en in hun vermogen
opgenomen worden.
De eiseressen betogen niet dat het hoger beroep betrekking zou
hebben op een onsplitsbaar geschil of dat de verplichting onsplitsbaar
was.
Het arrest, dat beslist dat “de [eiseressen] ten onrechte de nietontvankelijkheid van het hoger beroep [van de vierde verweerster
aan de andere drie verweersters] willen tegenwerpen, op grond dat
de niet-ontvankelijkheid ten aanzien van eerstgenoemde het hoger
beroep in zijn geheel zou aantasten”, beslist wettig dat het “middel
kan niet worden aangenomen, aangezien de tijdelijke vereniging geen
rechtspersoonlijkheid heeft en elke vennoot derhalve zijn eigen subjectief recht behoudt om alleen te handelen teneinde zijn persoonlijke
belangen te vrijwaren, die beperkt zijn tot zijn aandeel in de tijdelijke
vereniging”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
het beginsel van de betaling van de verweerkosten in eerste aanleg.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
7 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en
mevr. Geinger.

ARREST-2014-3.indb 669

13/01/15 11:46

670

ARRESTEN VAN CASSATIE

7.3.14 - N° 185

N° 185
1o

— 7 maart 2014
(C.13.0461.F)

kamer

ONVERDEELDHEID. — Begrip.

Er bestaat een onverdeeldheid tussen personen die op een zaak of op
een geheel van zaken een recht van dezelfde aard hebben, elk voor een
gedeelte daarvan. (Art. 815 BW)

(E. e.a.
t.

Centrale

kredietverlening n.v. ; in aanwezigheid van

Z. 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 14 februari 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 19 en 1561 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 30 oktober 2012 had beslist dat de veiling alleen betrekking
kan hebben op de “genotsrechten waarover de kinderen (de eisers en [de tweede]
tot bindendverklaring van het arrest [opgeroepen partij]) van (de eerste tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), als volle eigenaars, en
zijzelf, als vruchtgebruikster, op hetzelfde goed beschikken, maar niet op de
blote eigendom”. Het arrest beveelt de heropening van het debat om de partijen
in staat te stellen tegenspraak te voeren over het gedeelte van het vruchtgebruik van de eisers en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partijen. Het bestreden arrest, dat uitspraak doet op die heropening van het
debat, stelt vast wat volgt :
“(De verweerster) bewijst niet dat de partijen de volle eigendom van het litigieuze pand in onverdeeldheid hebben.
Het arrest van 30 oktober 2012 herinnert eraan dat, wanneer een partij eigenaar van een gedeelte van een goed is en blote eigenaar van een ander gedeelte
van het goed, terwijl een derde vruchtgebruiker ervan is, ‘de eigenaar en de
vruchtgebruiker, met betrekking tot het genot van het goed, op dat goed
rechten van dezelfde aard hebben : zij hebben de usus en de fructus. Wat dat
betreft, en alleen wat dat betreft, hebben zij gelijke rechten op het goed, wat
overeenkomt met de omschrijving van het begrip onverdeeldheid’ (P. Delnoy,
“Sur le concept d’indivision”, Rev. not. b., 2009, pp. 549-552].
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Uit de voorgaande uitweidingen volgt dat de partijen het genot van het pand
te V. in onverdeeldheid bezitten”.
Toch beveelt het bestreden arrest daarna het volgende :
“Op vervolging van de (verweerster) en in aanwezigheid van de (eisers en
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen), die acht dagen
eerder bij deurwaardersexploot rechtsgeldig zijn opgeroepen door de notaris,
bij gebrek aan een oproeping van ambtswege door de rechtbank, zal worden
overgegaan tot de openbare verkoop, door veiling, van het litigieuze goed,
namelijk een woning met al zijn aanhorigheden, op en samen met de grond,
gelegen rue…, nummer … te V., opgenomen in het kadaster onder afdeling A,
nummer 178 D, voor een totaaloppervlakte van 20 are 10 centiare, alsook tot de
verdeling van de verkoopprijs ervan volgens eenieders rechten”.
en beslist wat volgt :
“Het gedeelte van het vruchtgebruik dat in de verkoopprijs van het onroerend
goed aan (de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij)
toekomt, zal worden aangewend tot voldoening van de hoofvordering, interest
en kosten van (de verweerster)”.
Grieven

.........................................................
Derde onderdeel
De veiling kan enkel goederen in onverdeeldheid betreffen.
Het bestreden arrest stelt vast dat de partijen enkel de genotsrechten van
het pand in onverdeeldheid bezaten.
Het bestreden arrest, dat niettemin de veiling-verdeling van het gehele
pand in volle eigendom beveelt en niet alleen van die genotsrechten, schendt
artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1561 van het Gerechtelijk
Wetboek, op grond waarvan de schuldeisers de veiling van onverdeelde goederen
kunnen vorderen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Derde onderdeel
Krachtens artikel 815 Burgerlijk Wetboek kan een onverdeeldheid
worden beëindigd door verdeling.
Er bestaat een onverdeeldheid tussen personen die op een zaak of op
een geheel van zaken een recht van dezelfde aard hebben, elk voor een
aandeel daarin.
Het bestreden arrest, dat beslist dat er tussen de partijen, met
uitsluiting van de verweerster, enkel een onverdeeldheid bestaat wat
betreft hun rechten van vruchtgebruik op het litigieuze pand, schendt
artikel 815 Burgerlijk Wetboek wanneer het de veiling van de volle
eigendom van dat pand beveelt.
Het onderdeel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
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Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van Z. en E.
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 Bergen.
7 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Heenen.

N° 186
1o

— 7 maart 2014
(C.13.0614.F)

kamer

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Faillietverklaring van een c.v.b.a. op aangifte door de rechtbank van koophandel te Brussel. — A anwijzing van een curator. — Faillietverklaring
van die c.v.b.a. door het hof van beroep te Brussel dat een vonnis van
de rechtbank van koophandel te Brussel wijzigt. — A anwijzing van een
curator.
2 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — BEVOEGDHEID. — Regeling van rechtsgebied. — Faillietverklaring van een c.v.b.a. op aangifte door de rechtbank van koophandel
te Brussel. — A anwijzing van een curator. — Faillietverklaring van die
c.v.b.a. door het hof van beroep te Brussel dat een vonnis van de recht bank van koophandel te Brussel wijzigt. — A anwijzing van een curator.

1o en 2o Aangezien de staat van faillissement bestond vóór de uitspraak
van zijn arrest, kon het hof van beroep te Brussel het faillissement van
de b.v.b.a. niet meer uitspreken maar had het, indien het van die staat
weet had gehad, de vordering van de twee schuldeisers, die strekte tot de
uitspraak van het faillissement van de b.v.b.a., zonder voorwerp moeten
verklaren. (Art. 645 Gerechtelijk Wetboek)

(D’I eteren,

I mhorizon c.v.b.a.
I mhorizon c.v.b.a. e.a.)

curator faillissement
t.

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het Hof heeft de eiser bij arrest van 24 januari 2014 toegestaan een
regeling van rechtsgebied te vorderen op de rechtszitting van de eerste
kamer van die dag.
Het dagvaardingsexploot van 7 februari 2014 werd op 10 februari 2014
neergelegd op de griffie van het Hof.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Het faillissement van de eerste verweerster werd, op haar aangifte,
uitgesproken bij vonnis van 23 september 2013 van de rechtbank van
koophandel te Brussel, is in kracht van gewijsde gegaan en de eiser
werd, bij vonnis van 30 september 2013 van dezelfde rechtbank, aangewezen als curator ter vervanging van de oorspronkelijk aangewezen
curator.
Het hof van beroep te Brussel heeft, op de vordering van de derde
en de vierde verweerder, bij arrest van 4 oktober 2013, dat het vonnis
van 15 april 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel wijzigt
en tevens in kracht van gewijsde is gegaan, het faillissement van de
eerste verweerster uitgesproken en de tweede verweerster als curator
aangewezen.
Aangezien de staat van faillissement bestond sinds 23 september
2013, kon het hof van beroep te Brussel het faillissement van de eerste
verweerster niet meer op 4 oktober 2013 uitspreken maar had het,
indien het weet had gehad van die staat, de vordering van de derde en
de vierde verweerder zonder voorwerp moeten verklaren.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Doet het arrest van 4 oktober 2013 van het hof van beroep te Brussel
en de daaruit voortvloeiende procedure voor de rechtbank van koophandel te Brussel teniet.
Beveelt dat de procedure betreffende het faillissement van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imhorizon zal
worden voortgezet voor de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de vonnissen van 23 en 30 september 2013 van die rechtbank.
Beveelt dat het arrest zal worden overgeschreven in de registers
van het hof van beroep te Brussel en dat melding hiervan zal worden
gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Zegt voor recht dat de kosten van de regeling van het rechtsgebied
zullen worden verhaald op het actief van het faillissement.
7 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Oosterbosch.
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N° 187
3o

— 10 maart 2014
(S.12.0001.N)

kamer.

1o. ARBEIDSONGEVAL. — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE
REGELS. — Vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid. — Contrac tuele ambtenaar. — E inde arbeidsovereenkomst. — Gevolg.
2 o. AMBTENAAR– ALLERLEI. — A rbeidsongeval. — Vergoeding tijdelijke
arbeidsongeschiktheid. — Contractuele ambtenaar. — E inde arbeidsovereenkomst. — Gevolg.

1o en 2o Bij een tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum waardoor het door een arbeidsongeval
getroffen contractueel personeelslid van een gemeente zijn betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, heeft die getroffene, staande de
arbeidsovereenkomst, op grond van een meer gunstige bepaling van het
personeelsstatuut, gedurende de periode van tijdelijke verergering van
de blijvende arbeidsongeschiktheid recht op vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ongeacht de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ; indien de periode van tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid voortduurt nadat de arbeidsovereenkomst
een einde heeft genomen, blijft die getroffene verder recht hebben op een
dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van het gemiddeld dagbedrag,
dit op voorwaarde dat hij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten
minste 10 pct. heeft zo de tijdelijke verergeringstoestand zich heeft voorgedaan na de bij artikel 11 van het KB van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn  (1). (Artt. 3bis, eerste lid, en 6, § 3 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel, Artt. 22 en 25, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet, Art. 11 KB 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten,
agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van
gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten,
instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van
lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de
weg naar en van het werk)

(Stad Gent t. G.)
Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 3 o kamer van
het Arbeidshof te Gent gewezen op 20 november 2009. Door eiseres wordt
er één middel aangevoerd.
2. Rechtsvraag.
De problematiek die aan de orde is in onderhavig geschil is de vraag
of, in het kader van het stelsel van de arbeidsongevallen in de over  (1) Zie concl. OM.
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heidssector, de vergoedingen wegens tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid ook verschuldigd blijven na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever-overheid.
3. Betreffende het tweede onderdeel, eerste subonderdeel, tweede
grief.
In de tweede grief van het eerste subonderdeel wordt de schending
aangevoerd van :
— artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende
de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van
provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten,
verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk
welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen
overkomen op de weg naar en van het werk ;
— artikelen 3bis en 6, § 3 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel ;
— artikel 25, derde lid Arbeidsongevallenwet.
De grief bestaat erin dat de appelrechters voormelde bepalingen
schenden door, vooreerst te oordelen dat de verwijzing naar artikel 25
van de Arbeidsongevallenwet irrelevant is daar artikel 6, § 3 van de
arbeidsongevallenwet Overheidssector een identieke bepaling voorziet.
Hierdoor wordt de toepassing van het derde lid van artikel 25 Arbeidsongevallenwet, dat vereist dat de graad van arbeidsongeschiktheid minstens 10% dient te bedragen, uitgesloten. En door verder te
oordelen dat eiseres aan verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na consolidatiedatum.
4. Relevante bepalingen van de Arbeidsongevallenwet en Arbeidsongevallenwet Overheidssector.
Bij de beoordeling van de grief dient acht geslagen te worden op de
wisselwerking die bestaat tussen de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet Overheidssector en de Arbeidsongevallenwet, en in het
bijzonder op het aanvullend karakter van deze laatste ten aanzien van
de Arbeidsongevallenwet Overheidssector. Dit aanvullend karakter
werd reeds onder de aandacht gebracht in enkele arresten van Uw
Hof.  (1)
Laat mij beginnen met de relevante bepalingen van de Arbeidsongevallenwet, dit betreft de artikelen 22 en 25, eerste en derde lid.
Artikel 22 Arbeidsongevallenwet bepaalt dat een werknemer die
ingevolge een arbeidsongeval tijdelijk of algeheel arbeidsongeschikt
geraakt, recht heeft op een dagelijkse vergoeding van 90 procent van
het gemiddeld dagbedrag en dit vanaf de dag die volgt op het begin van
de arbeidsongeschiktheid. Zo de blijvende arbeidsongeschiktheid, die
veroorzaakt is door het arbeidsongeval, verergert waardoor de werk  (1) Cass. 8 oktober 2001, AR S.99.0187.F, AC 2001, nr. 531 en Cass. 10 oktober 2005, AR
C.05.0074.N, AC 2005, nr. 493.
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nemer het beroep waarin hij gereclasseerd werd tijdelijk niet meer
kan uitoefenen dan is hij, luidens artikel 25, eerste lid Arbeidsongevallenwet, gerechtigd op de voormelde uitkering van 90 procent. En, tot
slot, stelt het derde lid van het voormelde artikel 25 dat indien deze
verergering zich voordoet na het verstrijken van de wettelijk bepaalde
herzieningstermijn dan is deze vergoeding evenwel slechts verschuldigd indien de blijvende arbeidsongeschiktheid 10 procent bedraagt.
In de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel zijn de relevante
bepalingen de artikelen 3bis, eerste lid en 6, § 3, alsook artikel 11 van
het KB van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
sommige personeelsleden van onder andere gemeenten.
Het principe is dat de personeelsleden op wie de wet Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel van toepassing is tijdens periodes van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot volledige hervatting van het werk
de uitkeringen genieten die vastgesteld zijn in de wet Arbeidsongevallen, tenzij er een meer gunstige wet- of verordeningsbepaling van
toepassing is. Dit blijkt uit artikel 3bis, eerste lid Arbeidsongevallenwet Overheidssector.
Zo er een blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in hoofde van het
slachtoffer en deze verergert zodat de nieuwe betrekking tijdelijk niet
meer kan worden uitgeoefend, dan bepaalt artikel 6, § 3 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel dat hij gedurende de afwezigheidsperiode recht heeft op de uitkeringen die vastgesteld zijn in het voormelde artikel 3bis.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk het aanvullend karakter van de
Arbeidsongevallenwet ten aanzien van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.
De regelgeving betreffende arbeidsongevallen overheidspersoneel
voorziet tevens in een mogelijke herziening bij een verergering of
vermindering van de gebrekkigheid van het slachtoffer. Dit is aan te
treffen in artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970.
5. Beoordeling.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat verweerder
in cassatie was tewerkgesteld als contractueel arbeider door eiseres tot
cassatie. Op 9 oktober 1987 werd hij het slachtoffer van een arbeidsongeval. Het betrof een knieletsel. Consolidatie had plaats op 28 augustus
1990 met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 16 procent. Ingevolge
een herziening werd deze graad van ongeschiktheid verminderd tot
8 procent vanaf 5 november 1993. Op 4 augustus 2007 wordt verweerder
opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt. In september van dat
jaar volgt een knieoperatie. Op 14 november 2007 wordt verweerder
door eiseres ontslagen met een opzeggingsvergoeding voor de periode
van 14 november 2007 tot 5 maart 2008.
Ingevolge zijn tewerkstelling bij eiseres kon verweerder lopende zijn
arbeidsovereenkomst genieten van een meer gunstiger regime dan dat
wat bepaald was in de Arbeidsongevallenwet ; één en ander ingevolge de
bepalingen van de artikelen 3bis, eerste lid en 6, § 3 Arbeidsongevallen
Overheidsdiensten. Dit blijkt uit de vaststellingen van het bestreden
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arrest. Eiseres voorzag namelijk in haar personeelsreglement een
gunstiger regime waardoor zowel statutaire als contractuele ambtenaren gedurende de periodes van verlof wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid hun gewone wedde behouden.
Het is evenwel voor de hand liggend dat aan dit regime een einde
komt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit ongeacht of dit einde een gevolg is van een opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, zoals in casu het geval is, ofwel door
het feit dat een einde komt aan de arbeidsoverkomst van bepaalde duur
omdat de einddatum van de overeenkomst bereikt is.
Over welke uitkeringen kan verweerder nog aanspraak maken ?
Door het einde van de arbeidsovereenkomst, en dus het einde van
het gunstiger regime van de overheidssector, is er geen gerechtigdheid
meer op de gewone wedde. Men valt op dat ogenblik volledig terug op
het aanvullend recht van de Arbeidsongevallenwet en dit krachtens
artikel 3bis Wet Arbeidsongevallen Overheidssector.
Zodoende hadden de appelrechters toepassing dienen te maken van
de bepalingen van artikel 25 Arbeidsongevallenwet.
Door te oordelen dat, behoudens het geval dat er geen causaal verband
is tussen de arbeidsongeschiktheid van 2007 en het arbeidsongeval van
1987, eiseres gehouden is om zonder enige tijdsbeperking de vergoedingen uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na consolidatiedatum terwijl de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, na het verstrijken van de herzieningstermijn, 8 procent
en niet minimaal 10 procent is verantwoorden de appelrechters hun
beslissing niet naar recht.
Het subonderdeel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 20 november 2009.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 februari 2014 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 ;
— de artikelen 1, eerste lid, 9 o, 3bis, inzonderheid eerste lid, 6, § 2 en § 3, en 16,
tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade
vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector ;
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— de artikelen 1, eerste lid, 1o, en 11 van het koninklijk besluit van 13 juli
1970 betref
fende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten,
verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het
College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk ;
— de artikelen 22, 25, inzonderheid eerste en derde lid, en, voor zoveel als
nodig, 72 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen ;
— voor zoveel als nodig, artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en
van het werk ;
— voor zoveel als nodig, artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de
oorspronkelijke vordering van de verweerder tot het verkrijgen van vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, het hoger beroep van de eiseres
ongegrond. Het arbeidshof beslist dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij aangetoond wordt dat
de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont
met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987. Het arbeidshof bevestigt het vonnis
van de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Gent van 1 december 2008, met
inbegrip van de erin bevolen onderzoeksmaatregel, beslist dat de vraag tot
het verlenen van een bijkomende opdracht aan de deskundige niet kan worden
ingewilligd en verzendt de zaak, met toepassing van artikel 1068, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek, naar de eerste rechter voor verdere afhandeling. Die
beslissingen zijn gesteund op de volgende vaststellingen en motieven :
“3. Beoordeling.
3.1. [ ... ]
3.2. Met betrekking tot de feitelijke elementen blijkt uit de neergelegde stukken
dat [de verweerder], tewerkgesteld als contractueel arbeider (vakman-onderhoud) van de [eiseres], op 9 oktober 1987 slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval (knieletsel), met consolidatie op 28 augustus 1990 met een blijvende
arbeidsonges chiktheid van 16%, ingevolge herziening verminderd tot 8% vanaf
5 november 1993. Op 4 augustus 2007 wordt [de verweerder] opnieuw tijdelijk
volledig arbeidsonges chikt met operatie van de knie in september 2007.
Op 14 november 2007 beëindigde [de eiseres] de arbeidsovereenkomst met
opzeggingsvergoeding voor de periode van 14 november 2007 tot en met 5 maart
2008. Vanaf 6 maart 2008 heeft [de eiseres] de vergoedingen voor tijdelijke
arbeidsonges chiktheid, die ze tot dan toe betaald heeft zonder betwisting van
het causaal verband, stopgezet, omdat [de verweerder] niet meer bij haar in
dienst is. De vergoedingen voor 8% blijvende arbeidsongeschiktheid werden
verder uitbetaald.
3.3. Oorspronkelijk voorzag de wet van 3 juli 1967 betreffende arbeidsongevallen in de publieke sector enkel de vergoedingen voor de blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
Door invoering van artikel 3bis werd de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ook toegekend aan slachtoffers van arbeidsongevallen op dezelfde
wijze als voorzien in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (privé-sector),
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dit is 90% van het gemiddeld dagloon. Artikel 3bis voorziet nochtans een voorbehoud, nl. ‘van de toepassing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling’.
Dergelijke meer gunstige regeling wordt voorzien in artikel 32 van het KB van
24 januari 1969, toepasselijk voor personeel in de federale ministeries, het onderwijs, de staatsinstellingen, de gewesten en gemeenschappen : dit is het behoud
van de gewone wedde gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Aangezien een dergelijke bepaling ontbreekt in het KB van 13 juli 1970 wordt
het aan de lokale en provinciale overheden overgelaten om dit te regelen, o.a.
door een personeelsreglement.
Artikel 32 KB van 24 januari 1969 is eveneens van toepassing voor contractuelen en statutair personeel, voor wie de lokale en provinciale overheden regulerend kunnen optreden.
In casu werd dergelijk personeelsreglement door de [eiseres] ingevoerd (stuk
1 en 2 dossier [van de eiseres] en stuk 14 dossier [van de verweerder]).
3.4. Artikel 69 van het personeelsreglement van de [eiseres] geldt voor de
statutaire personeelsleden en bepaalt dat verlof wegens arbeidsongeschiktheid
wordt toe
gestaan zonder tijdsbeperking indien de arbeidsongeschiktheid te
wijten is aan een arbeidsongeval.
Artikel 69bis maakt deze regel ook van toepassing op de contractuelen die
slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval en bepaalt : een contractueel
personeelslid dat het slachtoffer werd van een arbeidsongeval geniet tijdens de
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid een vergoeding conform de wettelijke regeling van toepassing op de statutaire personeelsleden.
Stelt zich dan de vraag wat er gebeurt in geval de arbeidsrelatie wordt stopgezet, bvb. bij ontslag van een contractueel personeelslid ?
Het einde van de arbeidsovereenkomst brengt ook het einde mee van de verloning, zodat artikel 32 KB 24 januari 1969 niet meer van toepassing is ; maar
indien de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid nog verder loopt, dan
verzekert artikel 3bis wet 3 juli 1967 voor het slachtoffer het behoud van de
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat
artikel 3bis wet 3 juli 1967 toepasselijk acht, zelfs na het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst (vgl. Cass. 10 oktober 2005, SRK 2007, p. 531).
Indien de wedde niet meer moet betaald worden, bvb. omwille van ontslag,
dan heeft het slachtoffer derhalve overeenkomstig artikel 3bis Arbeidsongevallenwet 3 juli 1967 (publieke sector) recht op een vergoeding volgens de
arbeidsongevallenwet private sector (zie studiedag FOD Justitie dd. 19 februari
2004, Arbeidsongevallen in de publieke sector, B. Lietaert, Syllabus p. 34).
Concreet betekent dit dat [de eiseres] aan [de verweerder] zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij er aangetoond wordt dat de
arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont
met het arbeidsongeval dd. 9 oktober 1987.
Dit sluit naadloos aan bij de ‘bijzonderheid i.v.m. de tijdelijke volledige
arbeidsonge
s chiktheid’ (zie B. Lietaert, arbeidsongevallen publieke sector,
p. 37), nl. dat bij een herval na consolidatie aanvaard wordt dat het slachtoffer
recht heeft op de daaraan gekoppelde vergoedingen van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bvb. bij herstel na een operatieve ingreep.
3.5. Aangezien de vraag naar het causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 en het arbeidsongeval dd. 9 oktober 1987 van
louter medische aard is, heeft de eerste rechter terecht een geneesheer-deskun-
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dige aangesteld, zodat het vonnis a quo — met de erin bevolen onderzoeksmaatregel — wordt bevestigd.
3.6. Met betrekking tot de ‘bijkomende opdracht’ aan de deskundige (zie
beschikkend gedeelte van de conclusies van [de verweerder]) merkt het
arbeidshof op dat [de verweerder] in feite een herziening vordert van de blijvende arbeidsongeschiktheid (zie expliciet beschikkend gedeelte van de conclusies van 6 april 2009 en 1 juli 2009 — stuk 15 en 18 dossier van de rechtspleging),
maar een tweede herziening buiten de herzieningstermijn is onwettig (vgl.
Cass. 19 juni 1971, Arr. Cass. 71, 1041).
In zover verwezen wordt naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971
(privé-sector), is dergelijke verwijzing irrelevant, vermits de publieke sector
een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, wet 3 juli 1967 (overheidssector),
dit is de tijdelijke verergering.
Zelfs indien er na de consolidatie geen wedertewerkstelling (= reaffectatie in
overheidsdienst) is, heeft het slachtoffer recht op vergoedingen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid (zie B. Lietaert, o.c., p. 38).
De vraag tot bijkomende opdracht aan de deskundige, zoals omschreven door
[de verweerder] in ondergeschikte orde, kan dan ook niet ingewilligd worden”.
Grieven

.........................................................
2. Tweede onderdeel
Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt dat :
— de verweerder tewerkgesteld was als contractueel arbeider van de eiseres,
een stad ;
— de verweerder op 9 oktober 1987 het slachtoffer is geworden van een
arbeidsonge
val, met consolidatie op 28 augustus 1990 met een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 16%, ingevolge herziening verminderd tot 8% vanaf
5 november 1993 ;
— de verweerder op 4 augustus 2007 opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is geworden (met operatie van de knie in september 2007) ;
— de eiseres op 14 november 2007 de arbeidsovereenkomst beëindigde met
betaling van een opzeggingsvergoeding voor de periode van 14 november 2007
tot en met 5 maart 2008 ;
— de eiseres vanaf 6 maart 2008 de vergoedingen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid heeft stopgezet, en de vergoedingen voor 8% blijvende
arbeidsongeschiktheid verder werden uitbetaald.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest en de
stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de verweerder de veroor
deling van de eiseres vorderde tot toekenning
van verdere vergoedingen voor de periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 6 maart 2008 als gevolg van het arbeidsongeval hem overkomen op 9 oktober 1987.
Krachtens artikel 1, eerste lid, 9 o, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
wordt de bij deze wet vastgestelde regeling voor het herstel van schade ten
gevolge van arbeidsongevallen door de Koning, bij in Ministerraad overlegd
besluit onder de voorwaarden en binnen de perken die Hij bepaalt, toepasselijk
verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het
personeel dat wordt in dienst genomen krachtens een arbeidsovereenkomst, die
behoren tot de gemeenten.
Artikel 1, eerste lid, 1o, van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van
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provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van
het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van
lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het
werk, hieronder afgekort als het koninklijk besluit van 13 juli 1970, bepaalt
dat de regeling ingesteld bij de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
toepasselijk wordt verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk
of hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder arbeidsovereenkomst aangeworven,
die behoren tot de gemeenten. Krachtens die bepaling is de regeling ingesteld bij de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel dus toepasselijk op het
onder arbeidsovereenkomst aangeworven (contractu
e el) personeelslid van
gemeenten (en steden).
Aangezien uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest
blijkt dat de verweerder tewerkgesteld was als contractueel arbeider van de
eiseres, een stad, is de regeling ingesteld bij de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel op grond van de voornoemde bepaling op hem toepasselijk.
Krachtens het tweede lid van artikel 16 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel dragen de rechtspersonen vermeld in (o.m.) artikel 1, 9 o, waaronder de
gemeenten de last van de renten, bijslagen en vergoedingen, toegekend aan hun
personeelsleden met toepassing van deze wet.
Krachtens artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd verklaard en
die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval, gedurende de periode
van tijdelijke ongeschiktheid tot de datum van volledige hervatting van het
werk, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen, met name de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zijn vastgesteld (onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling).
Krachtens artikel 22, eerste lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 heeft
de getroffene, wanneer het ongeval een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, vanaf de dag die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid, recht op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 procent van het
gemiddeld dagbedrag.
Artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel bepaalt dat, indien
de blijvende arbeidsongeschiktheid die in hoofde van het slachtoffer erkend
wordt, dusdanig verergert dat het zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer
kan uitoefenen, het tijdens deze afwezigheidsperiode recht heeft op de in
artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling.
2.1. Eerste subonderdeel
Het voornoemde artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidsperso
neel is enkel rechtstreeks toepasselijk ingeval de periode van tijdelijke ongeschiktheid zich voordoet vóór de consolidatiedatum en dus vóór de vaststelling
van de blijvende arbeidsongeschiktheid.
Enkel het voornoemde artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel is rechtstreeks toepasselijk ingeval de tijdelijke verergering (van de
blijvende arbeidsongeschiktheid) zich voordoet na de consolidatiedatum. Die
bepaling regelt inderdaad de tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid (na de consolidatiedatum) met als gevolg het tijdelijk niet
meer kunnen uitoefenen van de nieuwe betrekking door het slachtoffer van een
arbeidsongeval.
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Ingeval zich een tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid voordoet waardoor het slachtoffer van een arbeidsongeval zijn nieuwe
betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, is geen sprake van een “periode
van tijdelijke ongeschiktheid” in de zin van artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. In die hypothese kan dan ook niet rechtstreeks toepassing worden gemaakt van die bepaling.
Ook de omstandigheid dat het slachtoffer van een arbeidsongeval op grond
van het voornoemde artikel 6, § 3, recht heeft op “de in artikel 3bis vastgestelde
schadeloosstelling”, houdt niet in dat, in geval van tijdelijke verergering van
de blijvende arbeidsonges chiktheid, rechtstreeks toepassing dient te worden
gemaakt van het voornoemde artikel 3bis, Het voornoemde artikel 6, § 3, maakt
dat artikel 3bis niet rechtstreeks toepasselijk op het geval van tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid, maar verwijst enkel naar de in
dat artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, d.i. de schadeloosstelling die
verschuldigd is in een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid die zich
voordoet vóór de consolidatiedatum.
Uit de samenlezing van de voornoemde artikelen 3bis, eerste lid, en 6, § 3,
Arbeids-ongevallenwet Overheidspersoneel, volgt dat, in geval van tijdelijke
verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid opgelopen door het slachtoffer van een arbeidsongeval na de consolidatiedatum, enkel het voornoemde
artikel 6, § 3, en dus niet het voornoemde artikel 3bis, eerste lid, rechtstreeks
toepasselijk is.
2.1.1. Eerste grief
2.1.1.1. Ter motivering van zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987) overweegt het
arbeidshof in essentie dat :
— als gevolg van de invoering van een artikel 3bis Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel de slachtoffers die onder die wet vallen, voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid dezelfde vergoeding ontvangen als die waarin de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet, d.i. een vergoeding gelijk aan
90% van het gemiddeld dagloon, tenzij toepassing moet worden gemaakt van
een meer gunstige wet- of ver-ordeningsbepaling ;
— artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, hieronder afgekort als koninklijk besluit van 24 januari 1969, in dergelijke meer
gunstige regeling voorziet, met name het behoud van de gewone wedde gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
— aangezien een dergelijk regeling ontbreekt in het koninklijk besluit
van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige
personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van
gemeenten, verenigingen van gemeente, openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn,
diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en openbare
kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk, hieronder afgekort als koninklijk besluit van 13 juli 1970, het
aan de lokale en provinciale overheden wordt overgelaten dit te regelen, o.m.
door een personeelsreglement ;
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— artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 eveneens van
toepassing is voor contractuele personeelsleden voor wie de lokale overheden
regulerend kunnen optreden ;
— artikel 69 van het personeelsreglement van de eiseres dat door artikel 69bis
ook van toepassing wordt gemaakt op contractuele personeelsleden van de
eiseres die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, bepaalt dat verlof
wegens arbeidsongeschiktheid wordt toegestaan zonder tijdsbeperking indien
de arbeidsongeschiktheid te wijt en is aan een arbeidsongeval ;
— indien de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na het einde van
de arbeidsovereenkomst nog voortloopt, artikel 3bis Arbeidsongevallenwet
Overheidsp ersoneel het slachtoffer het behoud waarborgt van de vergoedingen
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ;
— dat trouwens ook het geval is bij hervallen na de consolidatiedatum ;
— concreet de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
na de consolidatiedatum, tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987.
Uit de hierboven samengevatte overwegingen van het arbeidshof, en meer
in het bijzon
der de eerste en de derdelaatste, blijkt dat het arbeidshof zijn
beslissing dat de eiseres in beginsel aan de verweerder zonder tijdsbeperking
de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, steunt op artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en dus die beslissing neemt met rechtstreekse
toepassing van die bepaling.
2.1.1.2. Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt
dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid waarvoor de verweerder als
slachtoffer van een arbeidsongeval van de eiseres vergoedingen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid vordert, is aangevangen op 4 augustus 2007 en dus na de
consolidatiedatum vastgesteld op 28 augustus 1990.
Aangezien, in geval van tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum opgelopen door het slachtoffer van een
arbeidsongeval dat valt onder de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
enkel artikel 6, § 3, van die wet en dus niet artikel 3bis, eerste lid, van diezelfde
wet rechtstreeks toepasselijk is, schendt het arbeidshof die bepalingen door
met rechtstreekse toepassing van dat artikel 3bis en dus zonder toepassing
van dat artikel 6, § 3, te beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat
de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont
met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987)
Conclusie van de eerste grief
Het arbeidshof maakt bij zijn beoordeling of de eiseres aan de verweerder
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid is verschuldigd voor de
periode van tijdelijke ar
b eidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, niet
wettig toepassing van artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel,
laat niet wettig na toepassing te maken van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en laat niet wettig na de voorwaarden voor toepassing van die laatste bepaling te onderzoeken (schending van de artikelen 1,
eerste lid, 9 o, 3bis, inzonderheid eerste lid, en 6, § 3, van de wet van 3 juli 1967
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in
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de overheidssector, en 1, eerste lid, 1o, van het koninklijk besluit van 13 juli
1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten,
verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten
van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het
College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk).
Het arbeidshof beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van
tijdelijke arbeids
ongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij er aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidson
geval van 9 oktober 1987 (schending van
de artikelen 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie
van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en 22 van
de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen). Het bevestigt bijgevolg evenmin wettig het vonnis van de eerste kamer van de arbeidsrechtbank
te Gent van 1 december 2008, met inbegrip van de erin bevolen onderzoeksmaatregel, en verzendt de zaak niet wettig naar de eerste rechter voor verdere
afhandeling (schending van artikel 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek).
2.1.2. Tweede grief (in ondergeschikte orde)
Onder het punt 3.6 op de vierde en vijfde bladzijde van het bestreden arrest,
waarin het arbeidshof onderzoekt of de door de verweerder in ondergeschikte
orde gestelde vraag tot het verlenen van een bijkomende opdracht aan de
deskundige al dan niet kan worden ingewilligd, overweegt het arbeidshof dat
“in zover verwezen wordt naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971
(privé-sector), dergelijke verwijzing irrelevant is, vermits de publieke sector
een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, wet 3 juli 1967 (overheidssector),
dit is de tijdelijke verergering” en dat “zelfs indien er na de consolidatie geen
wedertewerkstelling (= reaffectatie in overheidsdienst) is, het slachtoffer recht
heeft op vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid ([...])”.
Deze tweede grief gaat, anders dan wordt aangenomen in de eerste grief,
ervan uit dat uit die overwegingen van het arbeidshof dient afgeleid te worden
dat het arbeidshof niet alleen zijn niet-bestreden beslissing over de vraag tot
het verlenen van een bijkomende opdracht aan de deskundige, die de verweerder
in ondergeschikte orde stelde, maar ook zijn bestre
den beslissing dat het
slachtoffer, de verweerder, recht heeft op vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatie, mede steunt op artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. Deze tweede grief gaat er dus vanuit dat het
arbeidshof die bestreden beslissing zowel steunt op artikel 3bis van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, als op artikel 6, § 3, van diezelfde wet.
— Aangezien, zoals uiteengezet werd in de aanhef van het eerste subonderdeel, in geval van tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid opgelopen door het slachtoffer van een arbeidsongeval na de consolidatiedatum, (enkel) artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en dus
niet artikel 3bis, eerste lid, van diezelfde wet rechtstreeks toepasselijk is, en de
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid waarvoor de verweerder als slachtoffer van een arbeidsongeval van de eiseres vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vordert, zich volgens de vaststellingen van het arbeidshof heeft
voorgedaan op 4 augustus 2007 en dus na de consolidatiedatum vastgesteld op
28 augustus 1990, schendt het arbeidshof het voornoemde artikel 3bis door met
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rechtstreekse toepassing van die bepaling te beslissen dat de eiseres aan de
verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient te betalen voor de
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij
aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen
causaal verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987).
Met betrekking tot de toepassing van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel overweegt het arbeidshof in het bestreden arrest enkel dat
“in zover verwezen wordt naar artikel 25 arbeidsongevallenwet 10 april 1971
(privé-sector), dergelijke verwijzing irrelevant is, vermits de publieke sector
een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, wet 3 juli 1976 [lees : wet 3 juli
1967] (overheidssector), dit is de tijdelijke verergering” en dat “zelfs indien er
na de consolidatie geen wedertewerkstelling (= reaffectatie in overheidsdienst)
is, het slachtoffer recht heeft op vergoe
d ingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid [...]”.
Met die overwegingen en vaststellingen onderzoekt het arbeidshof niet of, en
stelt het niet vast dat, vanaf 14 november 2007 nog sprake is geweest van een
afwezigheidsperiode gedurende welke het slachtoffer, de verweerder, op grond
van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel recht heeft op de
in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, gelet op de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst op die datum.
Het arbeidshof maakt aldus het door het Hof uit te oefenen wettigheidstoezicht on
mogelijk op de naleving door de feitenrechter van artikel 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en meer in het bijzonder van de voor
toepassing van die bepaling gestelde voorwaarde dat sprake moet zijn van een
afwezigheidsperiode om recht te hebben op de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, waarvan het vervuld zijn door de eiseres werd betwist.
Door met zijn vaststellingen en overwegingen het Hof niet in de mogelijkheid
te stellen het aan hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen, schendt
het arbeidshof artikel 149 gecoördineerde Grondwet (schending van artikel 149
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
— Voor zover de door het arbeidshof gedane vaststellingen en gemaakte overwegingen het aan het Hof opgedragen wettigheidstoezicht op de naleving van
de voor toepassing van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
gestelde voorwaarde dat sprake moet zijn van een afwezigheidsperiode, wel
mogelijk maken, en het arbeidshof met die vaststellingen en overwegingen zou
aangegeven hebben dat ook na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst nog
sprake is van een afwezigheidsperiode tijdens welke het slachtoffer op grond
van voornoemde bepaling recht heeft op de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, voert de eiseres de volgende grief aan.
De door artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel opgelegde
verplichting aan het slachtoffer van een arbeidsongeval de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling te betalen, eindigt wanneer de “afwezigheidsperiode” eindigt.
De in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel bedoelde
“afwezigheids-periode”, met name de periode gedurende welke het slachtoffer
zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen en het recht heeft op
de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, slaat op de periode waarin
het contractueel personeelslid nog verbonden is door een arbeidsovereenkomst
met de tewerkstellende overheid, maar afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid, het bestaan van een “afwezigheidsperiode”, d.i. een periode gedurende
welke het slachtoffer zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, veronderstelt nog het bestaan van een arbeidsovereenkomst (en dus de
aanwezigheid van een arbeidsrelatie).
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Aangezien de afwezigheidsperiode een einde neemt wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt, heeft het slachtoffer op grond van artikel 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel geen recht meer op de in artikel 3bis
vastgestelde schadeloosstelling gedurende de periode na het einde van zijn
arbeidsovereenkomst.
Door te oordelen dat ook na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met
de verweerder nog sprake is van een afwezigheidsperiode tijdens welke het
slachtoffer, de verweerder, op grond van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel recht heeft op de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, schendt het arbeidshof het voornoemde artikel 6, § 3, waaruit volgt
dat het slachtoffer geen recht meer heeft op de in artikel 3bis vastgestelde
schadeloosstelling gedurende de periode na het einde van zijn arbeidsovereenkomst, periode die niet als afwezigheidsperiode kan worden beschouwd.
— Krachtens artikel 6, § 2, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel kan het slachtoffer dat ongeschikt is bevonden om zijn ambt uit te
oefenen, maar dat andere, met zijn gezondheidstoestand verenigbare ambten
kan vervullen, volgens de regelen en binnen de grenzen die zijn statuut bepaalt,
weder tewerkgesteld worden in een betrekking die met zulk een ambt overeenkomt.
Voor de toepassing van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidsperso
neel en dus voor het ontstaan van een recht op de in artikel 3bis vastgestelde
schadeloosstelling voor het slachtoffer van een arbeidsongeval op grond van de
eerstgenoemde bepaling, is vereist dat de bij het slachtoffer vastgestelde blijvende arbeidsongeschiktheid dusdanig verergert dat het zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen.
Om op grond van artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
als slachtoffer van een arbeidsongeval aanspraak te kunnen maken op de in
artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling, is dan ook vereist dat het slachtoffer na de consolidatiedatum (na de vaststelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid) weder tewerkgesteld werd in een nieuwe betrekking die het wegens
de verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet meer kan
uitoefenen.
Na overwogen te hebben dat “in zover verwezen wordt naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 (privé-sector), dergelijke verwijzing irrelevant is,
vermits de publieke sector een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, wet
3 juli 1976 [lees : wet 3 juli 1967] (overheidssector), dit is de tijdelijke verergering», overweegt het arbeidshof dat “zelfs indien er na de consolidatie geen
wedertewerkstelling (= reaffectatie in overheidsdienst) is, het slachtoffer recht
heeft op vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid [...]”.
Het arbeidshof schendt dan ook artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel evenals artikel 6, § 2, van die wet door te oordelen dat het
slachtoffer recht heeft op vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
zelfs indien er na de consolidatie geen wedertewerkstelling (reaffectatie in
overheidsdienst) is.
— Artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, dat rechtstreeks
toepasselijk is ingeval zich een tijdelijke verergering (van de blijvende arbeidsongeschiktheid) voordoet na de consolidatiedatum, bepaalt dat het slachtoffer
wiens blijvende arbeidsongeschiktheid dusdanig verergert dat het zijn nieuwe
betrekking tijde
lijk niet meer kan uitoefenen, tijdens deze afwezigheidsperiode recht heeft op “de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”. Onder
die “in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling” dient verstaan te worden
de schadeloosstelling vastgelegd door “de bepaling die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen is vastgesteld”
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in de zin van artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel (onder
voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling).
“De bepaling die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen is vastgesteld», waarvan het slachtoffer van een
arbeidsongeval op grond van de verwijzing in het voornoemde artikel 6, § 3,
naar de “in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”, het voordeel geniet
en waarvan dus toepassing dient te worden gemaakt, is artikel 25 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat de
getroffene, indien de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door het
arbeidsongeval zodanig verergert dat hij het beroep waarin hij gereclasseerd
werd, tijdelijk niet meer kan uitoefenen, gedurende deze periode recht heeft
op de vergoedingen zoals bepaald in de artikelen 22, 23 en 23bis, dit zijn de
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zodat dat artikel inderdaad de bepaling uitmaakt die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid na
de consolidatiedatum (de tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid) door de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is vastgesteld.
Krachtens het derde lid van dat artikel 25 Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 zijn de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ingeval de
tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na “de termijn bepaald bij
artikel 72”, d.i. de bij dat artikel bepaalde herzieningstermijn van drie jaar,
slechts verschuldigd bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste
10 procent.
Krachtens artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 kunnen de
overheid en de rentegerechtigde gedurende drie jaar te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de overheid of van een beslissing die in kracht van
gewijsde is gegaan waarbij de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid werd
vastgesteld, een aanvraag tot herziening van de rente indienen op grond van
een verergering of vermindering van de gebrekkigheid van het slachtoffer, of
op grond van deze overlijden, te wijten aan de gevolgen van het ongeval. De
herzieningstermijn bedraagt dus drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing van de overheid of van een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan
waarbij de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.
Ingeval de tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid zich
niet enkel voordoet na de consolidatiedatum, maar tevens na het verstrijken
van de bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn van drie jaar, is “de bepaling die voor een tijdelijke volledige
ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen is vastgesteld”,
waarvan het slachtoffer van een arbeidsongeval op grond van de verwijzing
in het voornoemde artikel 6, § 3, naar de “in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”, het voordeel geniet en waarvan dus toepassing dient te worden
gemaakt, artikel 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, op grond
waarvan het slachtoffer slechts aanspraak kan maken op vergoedingen voor
tijdelijke arbeidsongeschiktheid indien de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10 procent bedraagt op het ogenblik dat de verergering
zich voordoet.
Door na in het bestreden arrest
— te hebben overwogen dat
— in het koninklijk besluit van 13 juli 1970 geen meer gunstige bepaling voorkomt in de zin van artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel ;
— artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector,
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voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, niet
meer van toepassing is na het einde van de arbeidsovereenkomst en het einde
van de verloning ;
— en na te hebben vastgesteld dat de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid (ingevolge de tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid) waarvoor de verweerder als slachtoffer van een arbeidsongeval van de
eiseres vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vordert, zich heeft
voorgedaan op 4 augustus 2007 en dus na de consolidatiedatum vastgesteld op
28 augustus 1990,
— te beslissen dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 irrelevant is (aangezien de publieke sector een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, dit
is de tijdelijke verergering) en door aldus geen toepassing te maken van dat
artikel 25, schendt het arbeidshof de artikelen 3bis en 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en 25 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de verweerder op
9 oktober 1987 het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval met consolidatie op 28 augustus 1990 met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 16%,
ingevolge herziening verminderd tot 8% vanaf 5 november 1993, en dat de
verweerder op 4 augustus 2007 opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt
werd (met operatie van de knie in september 2007).
Aangezien
(1) de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid (ingevolge de tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid) zich volgens de vaststellingen
van het arbeidshof heeft voorgedaan na het verstrijken van de bij artikel 11 van
het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn ;
(2) de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid op het ogenblik dat de tijdelijke verergering zich voordeed, volgens de vaststellingen van het arbeidshof
8% en dus niet ten minste 10% bedroeg ; en
(3) “de bepaling die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de
wetgeving op de arbeidsongevallen is vastgesteld”, waarvan het slachtoffer van
een arbeidsongeval op grond van de verwijzing in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel naar de “in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”, het voordeel geniet en waarvan dus toepassing dient te worden gemaakt,
bijgevolg artikel 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreft,
schendt het arbeidshof de vier voornoemde bepalingen door :
(1) te oordelen dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 irrelevant is (vermits de publieke sector in een identieke bepaling
voorziet in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, dit is de tijdelijke verergering) en aldus geen toepassing te maken van het derde lid van dat
artikel 25 en meer in het bijzonder van de in die bepaling gestelde vereiste dat de
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10% dient te bedragen, en
(2) te beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de
vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het
arbeidsongeval van 9 oktober 1987).
Conclusie van de tweede grief
Door te oordelen dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 irrelevant is vermits de publieke sector een identieke bepa-
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ling voorziet in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en te
beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987) schendt het arbeidshof de artikelen 3bis, 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, 11 van het koninklijk besluit van
13 juli 1970, 25 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, evenals artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
Het arbeidshof beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij er aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidson
geval van 9 oktober 1987 (schending van
alle in de aanhef van het middel als geschonden aangewezen bepalingen met
uitzondering van de artikelen 149 Grondwet en 1068, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek).
Het bevestigt bijgevolg evenmin wettig het vonnis van de eerste kamer van
de arbeids
r echtbank te Gent van 1 december 2008, met inbegrip van de erin
bevolen onderzoeksmaatregel, en verzendt de zaak niet wettig naar de eerste
rechter voor verdere afhande
ling (schending van artikel 1068, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek).
2.1.3. Derde grief
Het bestreden arrest kan op twee wijzen worden geïnterpreteerd.
Zoals hierboven uiteengezet werd in de eerste grief van dit eerste subonderdeel, kan het bestreden arrest uitgelegd worden in die zin dat het arbeidshof
zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de
vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het
arbeidsongeval van 9 oktober 1987), enkel steunt op artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en aldus die beslissing neemt met rechtstreekse
toepassing van enkel die bepaling.
Zoals hierboven uiteengezet werd in de tweede grief van dit eerste subonderdeel, kan het bestreden arrest ook uitgelegd worden in die zin dat het arbeidshof
zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de
vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het
arbeidsongeval van 9 oktober 1987), zowel steunt op artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel als op artikel 6, § 3, van diezelfde wet, en aldus
die beslissing neemt met toepassing van die beide bepalingen.
Voor zover het Hof slechts één van de twee in de hierboven vermelde twee
grieven toegelichte mogelijke interpretaties van het bestreden arrest voorstaat, is de bestreden beslissing volgens de ene uitlegging wettig verantwoord,
terwijl ze dat niet is volgens de andere uitlegging. Uit het bestreden arrest
kan niet worden opgemaakt op grond van welke uitlegging het arbeidshof tot
de beslissing komt dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de
vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij aangetoond wordt dat de arbeids-
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ongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het
arbeidsongeval van 9 oktober 1987.
Door die dubbelzinnige motivering maakt het arbeidshof het wettigheidstoezicht door uw Hof onmogelijk en schendt het artikel 149 gecoördineerde
Grondwet.
Conclusie van de derde grief
Het arbeidshof schendt, door zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987, te steunen op een
dubbelzinnige motivering, artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994.
2.2. Tweede subonderdeel
Krachtens artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd verklaard en
die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval, gedurende de periode
van tijdelijke ongeschiktheid tot de datum van volledige hervatting van het
werk, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen, d.i. de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zijn vastgesteld (onder voorbehoud van de toepassing
van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling).
Krachtens artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel heeft het
slachtoffer wiens blijvende arbeidsongeschiktheid dusdanig verergert dat het
zijn nieuwe betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, tijdens deze afwezigheidsperiode recht op “de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”.
Dit tweede subonderdeel gaat ervan uit dat uit de samenlezing van de
voornoemde artikelen en meer bepaald uit de verwijzing in het voornoemde
artikel 6, § 3, naar “de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”, volgt
dat, ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (de tijdelijke verergering van
de blijvende arbeidsongeschiktheid) zich voordoet na de consolidatiedatum,
zowel rechtstreeks toepassing dient te worden gemaakt van het voornoemde
artikel 3bis, eerste lid, als van het voornoemde artikel 6, § 3.
2.2.1. Eerste grief
Zoals hierboven uiteengezet werd in de eerste grief van het eerste subonderdeel onder het punt 2.1.1.1, dat hier als integraal hernomen wordt beschouwd,
steunt het arbeidshof zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder zonder
tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt
dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband
vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987), enkel op artikel 3bis
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en neemt het aldus die beslissing
met rechtstreekse toepassing van enkel die bepaling.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt dat
de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid waarvoor de verweerder als
slachtoffer van een arbeidsongeval van de eiseres vergoedingen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid vordert, zich heeft voorgedaan op 4 augustus 2007 en dus
na de consolidatiedatum vastgesteld op 28 augustus 1990.
Aangezien, in geval van tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid (tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) opgelopen door
het slachtoffer van een arbeidsongeval na de consolidatiedatum, niet enkel
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artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar ook
en in elk geval artikel 6, § 3, van diezelfde wet rechtstreeks toepasselijk is,
en de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid waar voor de verweerder als
slachtoffer van een arbeidsongeval van de eiseres vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vordert, zich volgens de vaststellingen van het
arbeidshof heeft voorgedaan op 4 augustus 2007 en dus na de consolidatiedatum
vastgesteld op 28 augustus 1990, schendt het arbeidshof die bepalingen door
enkel met rechtstreekse toepassing van dat artikel 3bis en dus zonder toepassing van dat artikel 6, § 3 te beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder
tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt
dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband
vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987),
Aangezien
(1) de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid (ingevolge de tijdelijke
verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid) zich volgens de vaststellingen van het arbeidshof heeft voorgedaan na het verstrijken van de bij
artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn,
(2) de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid op het ogenblik dat de tijdelijke verergering zich voordeed volgens de vaststellingen van het arbeidshof
8% en dus niet ten minste 10% bedroeg, en
(3) “de bepaling die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de
wetgeving op de arbeidsongevallen is vastgesteld”, waarvan het slachtoffer van
een arbeidsongeval op grond van een rechtstreekse toepassing van artikel 3bis,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en/of de verwijzing in
artikel 6, § 3 van diezelfde wet naar de “in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling”, het voordeel geniet en waarvan aldus toepassing dient te worden
gemaakt, bijgevolg artikel 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
betreft,
schendt het arbeidshof de vier voornoemde bepalingen door
(1) te oordelen dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 irrelevant is (vermits de publieke sector een identieke bepaling
voorziet in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, dit is de
tijdelijke verergering) en aldus geen toepassing te maken van het derde lid van
dat artikel 25 en meer in het bijzonder van de in die bepaling gestelde vereiste
dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10% dient te
bedragen, en
(2) te beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de
vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het
arbeidsongeval van 9 oktober 1987).
Conclusie van de eerste grief
Door te oordelen dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 irrelevant is vermits de publieke sector een identieke bepaling voorziet in artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en te
beslissen dat de eiseres aan de verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het arbeids-
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ongeval van 9 oktober 1987), schendt het arbeidshof de artikelen 3bis, 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, 11 van het koninklijk besluit van
13 juli 1970, 25 en 72, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, evenals artikel 32
van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk).
Het arbeidshof beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij er aangetoond
wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband
vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987 (schending van alle in de
aanhef van het middel als geschonden aangewezen bepalingen met uitzondering
van de artikelen 149 Grondwet en 1068, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek).
Het bevestigt bijgevolg evenmin wettig het vonnis van de eerste kamer van
de arbeidsrechtbank te Gent van 1 december 2008, met inbegrip van de erin
bevolen onderzoeksmaatregel, en verzendt de zaak niet wettig naar de eerste
rechter voor verdere afhande
ling (schending van artikel 1068, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek).
2.2.2. Tweede grief
Het bestreden arrest kan op twee wijzen worden geïnterpreteerd.
Het bestreden arrest kan uitgelegd worden :
— in die zin dat het arbeidshof zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum (tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987), enkel steunt op
artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en aldus die beslissing
neemt met rechtstreekse toepassing van enkel die bepaling ;
— dan wel in die zin dat het arbeidshof zijn beslissing dat de eiseres aan de
verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor
de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum
(tenzij aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007
geen causaal verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987),
zowel steunt op artikel 3bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel als op
artikel 6, § 3, van diezelfde wet, en aldus die beslissing neemt met toepassing
van die beide bepalingen.
Voor zover het Hof slechts één van die interpretaties van het bestreden
arrest zou aan
nemen, is de bestreden beslissing volgens de ene uitlegging
wettig verantwoord, terwijl zij dat niet is volgens de andere uitlegging. Uit
het bestreden arrest kan niet worden opgemaakt op grond van welke uitlegging het arbeidshof tot de beslissing komt dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, tenzij er aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal
verband vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987.
Door die dubbelzinnige motivering maakt het arbeidshof het wettigheidstoezicht door uw Hof onmogelijk en schendt het artikel 149 gecoördineerde
Grondwet.
Conclusie van de tweede grief
Het arbeidshof schendt, door zijn beslissing dat de eiseres aan de verweerder
zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen voor de periode van
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tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum tenzij er aangetoond
wordt dat de arbeidsonges chiktheid vanaf 4 augustus 2007 geen causaal verband
vertoont met het arbeidsongeval van 9 oktober 1987, te steunen op een dubbelzinnige motivering, artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
1. Artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel bepaalt
dat indien de blijvende arbeidsongeschiktheid die in hoofde van het
slachtoffer erkend wordt, dusdanig verergert dat het zijn nieuwe
betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, het tijdens deze afwezigheidsperiode recht heeft op de in artikel 3bis vastgestelde schadeloosstelling.
Krachtens artikel 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel genieten de personeelsleden op wie deze wet van toepassing
werd verklaard, onder voorbehoud van de toepassing van een meer
gunstige wets- of verordeningsbepaling, gedurende de periode van
tijdelijke ongeschiktheid tot de datum van volledige hervatting van
het werk, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid zijn vastgesteld door de wetgeving op de arbeidsongevallen.
Overeenkomstig artikel 22 Arbeidsongevallenwet heeft de getroffene,
wanneer het ongeval een tijdelijke en algehele arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt, vanaf de dag die volgt op het begin van die arbeidsongeschiktheid recht op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van
het gemiddeld dagbedrag.
Krachtens artikel 25, eerste lid, Arbeidsongevallenwet heeft de
getroffene, indien de blijvende arbeidsongeschiktheid veroorzaakt
door het arbeidsongeval zodanig verergert dat hij het beroep waarin
hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan uitoefenen, gedurende
deze periode recht op de vergoedingen zoals bepaald in de artikelen 22,
23 en 23bis.
Volgens artikel 25, derde lid, Arbeidsongevallenwet zijn deze vergoedingen, ingeval deze tijdelijke verergeringstoestand zich voordoet na
de bij artikel 72 bepaalde herzieningstermijn van drie jaar, slechts
verschuldigd bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste
10 pct.
2. Krachtens artikel 11 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van onder meer gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, kunnen de overheid en de rentegerechtigde gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van
de in artikel 10 bedoelde beslissing van de overheid of van een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, een aanvraag tot herziening
van de rente indienen op grond van een verergering of een verminde-
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ring van de gebrekkigheid van het slachtoffer, of op grond van dezes
overlijden, te wijten aan de gevolgen van het ongeval.
3. Uit de samenhang tussen de voormelde bepalingen volgt dat bij
een tijdelijke verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid na
de consolidatiedatum waardoor het door een arbeidsongeval getroffen
contractueel personeelslid van een gemeente zijn betrekking tijdelijk niet meer kan uitoefenen, die getroffene, staande de arbeidsovereenkomst, op grond van een meer gunstige bepaling van het personeelsstatuut, gedurende de periode van tijdelijke verergering van de
blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft op vergoedingen voor
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ongeacht de graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid. Indien de periode van tijdelijke verergering
van de blijvende arbeidsongeschiktheid voortduurt nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, blijft die getroffene verder
recht hebben op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 pct. van het
gemiddeld dagbedrag, dit op voorwaarde dat hij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct. heeft zo de tijdelijke verergeringstoestand zich heeft voorgedaan na de bij artikel 11 van het KB
van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn.
4. Het arrest stelt vast dat :
— de verweerder bij de eiseres als contractueel arbeider was tewerkgesteld ;
— hij op 9 oktober 1987 het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval (knieletsel), met consolidatie op 28 augustus 1990 met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 16 pct. ;
— de blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge herziening werd
verminderd tot 8 pct. vanaf 5 november 1993 ;
— de verweerder op 4 augustus 2007 opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt werd en in september 2007 een knieoperatie onderging ;
— de eiseres de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd op 14 november
2007 met betaling van een opzeggingsvergoeding die de periode dekt
van 14 november 2007 tot 5 maart 2008 ;
— de eiseres de vergoedingen voor 8 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid verder uitbetaalde, maar de betaling van de vergoedingen voor
tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft stopgezet vanaf 6 maart 2008.
5. Het arrest oordeelt dat de verwijzing naar artikel 25 Arbeidsongevallenwet niet relevant is omdat artikel 6, § 3, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel in een gelijkaardige bepaling voorziet voor de
publieke sector, en beslist mede op grond hiervan dat de eiseres aan de
verweerder zonder tijdsbeperking de vergoedingen dient uit te betalen
voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de consolidatiedatum, en die vergoedingen dus verder dient te betalen na 5 maart
2008, tenzij er aangetoond wordt dat de arbeidsongeschiktheid vanaf
4 augustus 2007 geen causaal verband vertoont met het arbeidsongeval
van 9 oktober 1987.
Aangezien uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de arbeidsovereenkomst van de verweerder is beëindigd op 14 november 2007,
de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ingevolge de tijdelijke
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verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid zich heeft voorgedaan op 4 augustus 2007, na het verstrijken van de bij artikel 11 van
het KB van 13 juli 1970 bepaalde herzieningstermijn, en de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid 8 pct. bedroeg en dus niet ten minste
10 pct., is die beslissing niet naar recht verantwoord.
Het subonderdeel is in zoverre gegrond.
Kosten
6. Overeenkomstig artikel 26, § 1, van het KB van 13 juli 1970 dient de
eiseres te worden veroordeeld tot de kosten.
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 eiseres tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 188
3o

— 10 maart 2014
(S.12.0019.N)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — A lgemeen. — Onterecht
roepen overmacht. — Wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

inge -

2 o ARBEIDSOVEREENKOMST. — EINDE. — A lgemeen. — Onterecht inge roepen beëindiging door de tegenpartij. — Wil om de arbeidsovereenkomst
te beëindigen.

1o en 2o De onregelmatige beëindiging door de partij die de beëindiging van
de overeenkomst vaststelt, kan wettig worden afgeleid uit het feit dat die
partij zich daartoe ten onrechte op overmacht beroept of aan de wederpartij onterecht verwijt de arbeidsovereenkomst te hebben beëindigd ; de
rechter dient daarbij niet vast te stellen dat die partij de bedoeling had
zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen  (1). (Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet)

(Brucar b.v.b.a. t. D.)

  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 3 o kamer van
het Arbeidshof te Gent gewezen op 8 juni 2011. Door eiseres wordt er één
middel, bestaande uit drie onderdelen, aangevoerd.
.........................................................
4. Wat betreft het derde onderdeel.
In het derde onderdeel wordt aangevoerd dat het arbeidshof de bepalingen van de artikelen 32, 3o en 39 van de arbeidsovereenkomstenwet
schenden. De appelrechters oordeelden dat eiseres door zich ten
onrechte te beroepen op een eenzijdig ontslag door derden zelf op een
onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft. De grief
bestaat erin dat de appelrechters hebben nagelaten vast te stellen dat
eiseres de wil had om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Uit de rechtspraak van Uw Hof is het aspect wilsuiting inderdaad van
essentieel belang. Doch dit situeert zich in het kader van het ontslag.
Het ontslag is, luidens de rechtspraak van Uw Hof een handeling waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat ze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen  (1). De handeling en de wil zijn gericht op de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst  (2).
In deze hadden de appelrechters geoordeeld dat de aanvraag tot het
bekomen van een sluitingspremie geen handeling is waaruit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag door verweerder diende
te worden afgeleid. Ook was er geen sprake van het beëindigen door
de vaststelling van overmacht door de verweerder  (3). Zij oordeelden
verder dat eiser door zich in de C4 ten onrechte te beroepen op het
gegeven dat de arbeidsovereenkomst beëindigd werd door een eenzijdig
ontslag door derden zelf op een onregelmatige wijze beëindigd heeft  (4).
De vraag die thans aan de orde is, betreft het gegeven of de appelrechters dienden te onderzoeken of er in hoofde van eiser de wil aanwezig
dient te zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ik meen dat dit
niet het geval is.
Het is inderdaad zo dat benevens het ontslag waar, zoals hoger gesteld,
de handeling en de wil gericht zijn op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, er bepaalde gedragingen zijn die een einde stellen aan
de arbeidsovereenkomst zonder dat het aspect wilsuiting nog afzonderlijk dient onderzocht te worden. Er is immers sprake van een objectivering van het ontslag.
Een klassiek voorbeeld is de belangrijke eenzijdige wijziging van een
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt de
arbeidsovereenkomst onmiddellijk en onregelmatig beëindigd door de
partij die de eenzijdige wijziging doorvoert. Aspect dat reeds herhaalde

  (1) Cass. 23 maart 1981, AC 1980-81, 419.
  (2) K. Salomez, “Het begrip ontslag in het Belgische arbeidsovereenkomsten recht”,
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 7.
  (3) Bestreden arrest pagina 7.
  (4) Bestreden arrest pagina 8.
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malen werd bevestigd in de rechtspraak van Uw Hof  (1). In het arrest
van 27 juni 1988  (2) overwoog Uw hof het volgende :
“Overwegende dat het arbeidshof aldus beslist dat eiseres de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, niet als gevolg van een tekortkoming
aan een contractuele verplichting maar door eenzijdig een essentieel
bestanddeel van de overeenkomst in belangrijke mate te wijzigen.
Dat het arrest op grond van voormelde vaststellingen wettig beslist
dat eiseres de arbeidsovereenkomst onrechtmatig beëindigde en dat
zij aan verweerster een opzeggingsvergoeding moet betalen ; dat het
arrest daartoe niet hoefde vast te stellen dat dat eiseres “de wil” had
de arbeidsovereenkomst te beëindigen”.
Bij een belangrijke eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst dient derhalve niet onderzocht te
worden of de betrokken contractspartij de wil had om de overeenkomst
te beëindigen.
Er zijn evenwel nog andere gevallen waar het aspect wilsuiting niet
dient onderzocht te worden.
Zo is er de situatie wanneer een partij zich ten onrechte beroept op
beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge overmacht. Dit
aspect kwam reeds aan bod in Uw arrest van 19 mei 2008.  (3) Uw Hof
oordeelde dat door het ten onrechte inroepen van overmacht de werkgever hierdoor geenszins de wil geuit had om zelf de arbeidsovereenkomst te beëdigingen. Uw Hof stelde evenwel verder dat de werknemer
dit kan beschouwen als een onregelmatige beëindiging door de werkgever.
Een ander geval is wanneer door een partij ten onrechte het einde
van de arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld. Dit werd treffend geïllustreerd in het arrest van Uw Hof van 15 juni 1981  (4). In deze had
de werkgever voor de feitenrechter aangevoerd dat de werknemer de
arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigd had door niet meer te werken
vanaf een bepaalde datum. De appelrechters stelden evenwel vast dat
de werknemer niets gedaan had wat met een beëindiging van de overeenkomst gelijk stond. Uw Hof oordeelde dat het arbeidshof terecht
uit deze vaststelling had afgeleid dat de werkgever de overeenkomst
had beëindigd door verkeerdelijk die beëindiging aan de werknemer te
wijten.
In deze beide laatste gevallen moet door de bodemrechter inderdaad
geen afzonderlijk onderzoek gedaan worden naar het gegeven of de
betrokken partij de wil had om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Zij kenmerken zich door het feit dat de objectiveerbare handeling een
einde stelt aan de arbeidsovereenkomst. Het aspect wilsuiting is in die
omstandigheden dan ook, zoals de appelrechters het terecht stelden
“niet dienend” daar de wil van eiseres “hierbij van geen betekenis is”.
  (1) Cass. 27 januari 1971, AC 1971, 514 ; Cass. 10 februari 1992, AC 1991-92, 533 en Cass.
23 december 1996, AC 1996, 1247.
  (2) Cass. 27 juni 1988, AR 6189, AC 1987-88, 668.
  (3) Cass. 19 mei 2008, AR S.07.0068.N, AC 2008, 302.
  (4) Cass. 15 juni 1981, AC,1980-81, 589.
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Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 8 juni 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 11 februari 2014 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 17, 20, 26, eerste lid, 32, 3o en 5 o, en 39, § 1, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
— de artikelen 1134, inzonderheid tweede lid, 1147 en 1148 van het Burgerlijk
Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, zoals onder meer neergelegd in artikel 6.1 van het verdrag van 4 november
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955 ;
— artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 27 april 2009 in al zijn onderdelen en dus ook in de mate dat de
arbeidsrechtbank de eiseres veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding en de uitreiking van een verbeterd formulier C4 en veroordeelt het de
eiseres tot betaling van de kosten van de procedure in hoger beroep.
Het arbeidshof neemt die beslissingen op grond van alle vaststellingen en
motieven waarop zij steunen en die hier beschouwd worden integraal te zijn
hernomen en in het bijzonder de volgende :
“5.2. Ten gronde
5.2.0. [...]
5.2.1. Volgens [de eiseres] is het onbegrijpelijk en ten onrechte dat de eerste
rechter heeft gesteld dat er geen sprake is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met [de verweerder] wegens overmacht omdat zij in januari 2004 door
toedoen van de vertegenwoordigers van de werknemers werd geconfronteerd
met de definitieve onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst verder te zetten
en dat op dat ogenblik de tijdelijke overmacht werd omgezet in een definitieve
overmachtsituatie.
5.2.2. Artikel 32, 5 o, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt door overmacht.
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Bij deze wijze van beëindiging van de overeenkomst is geen van de partijen
aan de andere een vergoeding verschuldigd.
Overmacht leidt slechts tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
wanneer het de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief
onmogelijk maakt [...].
Overmacht met definitieve gevolgen leidt echter niet automatisch tot de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar pas nadat de schuldenaar zich
hierop heeft beroepen [...].
De brand die zich in de gebouwen van de onderneming van [de eiseres] heeft
voorgedaan op 26 september 2001 leidt op zich niet tot de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst met [de verweerder] wegens overmacht.
Wou [de eiseres] zich met goed gevolg beroepen op de brand van 26 september
2001 in en van de gebouwen van haar onderneming als vreemde oorzaak die aan
de arbeidsovereenkomst een einde stelde dan diende ze alvast hiertoe zelf het
initiatief te nemen tegenover haar werknemers, waaronder [de verweerder].
[De eiseres] heeft tot en met 31 december 2003 aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening melding gedaan dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van
de werknemers, waaronder [de verweerder], ingevolge deze brand was geschorst
wegens overmacht hetgeen rechtstreeks werd aanvaard door deze dienst zodat
deze werknemers als tijdelijke werkloze werknemer werkloosheidsuitkeringen
ontvingen.
Dit houdt in dat [de eiseres] zich tot op dat ogenblik nooit heeft beroepen op
overmacht om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst met haar werknemers, waaronder [de verweerder].
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening deelde aan [de eiseres] met brief van
11 februari 2004 mee dat deze tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2004 werd
geweigerd omdat zij aan haar werknemers op haar initiatief C4 documenten
heeft afgeleverd waarbij zij het einde van de arbeidsovereenkomst bestatigt.
Enige tijd voordien, meer bepaald in januari 2004 zoals blijkt uit haar
conclusie en hierin niet tegengesproken door [de verweerder], vernam [de
eiseres] dat het Fonds tot Sluiting van Ondernemingen was overgegaan tot de
betaling van een sluitingspremie aan haar werknemers.
[De eiseres] reageerde hierop met brief van 8 januari 2004 aan het Sluitingsfonds en waarin zij onder meer stelde dat de beslissing om een sluitingspremie
toe te kennen haar laat veronderstellen dat haar werknemers ontslagnemend
zijn.
Blijkens de brief van het Sluitingsfonds van 18 februari 2004 aan de raadsman
van [de eiseres] heeft zijn beheerscomité beslist om de toestand van overmacht
wegens brand en dit gedurende een periode van meer dan 2 jaar gelijk te stellen
met een sluiting en dat dit een beslissing sui generis is ; het Fonds meldde tevens
dat zij niet is overgegaan tot de uitbetaling van een ontslagvergoeding maar
wel tot de uitbetaling van een sluitingsvergoeding.
Uit deze brief valt niet op te maken waarop het fonds zich heeft gesteund om
aan de werknemers van [de eiseres], waaronder [de verweerder], een sluitingsvergoeding toe te kennen.
In elk geval was dit niet op basis van artikel 4, eerste lid, van de wet van
28 juni 1966 omdat de arbeidsovereenkomst op het ogenblik dat deze premie
werd toegekend niet was beëindigd door [de eiseres].
Mogelijks heeft het Fonds zijn beslissing gesteund op artikel 4, vijfde lid,
van deze wet volgens hetwelk het beheerscomité kan beslissen dat de vergoeding wegens ontslag eveneens dient te worden toegekend aan de werknemers
voor wie de uitvoering op het ogenblik van de sluiting geschorst is en die na

ARREST-2014-3.indb 699

13/01/15 11:46

700

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.3.14 - N° 188

het einde van de schorsingsperiode hun arbeid in de onderneming niet kunnen
hervatten.
Waar [de eiseres] in haar brief van 8 januari 2004 aan het Sluitingsfonds meldt
dat zij door de eenzijdige stellingname van het Fonds niet verder verantwoordelijk is voor de eventuele opzegvergoedingen en of sluitingspremie reageert
zij ten opzichte van haar werknemers en meer in het bijzonder [de verweerder],
met de aflevering met brief van 27 januari 2004 van een op 8 januari 2004 ondertekend C4 document waarin is vermeld dat de tewerkstelling een einde heeft
genomen op 27 september 2001 en dat de juiste oorzaak van de werkloosheid de
“melding van eenzijdig ontslag door derden” is.
5.2.3. Uit [de eiseres haar] conclusie blijkt dat zij de toekenning door het Sluitingsfonds aan haar werknemers van een sluitingsvergoeding heeft aangezien
als het zich beroepen door zowel het Sluitingsfonds als door de werknemers op
een definitieve onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst nog verder uit te
voeren en derhalve als het inroepen van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.
Zoals reeds gesteld onder vorig punt 5.2.2. kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen [de verweerder] en [de eiseres] wegens overmacht op
grond van de brand die heeft plaats gehad op 26 september 2001 enkel worden
ingeroepen door de schuldenaar, zijnde [de eiseres], om bevrijd te zijn van haar
verplichting om [de verweerder] (verder) te werk te stellen.
Het komt de werknemer niet toe zich te beroepen op overmacht om een einde
te stellen aan de arbeidsovereenkomst wanneer de vreemde oorzaak, zijnde de
brand van 26 september 2001, ertoe leidt dat [de eiseres] haar verbintenis om de
werknemer tewerk te stellen definitief niet meer zou kunnen nakomen.
Het was aan [de eiseres] om te beslissen om haar werkzaamheden na het
uitbreken van de brand voort te zetten dan wel de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht in te roepen.
De werknemers, waaronder [de verweerder], konden [de eiseres] wel verzoeken
om deze keuze te maken zodat ze zouden weten wat hen te doen stond, maar
niet in haar plaats beslissen.
De aanvraag door de werknemers, waaronder [de verweerder], van de toekenning van een sluitingspremie aan het Sluitingsfonds voor zover dit kan worden
gezien als het inroepen van definitieve overmacht is derhalve niet relevant bij
de beoordeling of de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht.
Al evenmin kon en heeft de arbeidsovereenkomst een einde genomen wegens
overmacht ingevolge de beslissing van een derde, zijnde het Sluitingsfonds dat
aan de werknemers van [de eiseres] een “sluitingsvergoeding sui generis” heeft
toegekend.
Dat er geen opzeggingsvergoeding is toegekend, zoals [de verweerder] stelt, is
niet relevant vermits er bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
overmacht, voor zover die wordt aanvaard/erkend, geen vergoeding verschuldigd is.
Bovendien vermeldt het Fonds in zijn brief van 19 februari 2004 dat de sluitingsdatum van 1 oktober 2001 losstaat van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De bewoordingen in het door [de eiseres] op 27 januari 2004 verzonden en op
8 januari 2004 ondertekend C4 formulier dat de reden van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst “door de melding van een eenzijdig ontslag door derden”
is, leiden er dus niet toe dat de toekenning van de sluitingspremie door het
Fonds moet worden aangezien of gelijkgesteld met het inroepen van een definitieve overmacht die aan de arbeidsovereenkomst een einde stelde.
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Vermits [de eiseres] ook op 8 januari 2004 na de kennisname van de uitbetaling van een sluitingspremie de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met
[de verweerder] wegens overmacht niet heeft ingeroepen is er van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die grond geen sprake.
5.2.4. Al evenmin kon en kan de aanvraag van de werknemers van [de eiseres],
waaronder [de verweerder], van een sluitingspremie worden aangezien als een
handeling waaruit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag
door [de verweerder] dient te worden afgeleid.
Immers blijkt nergens uit dat [de verweerder] door deze aanvraag de wil heeft
geuit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Wel integendeel, zoals blijkt uit de bewoordingen in de brief van de vakbond
van [de verweerder] van 14 januari 2004 waarin onder andere wordt gesteld dat
de arbeiders die de voorbije maanden en jaren zelf geen ontslag hebben ingediend nog steeds in dienst zijn en dat men zich niet akkoord verklaart met de
brief van 8 januari 2004 aan het Fonds.
En vervolgens “wij vragen dat U duidelijkheid schept en dat U uw arbeid(st)
ers niet langer in het ongewisse laat. Wij vragen dat u ons per aangetekend
schrijven laat weten in welke maand u uw firma effectief gaat heropstarten
en met hoeveel arbeidsters... Indien u niet alle arbeid(st)ers meer nodig heeft
bij het heropstarten van uw firma dan dient U de arbeid(st)ers die u niet nodig
heeft af te danken, een C4 formulier te bezorgen en aan hun een verbrekingsvergoeding uit te betalen”.
Net zoals de eerste rechter is ook het arbeidshof van oordeel dat de enige
reactie van [de eiseres] tegenover de werknemers, waaronder [de verweerder],
tegen deze brief bestond uit de afgifte van het op 8 januari 2004 ondertekend
C4 document dat met brief van 27 januari 2004 aan [de verweerder] werd toegestuurd.
Niet alleen kunnen de bewoordingen vermeld in het C4 formulier “eenzijdige
melding van het ontslag door derden” niet worden aangezien als het inroepen
van overmacht als grond tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zoals
hiervoor uiteengezet, maar evenmin als een ontslag.
Het kwam en komt niet toe aan een derde om de arbeidsovereenkomst tussen
[de eiseres] en [de verweerder] te beëindigen en al evenmin kon [de eiseres] zich
steunen op een vermeend ontslag door een beslissing van deze derde om het
einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen.
Vermits [de eiseres] in het voornoemde C4 formulier er zich ten onrechte
heeft op beroepen dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd door de melding
van een eenzijdig ontslag door derden heeft zij zelf op 27 januari 2007, of de dag
dat zij dit C4 formulier aan [de verweerder] heeft verstuurd met de post, de
arbeidsovereenkomst met [de verweerder] onregelmatig beëindigd [...].
De argumentatie van [de eiseres], met betrekking tot het ontbreken in haar
hoofde van de wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, wordt als niet
dienend van de hand gewezen vermits de wil van [de eiseres] hierbij van geen
betekenis is.
De eerste rechter dient eveneens volkomen te worden bijgetreden waar hij
stelde dat vermits zij ([de eiseres]) zich niet heeft beroepen op overmacht ter
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zij dit thans niet meer kan doen in
haar conclusies nadat de arbeidsovereenkomst met de toezending van het C4
formulier op 27 januari 2004 reeds op een andere grond was beëindigd.
Ook hier dienen de argumenten van [de eiseres] met betrekking tot de
terugwerkende kracht van het inroepen van de definitieve overmacht als niet
dienend van de hand te worden gewezen meer in het bijzonder de verwijzing
naar het arrest van [het Hof] van 10 november 1976 [...].
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Daar [de eiseres] de arbeidsovereenkomst met [de verweerder] onregelmatig
heeft beëindigd kan [de verweerder] aanspraak maken op een vergoeding gelijk
aan het lopend loon overeenstemmend met de niet in acht genomen opzeggingstermijn die door [de eiseres] cijfermatig niet wordt betwist.”
Grieven

.........................................................
Derde onderdeel (in ondergeschikte orde)
3.1. Ontslag is de handeling waardoor een partij bij een arbeidsovereenkomst
te kennen geeft dat zij aan de arbeidsovereenkomst een einde wil maken, zo
blijkt uit artikel 32, 3 o, Arbeidsovereenkomstenwet.
Tenzij in geval van een belangrijke eenzijdige wijziging van een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, vereist elk ontslag dan ook een wilsuiting. Dat is het geval bij ontslag wegens dringende reden, bij opzegging en bij
impliciet ontslag in geval van een contractuele wanprestatie.
De vaststelling door een van de partijen dat de arbeidsovereenkomst is
beëindigd wegens overmacht, is niet gelijk te stellen met een ontslag. Indien
de als overmacht ingeroepen feiten geen overmacht uitmaken, heeft die partij
immers niet haar wil uitgedrukt zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
3.2. Uit de vaststellingen en overwegingen van het arbeidshof blijkt dat
de eiseres aanvoerde dat de arbeidsovereenkomst die zij met de verweerder
had gesloten, een einde nam door overmacht, met name door een brand die
zich op 26 september 2001 voordeed in de gebouwen van de onderneming van
de eiseres.
Het arbeidshof oordeelt dat die brand op zich niet tot de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens overmacht leidde, maar dat de eiseres daartoe
zelf het initiatief had moeten nemen tegenover haar werknemers, waaronder de
verweerder. Het arbeidshof is van oordeel dat de eiseres dat niet heeft gedaan.
In regelmatig aan het arbeidshof voorgelegde conclusies voerde de eiseres
“uiterst subsidiair” aan dat zij nooit de wil heeft gehad haar werknemers te
ontslaan en a fortiori die wil nooit veruitwendigd of ter kennis heeft gebracht
van haar werknemers.
Het arbeidshof beslist dat aangezien de eiseres er zich in een op 8 januari 2004
en op 27 januari 2004 aan de verweerder toegestuurd C4-document ten onrechte
heeft op beroepen dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd door de melding
van een eenzijdig ontslag door derden, zij zelf op 27 januari 2004, d.i. de dag dat
zij het C4-formulier aan de verweerder heeft verstuurd met de post, de arbeidsovereenkomst met de verweerder onregelmatig heeft beëindigd. Het beslist op
die grond dat de verweerder aanspraak kan maken op een vergoeding gelijk
aan het lopend loon overeenstemmend met de niet in acht genomen opzeggingstermijn.
Het arbeidshof overweegt daarbij dat het de argumentatie van de eiseres met
betrekking tot het ontbreken van de wil van deze laatste de arbeidsovereenkomst te beëindigen als “niet dienend” van de hand wijst aangezien de wil van
de eiseres “hierbij van geen betekenis is”.
Het arbeidshof beslist aldus dat de eiseres de verweerder onregelmatig heeft
ontslagen zonder te onderzoeken of noch vast te stellen dat bij de eiseres de
wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanwezig was, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoerde. Het arbeidshof schendt daardoor het begrip
ontslag (schending van artikel 32, 3 o, Arbeidsovereenkomstenwet) en beslist
niet wettig dat de verweerder aanspraak kan maken op een opzeggingsvergoeding (schending van artikel 39 Arbeidsovereenkomstenwet).
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Conclusie
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiseres niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 32, 3 o, en 39 Arbeidsovereenkomstenwet).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde onderdeel
4. De onregelmatige beëindiging door de partij die de beëindiging
van de overeenkomst vaststelt, kan wettig worden afgeleid uit het feit
dat die partij zich daartoe ten onrechte op overmacht beroept of aan
de wederpartij onterecht verwijt de arbeidsovereenkomst te hebben
beëindigd.
5. De rechter dient daarbij niet vast te stellen dat die partij de bedoeling had zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Het onderdeel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.

N° 189
3o

— 10 maart 2014
(S.12.0094.N)

kamer

ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — Basisloon. — Uitzendarbeid. —
Voltijdse werknemer. — Begrip.

Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet moet een werknemer
als voltijdse werknemer worden beschouwd indien hij op de dag van
het ongeval verbonden is door een dagcontract, waarbij de contractuele
arbeidsduur is bepaald op acht uren  (1). (Art. 34, derde lid, Arbeidsongevallenwet, Art. 19, eerste lid, Arbeidswet, Artt. 9, 1o, en 10 van het
KB 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid,
met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid
van de wettelijke pensioenstelsels)
  (1) Zie concl. OM.
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(AG I nsurance n.v. t. V.)
Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 1o kamer van
het Arbeidshof te Gent gewezen op 3 november 2011. Door eiseres wordt
er één middel aangevoerd.
2. Rechtsvraag.
De problematiek die aan de orde is, is deze van de uitzendarbeid
wanneer ze dient ingepast te worden in de concepten “voltijdse tewerkstelling” en “deeltijdse tewerkstelling” voor de bepaling van het basisloon in het kader van vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een arbeidsongeval.
3. Het middel.
Eiseres tot cassatie werpt de schending op van :
— de artikelen 34, 36 en 37bis, § 1 en § 2 van de Arbeidsongevallenwet ;
— artikel 2, 2o van de wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel
van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerknemers ;
— de artikelen 6, 7, 9, 1o en 10 van het koninklijk besluit van 10 juni
2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels ;
— artikel 3bis van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de
toepassing van de arbeidsongevallen op bepaalde categorieën van
werknemers.
4. Principes.
Bij de bepaling van het basisloon wordt nagestreefd om de economische waarde van het slachtoffer van het arbeidsongeval te bepalen
en dit met als tijdstip het ogenblik dat het arbeidsongeval zich voordeed  (1). Dit economisch potentieel wordt wettelijk vermoed de waarde
van het basisloon te zijn dat bepaald wordt aan de hand van het loon
waarop de werknemer recht heeft in het jaar dat het ongeval voorafgaat  (2). Dit is de referteperiode.
In artikel 34, lid 2 Arbeidsongevallenwet treft men aan wat een volledige referteperiode is, namelijk wanneer de werknemer gedurende het
ganse jaar gewerkt heeft als een voltijdse werknemer. Is dit niet het
geval dat spreekt men van een onvolledige referteperiode. In dat geval
wordt het loon aangevuld met een hypothetisch loon, één en ander
overeenkomstig artikel 36, § 2 Arbeidsongevallenwet.
Bij een tewerkstelling als een deeltijdse werknemer wordt het basisloon vastgesteld bij toepassing van wat geldt in artikel 37bis Arbeidsongevallenwet. In dat geval wordt het basisloon vastgesteld met inacht  (1) E. Ankaert, V. Verdeyen en J. Put, Afdeling 5 basisloon, In Arbeidsongevallen,
Mechelen, Kluwer, 75, nr. 1810.
  (2) Cass 15 januari 1996, AR S.95.0094.N, AC 1996, 64.

ARREST-2014-3.indb 704

13/01/15 11:46

N° 189 - 10.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

705

name van het loon dat verschuldigd is ingevolge de overeenkomst voor
deeltijdse werknemer. Ook hier kan er een aanvulling gebeuren met
een hypothetisch loon wanneer de referteperiode onvolledig. Doch in
dit geval zal de aanvulling gebeuren tot het loon voor de deeltijdse
arbeid, waarbij gekeken wordt naar de normale arbeidstijdregeling
van de deeltijdse werknemer zelf  (1).
De begrippen voltijdse en deeltijdse werknemer werden gedefinieerd
door het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring
van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve
van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
Artikel 9, 1o van het voormeld koninklijk besluit bepaalt dat een
voltijdse werknemer een werknemer is wiens contractuele arbeidsduur
overeenstemt met de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt
krachtens de wet. Een deeltijdse werknemer is, volgens artikel 10 van
hetzelfde koninklijk besluit, een werknemer wiens normale contractuele arbeidsduur gemiddeld lager is dan deze van de maatpersoon.
De maatpersoon wordt dan weer gedefinieerd in artikel 7, tweede
lid van het KB en dat luidt :
“Onder ‘maatpersoon’ wordt verstaan de persoon die voltijds is
tewerkgesteld in dezelfde onderneming of, bij ontstentenis, in dezelfde
bedrijfstak, in een functie gelijkaardig aan deze van de werknemer,
en waarbij hij normaal geacht wordt een zelfde aantal dagen arbeid te
verrichten als de werknemer”.
Specifiek voor de uitzendkracht werd de problematiek van de basisloonberekening geregeld in artikel 3bis van het koninklijk besluit van
18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallen op bepaalde
categorieën van werknemers. Hierin werd bepaald dat het basisloon
wordt vastgesteld op grond van het gemiddelde loon van de maatpersonen bedoeld in artikel 36, § 2 Arbeidsongevallenwet.
5. Beoordeling.
Het arrest stelt vast, en het staat niet ter discussie tussen partijen,
dat het slachtoffer, op de dag van het arbeidsongeval werkzaam was
als uitzendkracht op basis van een dagcontract. De contractueel voorziene arbeidsduur was acht uur. Het arrest stelt verder vast dat die
acht uur overeenstemt met de dagelijkse arbeidsduur van een voltijdse
werknemer in het bedrijf.
De grief van eiseres tot cassatie bestaat erin dat de appelrechters
in het bestreden arrest op basis van de voormelde vaststellingen niet
wettig hebben kunnen oordelen dat het een voltijdse tewerkstelling
betrof en dus het basisloon voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid bepaalden op basis van een voltijdse tewerkstelling.
De stelling van eiseres tot cassatie is gesteund op het gegeven dat
om te oordelen of er sprake is van een voltijdse of deeltijdse tewerk  (1) E. Ankaert, V. Verdeyen en J. Put, o.c., 93, nr. 2690.

ARREST-2014-3.indb 705

13/01/15 11:46

706

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.3.14 - N° 189

stelling toepassing dient gemaakt te worden van artikel 6 van het KB
van 10 juni 2001. Het aspect deeltijdse of voltijdse tewerkstelling dient
beoordeeld te worden op weekbasis. Op grond hiervan betrof het een
deeltijdse tewerkstelling waardoor het basisloon diende vastgesteld
te worden met toepassing van artikel 37bis, § 1 en § 2 Arbeidsongevallenwet.
Ik meen dat het middel faalt naar recht.
In tegenstelling tot het uitgangspunt van de voorziening staan de
bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 niet toe om te
oordelen dat voor het bepalen van een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur de maatstaf is. Artikel 6
van het KB beperkt zich slechts tot het definiëren van wat begrepen
dient te worden onder de contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een werknemer. Echter, uit deze bepaling kan niet afgeleid
worden dat een voltijdse tewerkstelling dient beoordeeld te worden op
weekbasis.
Wat een voltijds en deeltijds werknemer is, wordt bepaald in de artikelen 9 en 10 van het besluit alwaar “weekbasis” als parameter niet
aan te treffen is. Artikel 9, 1o definieert een voltijdse werknemer als
de werknemer wiens normale contractuele arbeidsduur overeenstemt
met de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens
de wet. Het aspect “normale contractuele arbeidsduur” is hier de relevante passage. Onderdeel dat men tevens terug aantreft in artikel 10
wanneer het gaat om de definiëring van de deeltijdse werknemer. Het
betreft een deeltijdse werknemer wanneer de normale contractuele
arbeidsduur gemiddeld lager ligt dan de arbeidsduur van de maatpersoon.
De tewerkstelling had plaats op grond van een dagcontract van 8 uur
wat overeenstemde met de dagelijkse arbeidsduur van een voltijdse
werknemer. Dat stemt bovendien overeen met wat krachtens artikel 19,
eerste lid van de Arbeidswet de maximaal toegestane arbeidsduur per
dag is. De normale contractuele arbeidsduur van het slachtoffer stemde
zodoende overeen met de maximale arbeidsduur die gold in de onderneming. Het betrof derhalve een voltijdse werknemer. Dienvolgens dient
voor de berekening van het basisloon toepassing gemaakt te worden
van artikel 36, § 2 Arbeidsongevallenwet.
Conclusie : verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Gent van 3 november 2011.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 februari 2014 ter
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 34, derde lid, Arbeidsongevallenwet gelden voor
de toepassing van afdeling 4 met betrekking tot het basisloon van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten de definities van de arbeidstijdsgegevens zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot
eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van
artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels.
Krachtens artikel 9, 1o, van het koninklijk besluit van 10 juni 2001
wordt onder “voltijdse werknemer” verstaan : de werknemer wiens
normale contractuele arbeidsduur overeenstemt met de maximale
arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens wet.
Krachtens artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit wordt, onverminderd artikel 9, 2o, onder “deeltijdse werknemer” verstaan de werknemer wiens normale contractuele arbeidsduur gemiddeld lager is dan
de arbeidsduur van de maatpersoon.
2. Krachtens artikel 19, eerste lid, Arbeidswet mag de arbeidsduur
van de werknemers niet meer belopen dan acht uren per dag of veertig
uren per week.
3. Uit deze bepalingen volgt dat voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet een werknemer als voltijdse werknemer moet worden
beschouwd indien hij op de dag van het ongeval verbonden is door een
dagcontract, waarbij de contractuele arbeidsduur is bepaald op acht
uren.
4. Het middel dat van de rechtsopvatting uitgaat dat de “normale
contractuele arbeidsduur” op weekbasis moet worden beoordeeld gelet
op de in artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 gegeven
definitie van wat onder “contractueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur” van de werknemer moet worden verstaan, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
mevr. Geinger.
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N° 190
3o

— 10 maart 2014
(S.12.0103.N)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN.
VORM. — Begrip en Bestaansvereisten. — A rbeid. — Oogmerk. — Vrije tijdsbesteding. — Gevolg
2 o SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — A rbeid. — Oogmerk. —
Vrijetijdsbesteding. — Gevolg.

1o en 2o Krachtens de artikelen 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet is
de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij een werknemer
zich verbindt tegen loon, onder het gezag van de werkgever, arbeid te
verrichten ; als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient
te worden aangezien, de arbeid die een werknemer die zich daartoe bij
overeenkomst heeft verbonden, tegen loon en onder het gezag van een
werkgever verricht, onverschillig of het overeengekomen loon beperkt
is en onverschillig of die arbeid wordt verricht als vrijetijdsbesteding,
zonder het oogmerk een inkomen te verwerven.

(R.S.Z. t. Icarus v.z.w.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 februari 2012
gewezen door het arbeidshof te Brussel na verwijzing door het arrest
van het Hof van 18 oktober 2010.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
(Arbeidsovereenkomstenwet) ;
— de artikelen 1, § 1, eerste lid, 5, 9, 14 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders (RSZ-wet) ;
— de artikelen 1, 2, § 1, eerste lid, 3, 22, § 1, eerste streep, van de Wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers (Algemene beginselenwet sociale zekerheid) ;
— artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers (Loonbeschermingswet), zowel vóór als na zijn wijziging
bij wet van 22 mei 2001, vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2004 ;
— artikel 17quinquies 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
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(Uitvoeringsbesluit RSZ-wet), zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van
19 november 2001.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest hervormt het vonnis van de eerste rechter en wijst eiser
volledig af van zijn oorspronkelijke vordering voor de arbeidsrechtbank, op
grond van de volgende overwegingen :
“4.2. Eén van de constitutieve elementen voor de onderwerping aan de sociale
zekerheid der werknemers is aldus het bestaan van een (overeengekomen) loon
waarop de werknemer, ingevolge zijn dienstbetrekking, recht heeft ten laste
van de werkgever.
Zoals Prof. De Vos uiteen zet in zijn studie ‘Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht’ (p. 98-109, 136, 176-1820 e.v.) wordt niet iedere arbeidsprestatie
noodzakelijk verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, maar dient
bij het onderzoek naar de vraag of het gaat om een arbeidsovereenkomst, en of
een loon betaald wordt als tegenprestatie van deze arbeidsovereenkomst, rekening gehouden te worden met het doel en de oorzaak van de prestaties. Heel wat
arbeidsprestaties worden immers verricht buiten het kader van een arbeidsovereenkomst, zoals de prestaties in het kader van een stageovereenkomst, een
leerovereenkomst of een scholingsovereenkomst, of ook nog arbeid verricht
op basis van vrijwilligheid, een au pair overeenkomst of ‘arbeid’ verricht door
bepaalde sportbeoefenaars.
Volgens deze auteur is, om te kunnen oordelen of er sprake is van arbeid in
de zin van een arbeidsovereenkomst, het doel of de oorzaak van de prestatie
bepalend (p. 98). Het doel of de oorzaak van de prestatie is daarbij volgens hem
de omstandigheid dat de werknemer arbeid verricht om in zijn levensonderhoud
te voorzien : dit is de primaire beweegreden voor het aangaan van de arbeidsverbintenis. Verder in zijn studie (p. 100) preciseert hij dat de inkomensverwerving (in het algemeen) de doorslaggevende beweegreden is voor het aangaan
van de arbeidsovereenkomst.
De auteur verwijst daarbij naar twee cassatiearresten, weliswaar gewezen in
het kader van de werkloosheidsreglementering met betrekking tot de vraag of
de vergoeding, die in het kader van een leerovereenkomst wordt uitbetaald, als
een beroepsinkomen moet beschouwd worden (Cass. 18.06.1990, AC 1989-1990, 1327
met conclusie Advocaat-generaal Lenaerts en Cass. 29.10.1990, AC 1990-1991, 256).
In het arrest van 18 juni 1990 oordeelde het Hof dat onder beroepsinkomen dient
te worden verstaan het inkomen dat iemand geniet ingevolge het uitoefenen
van zijn beroep en dat een beroep een maatschappelijke werkkring is die dient
als bron van levensonderhoud. In zijn advies benadrukte advocaat-generaal
Lenaerts dat de arbeid die verricht wordt in het kader van een leerovereenkomst er in de eerste plaats op gericht is een beroepskennis te verwerven die de
leerling later in staat moet stellen in zijn onderhoud te kunnen voorzien, maar
niet gericht is op zijn actueel levensonderhoud. Hij voegde eraan toe dat de
vergoeding die in het kader van een dergelijke overeenkomst eventueel betaald
wordt, ook niet kan beschouwd worden als een tegenprestatie van de verrichte
arbeid, maar eerder als een aanmoediging voor het volgen van de opleiding.
4.3. De geciteerde rechtspraak van het Hof van Cassatie kan uiteraard niet
zonder meer overgeplaatst worden naar de huidige betwisting, maar ze geeft
in ieder geval een nuttig denkkader voor de aflijning die noodzakelijk moet
gemaakt worden (zoals Prof. De Vos schrijft) tussen de arbeid die verricht
wordt in het kader van de arbeidsovereenkomst, met een loon als tegenprestatie en de arbeid die verricht wordt in een aantal andere situaties, waarbij de
toekenning van een vergoeding niet het doorslaggevend motief is geweest voor
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het opnemen van een ‘arbeidsprestatie’ (maar die naar de inhoud dezelfde kan
zijn dan deze die verricht wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst).
Naast de ‘arbeid’ die verricht wordt in het kader van het gereglementeerd vrijwilligerswerk (thans geregeld door de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten
van de vrijwilliger, die nog niet van toepassing was op het ogenblik van het
ontstaan van de betwisting), bestaat er ongetwijfeld een zeer groot ‘aanbod’
aan vrijwilligerswerk in het kader van (commerciële of niet commerciële)
muziekfestivals, grote sportmanifestaties en allerlei culturele activiteiten van
diverse omvang. In het kader van deze activiteiten bieden vaak vele jongeren
op vrijwillige basis en zonder vraag tot vergoeding hun medewerking aan, met
als beoogde tegenprestatie de mogelijkheid om gratis aan deze activiteit mee
te doen en in het kader van deze activiteit een aantal contacten te realiseren
of activiteiten te verrichten die zij buiten dit kader niet zouden verrichten. In
de praktijk krijgen deze vrijwilligers wel een vergoeding voor een activiteit
vermits zij gratis toegang hebben tot een evenement. Deze vergoeding wordt
dan vaak en logisch aangevuld met de mogelijkheid om zich tijdens de activiteit zonder kosten te voeden, terwijl soms ook beperkte en eerder symbolische
materiële voordelen worden toegekend.
Het is volgens het (arbeidshof) niet met de finaliteit van het sociale zekerheidssysteem voor werknemers te verenigen om al deze activiteiten, en de
‘vergoedingen’ die daarvoor verkregen worden, verzekeringsplichtig te maken,
terwijl de deelnemers aan deze activiteit helemaal geen inkomstenverwerving
tot doel hebben, maar wel een boeiende invulling van de vrije tijd waarover ze
beschikken en terwijl hun ‘arbeid’, door zijn accessoir karakter hen ook nooit
geen, of geen substantieel sociaal zekerheidsvoordeel zal opleveren.
4.4. Het (arbeidshof) is er zich uiteraard van bewust dat de aflijning tussen
wat kan beschouwd worden als beroepsarbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst en wat kan beschouwd worden als vrijwilligerswerk in de
ruime omschrijving, die daarvan hierboven gegeven wordt, delicaat is en dat
misbruiken mogelijk zijn. In ieder dossier dient daarom individueel onderzocht
te worden welk voor de vrijwilliger het doorslaggevend motief geweest is om
een bepaalde arbeid op zich te nemen : inkomstenverwerving of vrijetijdsbesteding.
4.5. In het voorliggende dossier werden de betrokken ‘vrijwilligers’ niet
systematisch ondervraagd naar de beweegredenen van hun medewerking aan
de georganiseerde evenementen. Uit de spontane verklaring van drie van hen
(de heer D C, Mevrouw V en de heer V) blijkt dat de medewerking aan de evenementen voor hen een vorm van ontspanning was, een hobby en een mogelijkheid om gratis naar een concert te kunnen gaan. De heer D C gaf er om die
reden de voorkeur aan te werken als vrijwilliger binnen het kader van deze vzw,
eerder dan werk aan te nemen als beveiligingsagent, dat wel betaald wordt.
Uit het geheel van de verklaringen blijkt ook dat er in feite weinig belang
gehecht wordt aan de toegekende ‘aktiviteitenbonnen’. Een aantal ondervraagden weet niet goed hoe het systeem werkt, weet niet op hoeveel bonnen
zij recht hebben of wat zij waard zijn of wat er mee kan gedaan worden. Een
aantal ondervraagden zegt geen gebruik te maken van de bonnen omdat zij
niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten die door de vzw georganiseerd worden
(reizen naar het buitenland of naar andere evenementen).
Uit de afgenomen verklaringen blijkt verder dat de bonnen niet inwisselbaar
waren tegen geld en wel degelijk gebruik dienden te worden (in) het kader van
de vzw (waarvan al de ondervraagden een lidkaart hadden), hetzij door de deelname aan activiteiten, hetzij door bepaalde beperkte aankoopmogelijkheden
van cd’s en t-shirt’s.
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4.6. Uit de studie van de voorgelegde stukken komt anderzijds naar voor dat
de vzw (de verweerster) wel duidelijk een commerciële activiteit ontwikkelde
en zeker geen ‘zuivere’ vzw was. Zij heeft zich akkoord verklaard met een onderwerping aan de vennootschapsbelasting. Uit de neergelegde boekhoudkundige
stukken blijkt (dat) zij een belangrijke omzet realiseerde, die wellicht ook
uit andere activiteiten moet bestaan hebben dan deze die thans ter discussie
staan. Zulks is echter in rechte geen voldoende element om te oordelen dat het
om een tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst zou gaan.
Uitgangspunt is immers, zoals hierboven ontwikkeld, de beweegreden in hoofde
van de vrijwilliger om met de vzw samen te werken en deze beweegreden was
volgens het Hof niet in essentie inkomensverwerving.
Uit de studie van de voorgelegde stukken blijkt ook dat, alhoewel de vzw een
belangrijke commerciële doelstelling had, het verenigingsaspect zeker reëel
was en niet enkel de dekmantel om een commerciële activiteit te verbergen. De
vzw (verweerster) had o.m. een eigen tijdschrift. Uit de lezing van de neergelegde tijdschriften blijkt dat er wel degelijk ‘verenigingsactiviteiten’ voor de
leden georganiseerd werden, zoals een aantal reizen naar het buitenland. Zulks
wordt ook bevestigd door een aantal ondervraagde personen.
4.7. Het (arbeidshof) komt aldus tot de bevinding dat de door de sociale inspectie
vastgestelde arbeid niet kan gekwalificeerd worden als een arbeid in het kader
van een arbeidsovereenkomst omdat in hoofde van de ‘vrijwilligers’ de medewerking aan de activiteiten niet gericht was op het verwerven van een inkomen door
arbeid, maar wel in essentie op het verrichten van een vrije tijdsactiviteit. De
aan deze activiteit verbonden ‘vergoedingen’ waren zo beperkt in omvang dat zij
de kwalificatie van een vrijwilligersactiviteit niet tegenspreken.”
Grieven
1. De RSZ-wet is overeenkomstig artikel 1, § 1 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (cf.
artikelen 1, § 1 en 2, § 1, eerste lid, van de Algemene Beginselenwet Sociale
Zekerheid).
De artikelen 14 RSZ-wet en 23 Algemene beginselenwet sociale zekerheid
bepalen dat de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis
van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 Loonbeschermingswet, zijnde het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop
de werknemer ingevolge de dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
2. Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet is de
arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt
tegen loon en onder het gezag van de werkgever arbeid te verrichten.
Van zodra de drie constitutieve elementen van een arbeidsovereenkomst zijn
verenigd, met name : arbeid, loon en gezag, zijn er derhalve sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd door de werkgever uit hoofde van de tewerkstelling van
een werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst.
3. Als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient te worden
aanzien, de arbeid die een werknemer die zich daartoe bij overeenkomst heeft
verbonden, tegen loon en onder het gezag van een werkgever verricht, onverschillig of de aldus gepresteerde arbeid in tijd en omvang beperkt is, en ongeacht het gering karakter van de vergoeding.
Het is onverenigbaar met het begrip “arbeid” in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet om te beslissen dat er geen arbeid werd verricht, wanneer vaststaat dat er een vergoeding werd toegekend als tegenprestatie voor de geleverde prestaties.
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4. Hoewel arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet doorgaans
wordt verricht met het doel om in het levensonderhoud te voorzien, m.a.w. om
een inkomen te verwerven of geld te verdienen, betreft deze oorzaak of doelstelling geen noodzakelijk bestanddeel van het begrip arbeid in voormelde zin.
Voor de kwalificatie van een prestatie als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet, speelt het derhalve geen rol of die prestatie al dan niet is
gericht op het verwerven van een inkomen. Het volstaat dat die prestatie wordt
verricht tegen een vergoeding en onder het gezag van een werkgever, onverschillig de oorzaak of de beweegredenen die aan die prestatie ten grondslag
liggen. Subjectieve beweegredenen kunnen m.a.w. niet bepalen of de RSZ-wet,
waarvan de bepalingen de openbare orde aanbelangen, minstens van dwingend
recht zijn, van toepassing is.
Ook vrijwilligerswerk, dat als een vrijetijdsactiviteit wordt verricht en niet
gericht is op het verwerven van een inkomen, dient bijgevolg als arbeid in de zin
van de Arbeidsovereenkomstenwet te worden beschouwd, zodra dit geschiedt
tegen een vergoeding en onder het gezag van een werkgever, onverschillig dat
die arbeid, qua tijd en omvang, slechts een accessoir karakter heeft, en dat de
toegekende vergoeding beperkt is in omvang.
Ook een beperkte vergoeding is loon waarop de werknemer ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever (artikel 2 Loonbeschermingswet).
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eerste onderdeel, niet wettig heeft
beslist dat de door de inspectie vastgestelde arbeid niet kon worden gekwalificeerd als een arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst omdat in
hoofde van die vrijwilligers de medewerking aan de activiteiten niet gericht
was op het verwerven van een inkomen door arbeid, maar wel in essentie op het
verrichten van een vrijetijdsactiviteit, en dat de aan deze activiteit verbonden
“vergoedingen” zo beperkt waren in omvang dat zij de kwalificatie van vrijwilligersactiviteit niet tegenspreken (schending van de artikelen 1, 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet, 1, § 1, eerste lid, 14, RSZ-wet, 1, 2, § 1, eerste lid, Algemene
beginselenwet sociale zekerheid, 2 Loonbeschermingswet).
6. Overeenkomstig artikel 17quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, worden,
met ingang van 1 januari 2001, de personen die voor rekening van een club, federatie, vereniging, instelling, overheidsinstantie of enige andere organisatie die
geen winstgevend doel nastreeft, ten behoeve van anderen of van de samenleving, activiteiten verrichten en die daarvoor, hoewel ze deze activiteiten
verrichten in de vorm van vrijwillige inzet, toch vergoedingen ontvangen, aan
de toepassing van de RSZ-wet onttrokken, in zoverre de ontvangen vergoedingen voor de gezamenlijke bedoelde activiteiten het bedrag van 24,79 euro
per dag en 991,57 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
Uit deze bepaling volgt dat personen die activiteiten verrichten voor rekening van een vereniging die wel een winstgevend doel nastreeft, en die daarvoor, hoewel ze deze activiteiten verrichten in de vorm van vrijwillige inzet,
toch vergoedingen ontvangen, niet aan de toepassing van de RSZ-wet worden
onttrokken.
Artikel 17quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, bevestigt de regel dat
vrijwilligerswerk in beginsel als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet moet worden beschouwd, zodra dit geschiedt tegen een vergoeding en
onder het gezag van een werkgever.
7. Het bestreden arrest stelde vast dat uit de studie van de voorgelegde
stukken blijkt dat verweerster een vzw is die duidelijk een commerciële activiteit ontwikkelde en zeker geen “zuivere” vzw was (p. 9, 4.6). De prestaties
van de vrijwilligers die zij tewerkstelde kunnen bijgevolg niet overeenkomstig
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artikel 17quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, aan de toepassing van de
RSZ-wet worden onttrokken.
8. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, tweede onderdeel, niet wettig heeft
beslist dat het winstgevend doel van verweerster in rechte geen voldoende
element is om te oordelen dat het om een tewerkstelling in het kader van een
arbeidsovereenkomst zou gaan en dat de beweegreden in hoofde van de vrijwilliger om met verweerster samen te werken het uitgangspunt moet zijn
om te bepalen of er sprake was van arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet, terwijl artikel 17quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, met
ingang van 1 januari 2001, enkel vrijwilligerswerk verricht ten behoeve van
een vereniging die geen winstgevend doel nastreeft, aan de toepassing van de
RSZ-wet onttrekt (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1, § 1, eerste lid, 14, RSZ-wet, 1, 2, § 1, eerste lid, Algemene beginselenwet sociale zekerheid, 17quinquies Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).
9. Krachtens de artikelen 5 RSZ-wet, 3 en 22, § 1, eerste streep, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid worden de bijdragen geïnd voor de
financiering van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, dat het
geheel van de sociale prestaties omvat waarop de sociaal verzekerden recht
hebben, waarbij de geldmiddelen van de sociale zekerheid in hoofdzaak voortkomen uit de solidariteit van de werkgevers en de werknemers in de vorm van
socialezekerheidsbijdragen.
De sociale bijdragen die op het loon van een werknemer worden afgehouden,
worden niet uitsluitend geïnd ten voordele van die werknemer, maar komen
ten goede aan alle bij het stelsel van sociale zekerheid aangesloten werknemers, waarbij er niet noodzakelijk een rechtstreeks verband bestaat tussen de
hoogte van de bijdragen en de omvang van de socialezekerheidsrechten.
Het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, zijn financiering en
de inning van sociale bijdragen raken de openbare orde zodat, noch de rechter,
noch eiser, die als openbare instelling met de inning en de invordering van de
bijdragen is belast (de artikelen 5 en 9 RSZ-wet), de bepalingen van de RSZ-wet
buiten toepassing kan verklaren op grond van een opportuniteitsbeoordeling
omtrent de zin voor de werknemers om sociale bijdragen te betalen ingeval van
beperkt verloonde prestaties.
Ook wanneer er onder gezag van een werkgever prestaties worden verricht, die
qua tijd en omvang beperkt zijn en verricht worden tegen een geringe vergoeding, is er sprake van ‘arbeid’ in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet en
van ‘loon’ in de zin van de Loonbeschermingswet, zodat de RSZ-wet van toepassing blijft en sociale bijdragen zijn verschuldigd op die vergoedingen.
Het loutere feit dat deelnemers aan vrijwilligerswerk slechts een beperkte
vergoeding krijgen voor hun prestaties en hiermee geen inkomstenverwerving
beogen, maar wel een boeiende invulling van hun vrije tijd, en dat hun “arbeid”,
door zijn accessoir karakter hen ook nooit een (substantieel) sociaal zekerheidsvoordeel zal opleveren binnen het stelsel van de sociale zekerheid voor
werknemers, kan die arbeid en dat loon niet aan de toepassing van de RSZ-wet
onttrekken.
10. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, derde onderdeel, niet wettig
heeft beslist dat het niet met de finaliteit van het socialezekerheidssysteem voor werknemers is te verenigen om alle activiteiten van vrijwilligers, en de “vergoedingen” die daarvoor verkregen worden, verzekeringsplichtig te maken, nu de deelnemers aan deze vrijwilligersactiviteiten geen
inkomstenverwerving tot doel hebben, maar wel een boeiende invulling van
de vrije tijd waarover ze beschikken, terwijl hun “arbeid”, door zijn accessoir karakter hen ook nooit een (substantieel) sociaal zekerheidsvoordeel zal

ARREST-2014-3.indb 713

13/01/15 11:46

714

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.3.14 - N° 190

 pleveren, mitsdien niet wettig op die gronden de prestaties van de vrijwillio
gers die samenwerkten met verweerster niet als arbeid heeft beschouwd in de
zin van de Arbeidsovereenkomstenwet en die prestaties aan de toepassing van
de RSZ-wet heeft onttrokken, noch wettig de toegekende vergoeding niet als
loon heeft beschouwd in de zin van artikel 2 Loonbeschermingswet (schending
van de artikelen 1, 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet, 1, § 1, eerste lid, 5, 9, 14,
RSZ-wet, 1, 2, § 1, eerste lid, 3, 22, § 1, eerste streep, Algemene beginselenwet
sociale zekerheid, 2 Loonbeschermingswet).

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op :
de beslissing van het arrest wordt wettig verantwoord door de nietbetwiste vaststelling dat een constitutief bestanddeel van een arbeidsovereenkomst niet aanwezig is, met name een overeengekomen loon,
zodat het middel geen belang heeft.
2. Uit geen van de redenen van het arrest kan worden afgeleid dat het
oordeelt dat de vrijwilligers en de verweerster geen loon als tegenprestatie van de arbeid zijn overeengekomen.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
3. Krachtens de artikelen 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet is de
arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij een werknemer zich
verbindt tegen loon, onder het gezag van de werkgever, arbeid te
verrichten.
4. Als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient te
worden aangezien, de arbeid die een werknemer die zich daartoe bij
overeenkomst heeft verbonden, tegen loon en onder het gezag van een
werkgever verricht, onverschillig of het overeengekomen loon beperkt
is en onverschillig of die arbeid wordt verricht als vrijetijdsbesteding,
zonder het oogmerk een inkomen te verwerven.
5. Het arrest dat oordeelt dat de vastgestelde arbeid niet kan gekwalificeerd worden als een arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst omdat in hoofde van de “vrijwilligers” de medewerking aan de
activiteiten niet gericht was op het verwerven van een inkomen door
arbeid, maar wel in essentie op het verrichten van een vrijetijdsactiviteit en dat de aan deze activiteiten verbonden “vergoedingen” zo
beperkt waren in omvang dat zij de kwalificatie van een vrijwilligersactiviteit niet tegenspreken, schendt de artikelen 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
de heer van Eeckhoutte.

N° 191
3o

— 10 maart 2014
(S.13.0002.N)

kamer

1o MINDERVALIDEN. — Vreemdelingen. — Recht op tegemoetkoming. —
Weigering. — Bevolkingsregister. — Vreemdelingenregister. — Onderscheid. — Gevolg.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 14. — Vreemdelingen. — Recht op tegemoetkoming. — Weige ring. — Bevolkingsregister. — Vreemdelingenregister. — Onderscheid.
— Gevolg.
3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — A rtikel 10. —
A rtikel 11. — Vreemdelingen. — Recht op tegemoetkoming. — Weigering.
— Bevolkingsregister. — Vreemdelingenregister. — Onderscheid. —
Gevolg.
4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 191.
— Vreemdelingen. — Recht op tegemoetkoming. — Weigering. — Bevolkingsregister. — Vreemdelingenregister. — Onderscheid. — Gevolg.

1o, 2o, 3o en 4o De tegemoetkomingen worden niet toegekend aan de vreemdelingen die niet behoren tot de in artikel 4, § 1, 2o tot 6o, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten bepaalde categorieën en die in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn ; het Grondwettelijk Hof heeft bij zijn arresten
nr. 3/2012 van 11 januari 2012, nr. 108/2012 van 9 augustus 2012 en nr.
114/2012 van 4 oktober 2012 geoordeeld dat artikel 4 Wet Tegemoetkoming
Gehandicapten, in samenhang met artikel 1, eerste lid, 3o, van het voormelde koninklijk besluit van 17 juli 2006, in zoverre de artikelen 10 en 11
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 Grondwet, met artikel 14
EVRM en met artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM, niet schendt ;
het heeft hierbij overwogen dat het administratief statuut van de vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven, aantoont
dat zij een band met België hebben die de wetgever als minder sterk kon
beschouwen dan die welke de personen die in het bevolkingsregister
zijn ingeschreven, vertonen en dat de gevlogen van dat onderscheid
niet onevenredig zijn, aangezien de vreemdeling aan wie de tegemoetkomingen worden geweigerd, in voorkomend geval nog aanspraak kan
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maken op maatschappelijke dienstverlening waarbij met zijn handicap
rekening wordt gehouden  (1).

(Belgische Staat,

minister van

Sociale Zaken
B.)

en

Volksgezondheid

t.

Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden :
1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 5 o kamer van
het Arbeidshof te Brussel gewezen op 1 oktober 2012. Door eiseres wordt
er één middel aangevoerd.
2. Rechtsvraag.
De problematiek die aan de orde is in onderhavig geschil is de vraag
of, in het kader van het stelsel van de inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming zoals geregeld in de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap, het onderscheid dat gehanteerd wordt tussen vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en deze die
ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister zijn grondslag vindt
in de nationaliteit dan wel dat hiervoor een andere overweging aan de
basis ligt.
3. Betreffende het tweede onderdeel.
In het tweede onderdeel wordt de schending aangevoerd van :
— artikelen 1 en 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap ;
— artikel 1, eerste lid, 3o van het koninklijk besluit van 17 juli 2006
tot uitvoering van artikel 4, § 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap ;
— artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ;
— artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
De grief bestaat erin dat de appelrechters voormelde bepalingen
schenden door te oordelen dat verweerster niet kan worden uitgesloten
van tegemoetkomingen aan personen met een handicap op grond van het
enkele criterium dat zij als vreemdeling ingeschreven is in het vreemdelingenregister, aangezien geen zwaarwichtige redenen zijn aangetoond
om deze discriminatie op grond van nationaliteit te verantwoorden.
4. Relevante bepalingen van de regelgeving inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Vooreerst is er de regelgeving voorzien in de wet van 27 februari 1987.
In artikel 1 van de desbetreffende wet wordt een overzicht gegeven
van de tegemoetkomingen die personen met een handicap kunnen
genieten. Het betreft : de inkomensvervangende tegemoetkoming,
de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden.
  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2014-3.indb 716

13/01/15 11:46

N° 191 - 10.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

717

Het artikel 4 geeft een nadere toelichting over wie de gerechtigden
zijn. Voor de problematiek die ons aanbelangt zijn § 1 en § 2 relevant.
Zij luiden als volgt :
“§ 1. De tegemoetkomingen bedoeld in artikel 1 kunnen enkel toegekend worden aan een persoon die zijn werkelijke verblijfplaats in
België heeft en die :
1o Belg is ;
2o onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie ;
3o Marokkaan, Algerijn of Tunesiër is en die voldoet aan de voorwaarden van de Verordening (EEG) nr. 1408 van 14 juni 1971 van de Raad
van de Europese gemeenschappen betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede
op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ;
4o staatloos is en die onder de toepassing valt van het Verdrag
betreffende de status van staatlozen, ondertekend in New York op
28 september 1954 en goedgekeurd door de wet van 12 mei 1960 ;
5o vluchteling is zoals bedoeld in artikel 49 van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;
6 o niet tot de in 1o tot 5o bepaalde categorieën behoort, maar die tot
21 jaar de verhoging van de kinderbijslag genoten heeft, bedoeld in
artikel 47, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit
van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele
van de zelfstandigen.
§ 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad toepassing van deze wet, onder de door Hem gestelde voorwaarden, uitbreiden tot andere categorieën van personen dan deze
beoogd in § 1 die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben.”
Het begrip werkelijke verblijfplaats in België, bedoeld in artikel 4,
§ 1 wordt nader toegelicht in artikel 3, eerste lid van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Het betreft de gerechtigde
die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en er bestendig en daadwerkelijk
verblijft. Voor het begrip hoofdverblijfplaats verwijst artikel 1, 5o van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 naar de regelgeving inzake het
Rijksregister. Het gaat om deze personen die ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters gehouden in de
gemeenten.
Tot slot is er het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering
van artikel 4, § 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap. Het artikel 1, eerste,
3o stipuleert dat personen die als vreemdeling ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister tevens gerechtigd zijn op de tegemoetkomingen.
5. Beoordeling.
Bij de beoordeling is het voornamelijk de bepaling van artikel 1,
eerste lid, 3o van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 die de aandacht
wegdraagt. Deze bepaling werd ingevoerd bij koninklijk besluit
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9 februari 2009. Hiermee kwam de regelgever tegemoet aan een arrest
van het Grondwettelijk Hof van 12 december 2007  (1). Het Grondwettelijk Hof had, in het kader van een prejudiciële vraag, geoordeeld dat
de bepalingen van de wet van 1987 strijdig waren met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet in zoverre de vreemdeling die gemachtigd is om
zich in België te vestigen en die zodoende ingeschreven is in het bevolkingsregister uitgesloten wordt van de tegemoetkomingen bepaald in
de wet van 1987.
Het onderscheid dat thans aan de orde is, betreft dus deze tussen
de vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, en
die sedert de wijziging van het koninklijk besluit van 2006 gerechtigd
zijn op uitkeringen, en de vreemdelingen die ingeschreven zijn in het
vreemdelingenregister.
De appelrechters oordeelden dat dit onderscheid gegrond is op de
nationaliteit en dat deze discriminatie niet verantwoord is.
Ik meen dat het standpunt van het arbeidshof niet kan onderschreven
worden. Nationaliteit is immers niet het criterium om in het ene of
in het andere register ingeschreven te worden. Of om het anders te
formuleren, of een vreemdeling ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister wordt niet bepaald door zijn
nationaliteit doch heeft een andere grondslag.
Deze andere grondslag blijkt uit de diverse arresten die het Grondwettelijk Hof gewijd heeft aan deze problematiek. Benevens het hoger
aangehaalde arrest van 12 december 2007 kwam de problematiek ook
nog aan de orde in de arresten van 11 januari 2012  (2), 9 augustus 2012  (3),
4 oktober 2012  (4) en 26 september 2013  (5). In de laatste zaak kwam het
niet tot een eindarrest doch stelde het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de
verenigbaarheid van de Belgische regelgeving met de richtlijn 2004/83/
EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft,
en de inhoud van de verleende bescherming. Voor het aan Uw Hof voorgelegd geschil vertoont deze laatste zaak minder belang gelet op het
specifieke karakter van de problematiek dat hierin aan de orde kwam.
Mijn aandacht gaat dan ook voornamelijk naar de arresten van
11 januari 2012 en 9 augustus 2012.  (6)
Het Grondwettelijk Hof benadrukte dat er geen sprake was van enige
schending van de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
  (1) Arrest 153/2007, rolnummer 4094.
  (2) Arrest 2/2012, rolnummer 4094.
  (3) Arrest 108/2012, rolnummer 5406.
  (4) Arrest 114/2012, rolnummers 5520 en 5221.
  (5) Arrest 124/2013 rolnummer 5515.
  (6) Het arrest van 4 oktober 2012 laat ik buiten beschouwing gelet op de overwegingen van het Grondwettelijk Hof in het arrest van 26 september 2013 met betrekking
tot het eerst vermelde arrest. In de zaak van 4 oktober 2012 kwam immers het aspect
van de richtlijn niet ter sprake terwijl het ook een vluchteling betrof. (zie overweging
B.2.2. van het arrest van 26 september 2013).
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Het onderscheid op behandeling was immers niet gesteund op nationaliteit doch wel op het verschil in intensiteit van de band met België.
In het arrest van 9 augustus 2012 overwoog het Grondwettelijk Hof
als volgt :
“…
B.3.2. Bij zijn arrest nr. 3/2012 van 11 januari 2012 heeft het Hof geoordeeld dat dezelfde bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 191 ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol bij dat Verdrag, niet schendt, in zoverre
zij de vreemdeling die ingevolge een machtiging om in het Koninkrijk
onbeperkt te verblijven in het vreemdelingenregister is ingeschreven,
niet het voordeel toekent van de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap.7
B.3.3. Dat arrest steunt met name op de overweging volgens welke
het administratief statuut van de personen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven ingevolge een toelating of een machtiging
om in het Koninkrijk te verblijven voor een duur van meer dan drie
maanden, aantoont dat zij een band met België hebben die de wetgever
als minder sterk kon beschouwen dan die welke de personen vertonen
die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven (arrest nr. 3/2012, B.5).
B.4. De wetgever vermocht a fortiori te oordelen dat het administratief statuut van de personen die ingevolge een machtiging om tijdelijk in het Koninkrijk te verblijven in het vreemdelingenregister zijn
ingeschreven, aantoont dat zij een band met België hebben die minder
sterk is dan die welke de personen vertonen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en die wel tegemoetkomingen aan personen
met een handicap genieten. De machtiging tot tijdelijk verblijf wijst
immers niet erop dat de persoon die houder ervan is, de bedoeling
heeft om op het grondgebied te blijven, noch dat hij, indien hij daartoe
een aanvraag indient, zal worden gemachtigd om er te blijven na het
verstrijken van de machtiging die hij geniet.
B.5. Het is niet onredelijk dat de wetgever de specifieke inspanningen
en middelen die hij wil aanwenden om de zelfredzaamheid, de bijstand
en de integratie van personen met een handicap te bevorderen, voorbehoudt aan personen die, wegens hun administratief statuut, verondersteld zijn definitief of op zijn minst voor een betekenisvolle duur in
België gevestigd te zijn.
…”
Uit de overwegingen van het Grondwettelijk Hof komt duidelijk
naar voor dat het criterium van onderscheid tussen beide groepen van
vreemdelingen zich niet situeert op het vlak van nationaliteit doch wel
op het vlak van intensiteit van de band met België. In die zin onderscheid deze zaak zich dan ook van deze die door Uw Hof werd behandeld
in het arrest van 8 december 2008.  (1) In die zaak werd een onderscheid
gemaakt louter op basis van nationaliteit. Gegeven dat in casu niet
  (1) Cass. 8 december 2008, AR S.07.0114.F, AC 2008, 705.
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aan de orde is. De band met België is het criterium, en dit ongeacht de
nationaliteit.
Het arrest, dat oordeelt dat er een gerechtigdheid is op tegemoetkoming omwille van een niet-gerechtvaardigde discriminatie op basis
van nationaliteit, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing en
schendt de in de voorziening aangehaalde bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie : vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 1 oktober 2012.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 februari 2014 ter
griffie een conclusie neergelegd.
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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 4, § 1, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten
kunnen de tegemoetkomingen aan personen met een handicap enkel
toegekend worden aan een persoon die zijn werkelijke verblijfplaats in
België heeft en die Belg is of behoort tot de in 2o tot 6 o bepaalde categorieën van vreemdelingen.
Artikel 4, § 2, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten machtigt de
Koning om de toepassing van deze wet uit te breiden tot andere categorieën van personen dan deze beoogd in § 1 die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben.
Krachtens artikel 1, eerste lid, 3o, van het koninklijk besluit van
17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
kunnen de tegemoetkomingen eveneens worden toegekend aan de
personen die ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de tegemoetkomingen niet worden
toegekend aan de vreemdelingen die niet behoren tot de in artikel 4,
§ 1, 2o tot 6 o, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten bepaalde categorieën en die in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn.
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3. Het Grondwettelijk Hof heeft bij zijn arresten nr. 3/2012 van
11 januari 2012, nr. 108/2012 van 9 augustus 2012 en nr. 114/2012 van
4 oktober 2012 geoordeeld dat artikel 4 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten, in samenhang met artikel 1, eerste lid, 3o, van het voormelde koninklijk besluit van 17 juli 2006, in zoverre de artikelen 10
en 11 Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 Grondwet, met
artikel 14 EVRM en met artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM,
niet schendt.
Het heeft hierbij overwogen dat het administratief statuut van de
vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven,
aantoont dat zij een band met België hebben die de wetgever als
minder sterk kon beschouwen dan die welke de personen die in het
bevolkingsregister zijn ingeschreven, vertonen en dat de gevolgen van
dat onderscheid niet onevenredig zijn, aangezien de vreemdeling aan
wie de tegemoetkomingen worden geweigerd, in voorkomend geval nog
aanspraak kan maken op maatschappelijke dienstverlening waarbij
met zijn handicap rekening wordt gehouden.
4. Het arrest stelt vast dat de verweerster de Armeense nationaliteit
heeft en dat zij niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, maar
wel in het vreemdelingenregister.
5. Het arrest dat oordeelt dat de verweerster aanspraak kan maken
op tegemoetkomingen aan personen met een handicap, op grond dat de
eiser geen zwaarwichtige redenen aanvoert noch bewijst om de discriminatie te verantwoorden die op grond van de nationaliteit bestaat
tussen de personen die legaal in België verblijven en ingeschreven
worden in het bevolkingsregister dan wel in het vreemdelingenregister, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Kosten
6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
dient de eiser te worden veroordeeld tot de kosten.
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 eiser tot de kosten.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.
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N° 192
3o

— 10 maart 2014
(S.13.0029.N)

kamer

1o ARBEID. — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN. — Wachtdienst. — Geen
fysieke aanwezigheid. — Gevolg.
2 o ARBEIDSOVEREENKOMST– ALGEMEEN. — Verplichtingen. — A rbeid.
— A rbeidsduur en rust. — Wachtdienst. — Geen fysieke aanwezigheid. —
Gevolg.
3o LOON. — RECHT OP LOON. — Bescherming. — A rbeidsovereenkomst. —
A rbeid. — A rbeidsduur. — Wachtdienst. — Geen fysieke aanwezigheid. —
Gevolg.

1o, 2o en 3o Periodes van wachtdienst waarbij de werknemer permanent
bereikbaar moet zijn om een gebeurlijke oproep van de werkgever te
kunnen beantwoorden, maar waarbij de fysieke aanwezigheid op de
arbeidsplaats niet vereist is, zijn geen arbeidstijd in de zin van artikel 19
Arbeidswet ; de omstandigheid dat de bewegingsvrijheid van de werknemer tijdens de wachtdienst beperkt is omdat hij binnen een bepaalde
straal van de arbeidsplaats moet verblijven om die binnen een bepaalde
tijd te kunnen bereiken, doet daaraan niet af.

(D. t. Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels v.z.w.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Brussel van 6 januari 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
Krachtens artikel 19, tweede lid, Arbeidswet wordt onder arbeidsduur verstaan : de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking
is van de werkgever.
Periodes van wachtdienst waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn om een gebeurlijke oproep van de werkgever te kunnen
beantwoorden, maar waarbij de fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats niet vereist is, zijn geen arbeidstijd in de zin van artikel 19
Arbeidswet. De omstandigheid dat de bewegingsvrijheid van de werknemer tijdens de wachtdienst beperkt is omdat hij binnen een bepaalde
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straal van de arbeidsplaats moet verblijven om die binnen een bepaalde
tijd te kunnen bereiken, doet daaraan niet af.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de
heer Verbist.

N° 193
2o

— 11 maart 2014
(P.12.0946.N)

kamer

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. — VERPLICHTINGEN. — A rtikel 18
A rbeidsovereenkomstenwet. — Bedrog. — Zware schuld. — Begrippen.
2 o NIEUWE VORDERING. — Begrip. — Omvang.

1o Bedrog in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, vereist
dat de schadeverwekker niet enkel het feit wil veroorzaken waaruit de
schade voortvloeit, maar ook de schadelijke gevolgen ervan ; zware schuld
zoals bedoeld in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, vereist niet dat de
schadeverwekker het feit en de schadelijke gevolgen ervan heeft willen
veroorzaken  (1).
2o Een nieuwe vordering gesteld door een formele procespartij als wettige
vertegenwoordiger van een materiële procespartij die als dusdanig nog
niet betrokken is in het geding, is geen uitbreiding van een reeds ingestelde vordering door diezelfde formele procespartij in eigen naam of als
wettige vertegenwoordiger van een ander materiële procespartij (2).

(V. e.a. t. D. e.a.)
Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef :
.........................................................
In zijn aanvullende memorie voert de eerste eiser aan dat het
bestreden arrest artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt
door te beslissen dat hij een opzettelijke fout in de zin van die bepaling beging, terwijl het niet vaststelt dat hij de schadelijke gevolgen
van de door hem wetens en willens gepleegde inbreuk op de Wet Welzijn
Werknemers heeft gewild en, integendeel, oordeelt dat “de begripsomschrijving eerder dient aangeknoopt aan de foutieve daad (handeling
of nalaten) zelf en de daaraan verbonden karakteristieken, dan aan de
schadelijke gevolgen ervan”.
  (1), (2) Zie concl. OM.
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In essentie betwist de eiser aldus de interpretatie die het bestreden
arrest verleent aan het in artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet
bedoelde begrip “bedrog” (opzettelijke fout), volgens dewelke dat begrip
moet worden opgevat als “de bewuste miskenning van een rechtsnorm
die een welomschreven gebod of verbod oplegt of van de algemene zorgvuldigheidsnorm” en overeenkomt met het “het strafrechtelijke begrip
‘algemeen opzet’”.
Het middel doet de vraag rijzen naar de draagwijdte van het in
artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde begrip “bedrog”.
De Arbeidsovereenkomstenwet preciseert dat begrip niet. Dat de
draagwijdte van dat begrip niet voor de hand ligt, laat zich afleiden uit
de doctrine, waarin weliswaar aangenomen wordt dat het in artikel 18
van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde begrip “bedrog” betrekking heeft op een opzettelijke fout en als dusdanig een “intentioneel
element” veronderstelt  (1), maar de meningen over de aard van het
vereiste opzet uiteenlopen. Zo argumenteren sommigen, in de lijn van
het middel, dat een werknemer slechts persoonlijk aansprakelijk kan
worden gesteld wegens “bedrog” indien hij schade beoogt  (2), terwijl
anderen aannemen dat het daartoe kan volstaan dat de werknemer een
rechtsnorm houdende een welomschreven gebod of verbod, dan wel de
algemene zorgvuldigheidsnorm bewust miskent  (3).
De laatstgenoemde benadering, waar het bestreden arrest zich bij
aansluit, lijkt betwistbaar. Artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet werd namelijk geïnspireerd op artikel 8 van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst  (4), dat — na de wijziging bij de wet
van 4 maart 1954 — bepaalde dat de werkman, in geval van gebrekkig
werk, van verkeerde aanwending van materialen, van vernieling of
van beschadiging van materieel, gereedschap, grondstoffen of voortbrengselen, aansprakelijk was voor zijn bedrog en zijn zware schuld,
respectievelijk slechts aansprakelijk was voor lichte schuld wanneer
deze in zijn hoofde eerder gewoonlijk dan toevallig voorkwam  (5). Bij
arrest van 17 oktober 1960 nam het Hof met betrekking tot de laatstgenoemde bepaling aan “que toute infraction n’est pas nécessairement une faute lourde”  (6). Bij de parlementaire voorbereiding van de
Arbeidsovereenkomstenwet, meer bepaald bij de bespreking van het
  (1) T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2009, 267 ; V. Vervliet, Buitencontractuele aansprakelijkheid bij
professionele risico’s, Antwerpen, Intersentia, 2007, 380-381.
  (2) T. Vansweevelt en B. Weyts, o.c., 271.
  (3) A. Van Oevelen, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer en
van de werkgever voor de onrechtmatige daden van de werknemer in het raam van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst”, RW 1987-1988, 1176, 1185. Vgl. L. Cornelis,
Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen,
Maklu, 1989, 169-170.
  (4) Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, Parl. St. Senaat B.Z. 1974, nr. 381 -1, 2, 6.
  (5) Omnilegie 1954, 350.
  (6) Cass. 17 oktober 1960, Pas. 1961, I, 176. Op die grond oordeelde het Hof verder : “que,
s’agissant d’infractions aux articles 418, 420 du Code Pénal et 25-2-c du Code de la route
du 8 avril 1954 (…), le juge du fond a pu décider, en fait, qu’en les commettant le défendeur ne s’était pas, en l’espèce, rendu coupable d’une faute lourde” (ibidem).
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artikel van het wetsontwerp dat artikel 18 van die wet zou worden,
schaarde de wetgever zich expliciet achter de voormelde uitspraak van
het Hof, stellende : “de werknemers zijn slechts aansprakelijk voor hun
bedrog of hun zware schuld, en voor hun lichte schuld enkel indien
deze laatste bij hen eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. (…)
Hoewel de nieuwe wetsbepaling geen wijziging brengt in het begrip
‘zware schuld’ blijkt de gelegenheid gunstig om te herinneren aan een
aanwijzing uit de rechtspraak, namelijk dat de strafrechtelijk gesanctioneerde misdrijven — in ’t biezonder die welke aanleiding geven tot
verkeersongevallen — niet noodzakelijk beantwoorden aan de bepaling
van zware schuld”  (1). Uit deze toelichting kan worden afgeleid dat de
wetgever wilde vermijden dat, op grond van de enkele omstandigheid
dat een werknemer zich schuldig maakte aan een misdrijf, zou worden
besloten tot het bestaan van diens “zware schuld” en hem op die grond
het voordeel zou worden ontzegd van de aansprakelijkheidsbeperking
waarin artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet. Rekening houdend met die doelstelling, lijkt dan ook moeilijk te kunnen
worden aangenomen dat de voormelde omstandigheid op zich wel zou
volstaan om tot het bestaan van “bedrog” in hoofde van de werknemer
te besluiten en op die grond te beslissen dat hem het voordeel van de
voormelde aansprakelijkheidsbeperking alsnog moet worden ontzegd,
laat staan dat de desbetreffende beslissingen zouden worden gewettigd
op grond van de loutere vaststelling dat er sprake is van algemeen
opzet in hoofde van de betrokken werknemer.
Bij arrest van 26 mei 2009  (2) heeft het Hof geoordeeld dat de zware
fout (artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet) en opzettelijke fout (algemeen opzet in het kader van schuldig verzuim) elkaar niet uitsluiten.
Vanuit dat perspectief meen ik dat het middel gegrond kan worden
verklaard en dat het arrest, dat beslist dat de eiser een gekwalificeerde
fout heeft begaan en zich bijgevolg niet kan beroepen op artikel 18 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, op grond van de overweging dat het
in die bepaling bedoelde begrip “bedrog” moet worden opgevat als “de
bewuste miskenning van een rechtsnorm die een welomschreven gebod
of verbod oplegt of van de algemene zorgvuldigheidsnorm” en overeenkomt met het “het strafrechtelijke begrip ‘algemeen opzet’, respectievelijk de vaststelling dat eiser op penaal vlak gehandeld heeft met het
opzet om wetens en willens de strafrechtelijk geboden handelingen op
het vlak van de veiligheid van de werknemers na te laten zonder tevens
vast te stellen dat ook de schadelijke gevolgen werden gewild, de voormelde bepaling schendt.
.........................................................
C. De

door eerste eiseres ontwikkelde middelen

(NV Priminvest)

De eerste eiseres legde zowel op 25 juli 2012 als op 30 juli 2012 een
memorie ter staving van haar cassatieberoep neer op de griffie van

  (1) Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, Parl. St. Senaat B.Z. 1974, nr. 381 -1, 6-7.
  (2) Cass. 26 mei 2009, AR P.09.0032.N, AC 2009, nr. 344 met concl. OM.
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het Hof. In haar eerste memorie ontwikkelt zij twee middelen, in haar
tweede memorie één.
.........................................................
10. In haar tweede middel van de eerste memorie voert de eerste
eiseres aan dat het bestreden arrest artikel 67 van het Wetboek van
Strafvordering en 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, door de
burgerlijke vordering van I.R. te beschouwen als een uitbreiding van
de in eerste aanleg aanhangig gemaakte burgerlijke vorderingen van
A.R., N.A., A.R., Y.R. en S.R.. De burgerlijke vorderingen die door A.R.
en N.A. in eerste aanleg aanhangig werden gemaakt, konden volgens
de eiseres namelijk niet in hoger beroep worden uitgebreid tot een op
zichzelf staande vordering namens een nieuw minderjarig kind.
Ook dit middel is mijns inziens gegrond. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof moet voor de toepassing van artikel 807 van het
Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep namelijk een onderscheid
worden gemaakt tussen, enerzijds, de hypothese waarin een bestaande
vordering wordt uitgebreid of gewijzigd en, anderzijds, de hypothese
waarin een nieuwe vordering wordt ingesteld. Het Hof verbindt de
voormelde bepaling niet alleen met de mogelijkheid om een in hoger
beroep aanhangige vordering, mits inachtneming van bepaalde voorwaarden, uit te breiden of te wijzigen  (1), maar ook met “de regel dat
in hoger beroep geen nieuwe vordering mag worden ingesteld”  (2). Het
bestreden arrest gaat aan het voormelde onderscheid echter voorbij,
door de vordering die de burgerlijke partijen A.R. en N.A. in hoger
  (1) Bij arrest van 24 november 1972 nam het Hof aan dat de uitbreiding of de wijziging
van een vordering, zoals in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald, weliswaar, krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek, ook in hoger beroep toegelaten is,
maar dat zulks onderstelt dat de in hoger beroep uitgebreide of gewijzigde vordering
reeds voor de eerste rechter aanhangig werd gemaakt (Cass. 24 november 1972, AC 1973,
298). Bij arrest van 30 december 1985 nam het Hof aan dat, ingevolge de artikelen 807 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, een vordering die in hoger beroep aanhangig is, kan
worden uitgebreid of gewijzigd indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies
berusten op een feit of akte, met name een handeling, in de dagvaarding aangevoerd
(Cass. 30 december 1985, AR nrs 4824 en 4831, AC 1985-1986, nr. 282). Overeenkomstig de
voormelde bepalingen kan volgens het Hof ook een burgerlijke partij, zelfs in hoger
beroep, de vordering die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits
de uitbreiding of wijziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf (Cass. 10 oktober 2001, AR P.00.0207.N, AC 2001, nr. 548).
  (2) Bij arrest van 31 januari 2002 overwoog het Hof, in antwoord op een middel afgeleid uit de schending van de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek “dat
de regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden ingesteld, strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen”, respectievelijk “dat die regel de openbare orde niet raakt noch van dwingend recht is” en “de
schending van die regel niet voor het eerste voor het Hof kan worden aangevoerd” (Cass.
31 januari 2002, AR C.00.0626.N, AC 2002, nr. 72). Eerder nam het Hof evenwel aan dat uit
de artikelen 807, 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat tegenvorderingen
voor het eerst in hoger beroep kunnen worden ingesteld wanneer zij beantwoorden aan
de voorwaarden die in die wetsbepalingen zijn gesteld voor de ontvankelijkheid van
nieuwe vorderingen, meer bepaald berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, ofwel wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordering uitmaken of
strekken tot compensatie (Cass. 10 september 1982, AR nr. 3444, AC 1982-1983, nr. 29 ;
Cass. 18 januari 1991, AR nr. 7125, AC 1990-1991, nr. 259).
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beroep instelden in hun hoedanigheid van ouders en beheerders over
de persoon en de goederen van hun minderjarig kind I.R., te kwalificeren als een uitbreiding in hoger beroep van de vorderingen die zij
in eerste aanleg hadden ingesteld in hun hoedanigheid van ouders en
beheerders over de persoon en de goederen van hun overige minderjarige kinderen. Tenzij het Hof zou aannemen dat de burgerlijke vorderingen die ouders namens hun respectievelijke kinderen instellen, niet
van elkaar te onderscheiden zijn — quod non —, moet dan ook worden
aangenomen dat het arrest, dat de vordering die de burgerlijke partijen
A.R. en N.A. in hoger beroep instelden in hun hoedanigheid van ouders
en beheerders over de persoon en de goederen van hun minderjarig
kind I.R. ontvankelijk verklaart, op het motief dat het gaat om een
uitbreiding in hoger beroep van de vorderingen die zij in eerste aanleg
hadden ingesteld in hun hoedanigheid van ouders en beheerders over
de persoon en de goederen van hun minderjarige kinderen A.R., Y.R. en
S.R., artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
V. Conclusie
.........................................................
— vernietiging met verwijzing van het bestreden arrest in zoverre
het beslist dat de eerste eiser zich niet kan beroepen op artikel 18 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, respectievelijk dat de eerste eiseres als
burgerrechtelijk aansprakelijke persoon mede dient in te staan voor
de kosten en schadevergoedingen die het gevolg zijn van het handelen
en/of nalaten van haar aangestelde J. G., in zijn bediening bedreven
en in zoverre het de vordering die de burgerlijke partijen A.R. en
N.A. instelden in hun hoedanigheid van ouders en beheerders over de
persoon en de goederen van hun minderjarig kind I.R., ontvankelijk en
gegrond verklaart ;
— verwerping van de cassatieberoepen voor het overige.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 19 april 2012.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser I een
middel aan en in een aanvullende memorie die aan dit arrest is gehecht,
een tweede middel.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiseres II twee
middelen aan en in een tweede memorie die aan dit arrest is gehecht,
een derde middel.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser III twee
middelen aan.
De eisers IV en V voeren geen middel aan.
.........................................................
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op
30 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.

ARREST-2014-3.indb 727

13/01/15 11:46

728

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.3.14 - N° 193

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht en plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel van de eiser I
14. Het middel voert schending aan van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet : de opzettelijke fout in die bepaling vereist dat de schadeverwekker niet enkel het feit wil veroorzaken waaruit de schade
voortvloeit, maar ook de schadelijke gevolgen zelf ; door enerzijds vast
te stellen dat de eiser een opzettelijke fout beging en anderzijds te
oordelen dat de eiser de schadelijke gevolgen van de door hem wetens
en willens begane fout niet heeft gewild, kon het arrest niet wettig
oordelen dat de eiser zich niet kan beroepen op artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet.
15. Krachtens artikel 18, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet is de werknemer die bij de uitvoering van zijn overeenkomst de
werkgever of derden schade berokkent, enkel aansprakelijk voor zijn
bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
16. Bedrog in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, vereist
dat de schadeverwekker niet enkel het feit wil veroorzaken waaruit de
schade voortvloeit, maar ook de schadelijke gevolgen ervan.
Zware schuld zoals bedoeld in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet,
vereist niet dat de schadeverwekker het feit en de schadelijke gevolgen
ervan heeft willen veroorzaken.
17. Het arrest (p. 48) oordeelt : (…) “Wat de buitencontractuele
aansprakelijkheid betreft dient het begrip “bedrog” (of opzettelijke
fout) in de zin van artikel 18, in tegenstelling tot het begrip “zware
fout” waarbij het element “opzet” ontbreekt, te worden geïnterpreteerd in de zin van bewuste miskenning van een rechtsnorm die een
welomschreven gebod of verbod oplegt of van de algemene zorgvuldigheidsnorm.
Deze interpretatie sluit niet alleen aan bij de overeenstemmende
betekenis van het strafrechtelijke begrip “algemeen opzet”, maar stemt
ook overeen met het aansprakelijkheidsrecht waarin veroorzaken van
schade niet noodzakelijk een fout is, zodat in essentie de begripsomschrijving eerder dient aangeknoopt aan de foutieve daad (handeling
of nalaten) zelf en de daaraan verbonden karakteristieken, dan aan
de schadelijke gevolgen ervan. [De eiser] heeft in casu als werknemer
een gekwalificeerde fout begaan die in causaal verband staat met de
schade in hoofde van de burgerlijke partijen.
Hij heeft op penaal vlak gehandeld met het opzet om wetens en willens
de strafrechtelijk geboden handelingen op het vlak van de veiligheid
van de werknemers na te laten (inbreuk op Welzijnswet).

ARREST-2014-3.indb 728

13/01/15 11:46

N° 193 - 11.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

729

Geen der gegevens van het dossier laat toe vast te stellen of aannemelijk te maken dat hij in casu het slachtoffer werd van een onover
winnelijke dwaling of dat de feiten in zijnen hoofde overmacht
uitmaken die zijn schuld uitsluit.
Om de voormelde redenen kan [de eiser] zich niet beroepen op voormeld artikel 18 W.A.O.”
Met die redenen oordeelt het arrest dat de immuniteitsregel van
artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet niet wordt toegepast wegens
bedrog gepleegd door de eiser, zonder vast te stellen dat de eiser de
schadelijke gevolgen heeft gewild. Door aldus te oordelen schendt het
arrest artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Tweede middel van de eiseres II
23. Het middel voert schending aan van artikel 67 Wetboek van Strafvordering en artikel 807 Gerechtelijk Wetboek : doordat de verweerders
10 en 11 in eerste aanleg geen burgerlijke rechtsvordering aanhangig
hebben gemaakt namens hun minderjarig kind I R, kon het arrest die
vordering niet als een uitbreiding van hun vordering ingesteld in eigen
naam aannemen, zodat die vordering niet ontvankelijk kon worden
verklaard.
24. De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en
1042 Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hoger beroep, de vordering die
met toepassing van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel Wetboek
van Strafvordering voor de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of
wijzigen, mits de uitbreiding of de wijziging blijft berusten op het aan
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf.
25. Een nieuwe vordering gesteld door een formele procespartij als
wettige vertegenwoordiger van een materiële procespartij die als
dusdanig nog niet betrokken is in het geding, is geen uitbreiding van
een reeds ingestelde vordering door diezelfde formele procespartij in
eigen naam of als wettige vertegenwoordiger van een andere materiële
procespartij.
26. Het arrest (p. 51) oordeelt dat, wat de minderjarige I R betreft,
de uitbreiding van de eis van de verweerders 10 en 11 in hoger beroep
ontvankelijk is daar zij gesteund is op de aan de eisers I en III ten laste
gelegde en bewezen verklaarde feiten. Aldus is de beslissing niet naar
recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :
— beslist dat de eiser I zich niet kan beroepen op artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet ;
— uitspraak doet over de tegen de eiser I door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ;
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— uitspraak doet over de tegen de eiseres II ingestelde burgerlijke
rechtsvordering van de verweerders 10 en 11 in hun hoedanigheid van
vertegenwoordigers van hun minderjarig kind I R ;
— uitspraak doet over de overige tegen de eiseres II ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en deze eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk
verklaart voor de kosten ten laste van de eiser III.
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 eiser I tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de verweerders 1 tot 13 tot de andere helft ervan.
Veroordeelt de verweerders 1 tot 13 tot de kosten van het cassatieberoep van de eiseres II.
Veroordeelt de eisers III, IV en V tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
11 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de
heer Deruyck (bij de balie te Antwerpen), de heer Wouters, de heer
Verstraeten (bij de balie te Brussel) en mevr. Geinger.

N° 194
2o

— 11 maart 2014
(P.13.0878.N)

kamer

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK.
— Onderzoeksverrichtingen. — Onderzoeksrechter. — Opdracht van de
onderzoeksrechter. — Feiten voorwerp van het onderzoek. — Feiten
gepleegd door middel van gedragingen of handelingen die op zich een
misdrijf kunnen opleveren.

— Gevolg.

2 ONDERZOEKSRECHTER. — Gerechtelijk onderzoek– Saisine. —
Omvang. — Opdracht van de onderzoeksrechter. — Feiten voorwerp van
het onderzoek. — Feiten gepleegd door middel van gedragingen of hande lingen die op zich een misdrijf kunnen opleveren. — Gevolg.
o

1o en 2o De onderzoeksrechter moet de bij hem aanhangig gemaakte feiten
volledig onderzoeken en alle inlichtingen inwinnen die de waarheid
omtrent die feiten aan het licht kunnen brengen ; hij dient daarvoor de
nodige opsporingen te doen of laten doen omtrent alle feitelijke gegevens en gedragingen die van aard kunnen zijn het bewijs te leveren van
de constitutieve bestanddelen van het misdrijf dat het voorwerp van
het onderzoek is of een beeld te geven van de persoonlijkheid van de
verdachte en diens gedrag ; indien hij tijdens het gerechtelijk onderzoek
naar de bij hem aanhangig gemaakte feiten aanwijzingen vaststelt van
daarmee verwante, maar bij hem niet aanhangig gemaakte feiten, mag
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hij op grond van handelingen van opsporingsonderzoek alle inlichtingen
inwinnen die de waarheid daarover aan het licht kunnen brengen  (1).

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest verklaart het hoger beroep tegen de beschikking van
de raadkamer niet ontvankelijk in zoverre deze oordeelt dat er tegen
de eiser voldoende bezwaren bestaan en hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing noch
een uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 56 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 8, 8/2, 8/6, 8/7 en 8/8 Wet Politieambt, evenals
miskenning van het principe van de scheiding van het recht tot onderzoek en het recht van vervolging : het arrest oordeelt dat de strafvordering voor de telastleggingen A.II en D.II ten nadele van J Y, evenals
A.II en D.III ten nadele van L R niet onontvankelijk is ; de feiten ten
nadele van J Y en L R zijn echter gebleken door een verhoor waartoe de
onderzoeksrechter opdracht had gegeven op een ogenblik dat daarvoor
geen gerechtelijk onderzoek was gevorderd ; het uitschrijven van de
opdracht tot verhoor van een persoon naar aanleiding van een voorgaande weigering van die persoon een verklaring af te leggen, is een
handeling die eigen is aan het ambt van onderzoeksrechter ; door te
aanvaarden dat de onderzoeksrechter in die omstandigheden rechtsgeldig opdracht kon geven tot een politioneel verhoor terwijl het arrest
vaststelt dat de onderzoeksrechter niet gevat was, aanvaardt het arrest
dat de onderzoeksrechter zich inmengt in het recht op vervolging.
  (1) Cass. 22 oktober 2003, AR P.03.1150.F, AC 2003, nr. 521 en Cass. 24 februari 2009, AR
P.08.1755.N, AC 2009, nr. 152.
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3. De onderzoeksrechter mag zijn gerechtelijk onderzoek niet
uitbreiden naar andere feiten dan deze die zijn aangegeven in de akte
van aanhangigmaking.
De aanwezigheid van stukken met betrekking tot feiten die niet
opgenomen zijn in de akte van aanhangigmaking, leidt evenwel niet
noodzakelijk tot de onontvankelijkheid van de strafvordering met
betrekking tot die feiten.
De onderzoeksrechter moet de bij hem aanhangig gemaakte feiten
volledig onderzoeken en alle inlichtingen inwinnen die de waarheid
omtrent die feiten aan het licht kunnen brengen. Hij dient daarvoor de
nodige opsporingen te doen of laten doen omtrent alle feitelijke gegevens en gedragingen die van aard kunnen zijn het bewijs te leveren van
de constitutieve bestanddelen van het misdrijf dat het voorwerp van
het onderzoek is of een beeld te geven van de persoonlijkheid van de
verdachte en diens gedrag.
Indien hij tijdens het gerechtelijk onderzoek naar de bij hem
aanhangig gemaakte feiten aanwijzingen vaststelt van daarmee
verwante, maar bij hem niet aanhangig gemaakte feiten, mag hij op
grond van handelingen van opsporingsonderzoek alle inlichtingen
inwinnen die de waarheid daarover aan het licht kunnen brengen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— op 13 februari 2010 een gerechtelijk onderzoek gevorderd werd
met betrekking tot verkrachting van de minderjarige Angelique D
W, aanranding van de eerbaarheid met geweld van dezelfde persoon,
evenals verspreiding en bezit van kinderporno ;
— de opgeworpen onontvankelijkheid betrekking heeft op feiten van
aanzetting tot ontucht en aanranding van de eerbaarheid met geweld
van de minderjarigen J Y en L R ;
— de onderzoeksrechter beide minderjarigen heeft laten verhoren
vooraleer hij voor die feiten bijkomend gelast werd.
De appelrechters stellen vast dat de onderzoeksrechter, vooraleer hij
ter zake gelast werd door de procureur des Konings, geen onderzoekshandelingen met betrekking tot die minderjarigen heeft gesteld die
behoren tot zijn eigen bevoegdheid, maar uitsluitend via politionele
verhoren inlichtingen heeft verzameld. Aldus oordelen de appelrechters dat de procureur des Konings niet belemmerd is geworden in zijn
beoordelingsvrijheid de nieuw ontdekte feiten al dan niet te vervolgen
en verantwoorden zij hun beslissing dat de strafvordering dienaangaande ontvankelijk is, naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
11 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 195
2o

— 11 maart 2014
(P.14.0377.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Redelijke termijn. —
Motiveringsverplichting. — Ernstige aanwijzingen van schuld.
2 o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Redelijke
Recidivegevaar. — Beoordeling.

termijn.

—

3o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Redelijke
Collusiegevaar. — Beoordeling.

termijn.

—

4o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Redelijke
Zwijgrecht van de verdachte. — Gevolg.

termijn.

—

5o VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — Redelijke
vereiste. — Beoordeling.

termijn-

6 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 5. — A rtikel 5.3. — Voorlopige hechtenis. — H andhaving. — Rede lijke termijn-vereiste. — Beoordeling.

1o De duur van de voorlopige hechtenis heeft een invloed op de motiveringsverplichting van de handhavingsbeslissing, daar gronden die aanvankelijk afdoende leken door het tijdsverloop hun rechtvaardigend vermogen
kunnen verliezen ; daaruit vloeit evenwel niet voort dat de rechter bij
de beoordeling van het recidivegevaar, het collusiegevaar en de redenen
van openbare veiligheid geen acht meer zou mogen slaan op de ernstige
aanwijzingen van schuld  (1).
2o Bij de beoordeling van de redelijkheid van de duur van de voorlopige
hechtenis kan de rechter rekening houden met het gevaar voor recidive ;
hij kan dit recidivegevaar ook afleiden uit strafrechtelijke antecedenten
die niet vergelijkbaar zijn met de feiten waarvoor de verdachte in voorlopige hechtenis werd geplaatst.
3o Ook indien het gerechtelijk onderzoek naar een eindfase lijkt te evolueren, kan de rechter bij de beoordeling van de redelijkheid van de voorlopige hechtenis rekening houden met collusiegevaar.
4o Een verdachte heeft zwijgrecht en mag de hem verweten feiten ontkennen,
zodat een voorlopige hechtenis niet kan worden verantwoord op de enkele
  (1) Cass. 25 juni 2008, AR P.08.0963.F, AC 2008, nr. 400.
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grond dat de verdachte ontkent schuldig te zijn of weigert mee te werken
met de met het onderzoek belaste overheden ; de omstandigheid dat een
verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept en weigert mee te werken met
de met het onderzoek belaste overheden, kan niettemin gevolgen hebben
voor de wijze waarop het onderzoek moet worden gevoerd en de duur
ervan en de rechter mag met die impact rekening houden bij de beslissing
over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
5o en 6 o De enkele omstandigheid dat de rechter de handhaving van de
voorlopige hechtenis steunt op quasi dezelfde redenen als die op grond
waarvan in een eerdere fase van de procedure de hechtenis van een
verdachte werd gehandhaafd, levert geen schending op van de redelijke
termijn-vereiste van artikel 5.3 EVRM, indien de rechter vaststelt dat
de omstandigheden waarnaar die redenen verwijzen nog steeds bestaan.

(S.)
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 25 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM en de
artikelen 23, 4o, en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel van de motiveringsverplichting : het arrest dat eisers voorlopige hechtenis handhaaft schendt
artikel 5.3 EVRM en is niet wettig gemotiveerd ; hoe langer de voorhechtenis duurt, hoe minder kan worden gesteund op de ernstige
aanwijzingen van schuld en hoe dwingender de andere gronden die de
voorhechtenis verantwoorden, dienen te zijn ; in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot artikel 5.3 EVRM zijn het recidivegevaar, het collusiegevaar
en de redenen van openbare veiligheid, waarop het arrest steunt om
eisers voorhechtenis te handhaven, niet meer relevant en voldoende om
zijn voorhechtenis van meer dan twee jaar nog te verantwoorden ; met
betrekking tot het recidivegevaar is aan te stippen dat eisers antecedenten niet vergelijkbaar zijn met de feiten waarvoor hij thans in
voorlopige hechtenis is ; het collusiegevaar wordt niet concreet aange-
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duid en het wordt enkel gekoppeld aan de ernstige aanwijzingen van
schuld ; bovendien is het onderzoek reeds in een eindfase ; de redenen
van openbare veiligheid verwijzen naar de ernstige aanwijzingen van
schuld en de ernst van de telastlegging kan als dusdanig een lange
periode van detentie niet rechtvaardigen.
2. Artikel 5.3. EVRM bepaalt : “Eenieder die gearresteerd is of
gevangen wordt gehouden, overeenkomstig lid c) van dit artikel moet
onmiddellijk voor een rechter worden geleid of voor een andere autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit
te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te
worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van een waarborg voor de
verschijning van de betrokkene in rechte”.
Uit die bepaling, welke beoogt de individuele vrijheid te beschermen,
volgt dat indien de duur van de voorlopige hechtenis niet langer redelijk is, de betrokkene in vrijheid moet worden gesteld.
3. Of de duur van de voorlopige hechtenis redelijk is, wordt onaantastbaar beoordeeld door de rechter die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Die beoordeling mag niet abstract of
algemeen gebeuren, maar moet concreet zijn, rekening houdend met de
specifieke gegevens van elke zaak.
4. De duur van de voorlopige hechtenis heeft een invloed op de motiveringsverplichting van de handhavingsbeslissing, daar gronden die
aanvankelijk afdoende leken door het tijdsverloop hun rechtvaardigend vermogen kunnen verliezen. Daaruit vloeit evenwel niet voort dat
de rechter bij de beoordeling van het recidivegevaar, het collusiegevaar en de redenen van openbare veiligheid geen acht meer zou mogen
slaan op de ernstige aanwijzingen van schuld.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
5. De appelrechters gronden hun beslissing tot handhaving van eisers
voorlopige hechtenis niet enkel op de ernstige aanwijzingen van schuld
of de ernst van het hem verweten misdrijf, maar ook op de complexiteit van het onderzoek, de vele verdachten, het aanneembaar gemaakt
internationaal karakter, de houding van de eiser, het recidivegevaar,
het gevaar voor collusie en de redenen van openbare veiligheid.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
6. Bij de beoordeling van de redelijkheid van de duur van de voorlopige hechtenis kan de rechter rekening houden met het gevaar voor
recidive. Hij kan dit recidivegevaar ook afleiden uit strafrechtelijke
antecedenten die niet vergelijkbaar zijn met de feiten waarvoor de
verdachte in voorlopige hechtenis werd geplaatst.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
7. Ook indien het gerechtelijk onderzoek naar een eindfase lijkt te
evolueren, kan de rechter bij de beoordeling van de redelijkheid van de
voorlopige hechtenis rekening houden met collusiegevaar.
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In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
8. De appelrechters oordelen dat er collusiegevaar is. Zij wijzen
daarbij op het gegeven dat er ernstige aanwijzingen van schuld zijn
dat de eiser als tussenpersoon fungeerde tussen de opdrachtgever en
de uitvoerders waarover in de huidige stand van het onderzoek geen
volstrekte duidelijkheid is en er derhalve moet worden vermeden dat de
eiser zowel met de opdrachtgever als met de nog niet geïdentificeerde
mede-uitvoerders of andere tussenpersonen afspraken zou maken of
op andere wijze het onderzoek zou beïnvloeden. In de vordering van de
procureur-generaal, waarvan de appelrechters de redenen overnemen,
wordt gedetailleerd ingegaan op de ernstige aanwijzingen voor de
verbanden tussen de eiser, de opdrachtgever en de uitvoerders. Daarbij
werd gewezen op het communiceren met briefjes en de wijze waarop de
eiser met mede-inverdenkinggestelden contacten wilde leggen. Aldus
geven de appelrechters niet abstract of algemeen, maar wel concreet
aan waarin het door hen weerhouden collusiegevaar bestaat.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. Met eigen redenen en met overname van de redenen van de vordering van de procureur-generaal, vermelden de appelrechters op
concrete wijze de ernstige aanwijzingen van schuld, het recidivegevaar, het collusiegevaar en de redenen van openbare veiligheid die
de handhaving van eisers voorlopige hechtenis noodzakelijk maken.
Aldus omkleden zij hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden zij die naar recht.
In zoverre kan het onderdeel evenmin worden aangenomen.
Tweede onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 5.3 en 6 EVRM :
het arrest motiveert de handhaving van eisers hechtenis op grond van
de vaststelling dat hij niet zou meewerken aan het onderzoek wat
strijdig is met artikel 6 EVRM ; de eiser heeft het fundamentele recht
om op grond van die bepaling zich op zijn zwijgrecht te beroepen en om
niet mee te werken aan zijn incriminatie.
11. Een verdachte heeft zwijgrecht en mag de hem verweten feiten
ontkennen. Een voorlopige hechtenis kan niet worden verantwoord op
de enkele grond dat de verdachte ontkent schuldig te zijn of weigert
mee te werken met de met het onderzoek belaste overheden.
12. De omstandigheid dat een verdachte zich op zijn zwijgrecht
beroept en weigert mee te werken met de met het onderzoek belaste
overheden, kan niettemin gevolgen hebben voor de wijze waarop het
onderzoek moet worden gevoerd en de duur ervan. De rechter mag met
die impact rekening houden bij de beslissing over de handhaving van
de voorlopige hechtenis.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
13. Met de redenen dat “de houding van [de eiser] (…) niet van aard
is het onderzoek te bespoedigen”, “de houding van [de eiser] die er de
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voorkeur aan geeft geen wezenlijke verklaring af te leggen — hetgeen
zijn volledig recht is — (is) niet van aard (…) het onderzoek te bespoedigen”, “ondanks het mutisme waarin [de eiser] zich hult, de nationale gerechtelijke autoriteiten een bijzondere zorgvuldigheid aan de
dag leggen teneinde in dit complexe dossier stelselmatig vooruitgang
te boeken”, “[de inverdenkinggestelde], wat zijn goed recht is, blijft
vasthouden aan zijn zwijgrecht, (wat) (...) immers niet van die aard
(is) om het onderzoek (…) te bespoedigen” en “zijn houding tijdens het
onderzoek”, gronden de appelrechters hun beslissing tot handhaving
van de voorlopige hechtenis niet op het gegeven dat de eiser zich op zijn
zwijgrecht beroept en weigert mee te werken met de met het onderzoek
belaste overheden, maar nemen zij slechts de gevolgen van de uitoefening van eisers rechten op het verloop en de duur van het onderzoek in
aanmerking.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM en de
artikelen 23, 4o, en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel van de motiveringsverplichting :
de motivering door het arrest van het gevaar voor de openbare veiligheid, het recidivegevaar en het collusiegevaar is in quasi identieke
bewoordingen gesteld als in de arresten van 24 april 2012, 7 augustus
2012, 5 februari 2013, 23 mei 2013, 22 augustus 2013 en 10 december 2013 ;
artikel 5.3 EVRM is geschonden door een steeds maar terugkerende
motivering zonder dat wordt aangegeven waarom in een later stadium
van de voorlopige hechtenis deze motieven nog steeds gelden.
15. De enkele omstandigheid dat de rechter de handhaving van de
voorlopige hechtenis steunt op quasi dezelfde redenen als die op grond
waarvan in een eerdere fase van de procedure de hechtenis van een
verdachte werd gehandhaafd, levert geen schending op van de redelijke
termijn-vereiste van artikel 5.3 EVRM, indien de rechter vaststelt
dat de omstandigheden waarnaar die redenen verwijzen nog steeds
bestaan.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
16. Met de redenen die het arrest bevat, geven de appelrechters aan dat
het complexe karakter van de zaak, de vele verdachten, het aanneembaar gemaakt internationaal karakter van de zaak, de houding van
de verdachte, het recidivegevaar, het collusiegevaar en de redenen van
openbare veiligheid nog steeds actueel zijn. Aldus omkleden zij hun
beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze die naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM : het
arrest grondt de verdere handhaving van de voorlopige hechtenis op de
noodzaak voor het verder onderzoek, terwijl artikel 5.3 EVRM, zoals
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het wordt uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, niet toelaat dit criterium te hanteren bij de beoordeling van de
handhaving van de voorlopige hechtenis.
18. Met de reden : “Overwegende dat dan ook de persoonlijkheid van
[de eiser] en zijn specifieke rol bij de feiten, waartoe er aanwijzingen
zijn, wel degelijk de noodwendigheid van een verdere aanhouding voor
het verder onderzoek aantoont”, oordelen de appelrechters, gelet op de
daarvoor vermelde redenen, niet dat het voortduren van eisers hechtenis noodzakelijk is voor het onderzoek, maar wel dat die hechtenis
noodzakelijk is gelet op onder meer het in zijnen hoofde bestaande
collusiegevaar en het gevaar voor recidive.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist
feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
19. De substantiële en 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 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 196
2o

— 11 maart 2014
(P.14.0382.N)

kamer

1o VERDOVENDE MIDDELEN. — A rtikel 6bis, Drugswet. — Vaststelling
van misdrijven. — Ruimten bestemd voor de vervaardiging van verdovende
middelen. — Huiszoeking zonder bevel. — Voorwaarde.
2 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. —
Opsporingshandelingen. — Huiszoeking. — Vaststelling van overtreding.
— Verdovende middelen. — A rtikel 6bis, Drugswet. — Ruimten bestemd
voor de vervaardiging van verdovende middelen. — Huiszoeking zonder
bevel. — Voorwaarde.
3o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
A rtikel 6bis, Drugswet. — Ernstige en objectieve aanwijzingen.

1o, 2o en 3o Artikel 6bis, derde lid, Drugswet vereist het voorafgaandelijk
voorhanden zijn van ernstige en objectieve aanwijzingen dat lokalen
dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in
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de Drugswet genoemde stoffen ; het bestaan van dergelijke aanwijzingen
vereist niet noodzakelijk verklaringen van meerdere personen, het bekend
zijn van de identiteit van een getuige die informatie heeft verstrekt of de
bevestiging van informatie door een langdurige observatie ; de rechter
oordeelt onaantastbaar of er ernstige en objectieve aanwijzingen zijn dat
de bezochte lokalen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan
van de in de Drugswet genoemde stoffen dienden  (1).

(A.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6bis Drugswet :
het arrest verwerpt, net als de raadkamer, op al te summiere wijze
de opgeworpen onregelmatigheid van de op grond van artikel 6bis
Drugswet door de procureur des Konings bevolen huiszoeking of geeft
er minstens een verkeerde interpretatie aan ; het gaat immers om een
uitzonderingsmaatregel, die ernstige aanwijzingen vereist zoals een
voldoende lange observatie, de verklaringen van een aantal personen
of een vermoeden van opslag ; het aanvankelijk proces-verbaal maakt
enkel melding van door een niet nader geïdentificeerde buurtbewoner
gemelde verdachte handelingen in de garage op het gelijkvloers van de
eiser, zonder dat gewag wordt gemaakt van een cannabisplantage of het
vervaardigen van drugs ; de buurtbewoner gaf enkel aan dat de lichtkoepels geblindeerd waren en er verluchtingskokers werden geplaatst ;
drie kortstondige observaties door de politie voegen daaraan niets toe ;
er waren dan ook geen afdoende elementen om een zoeking op grond
van de voormelde bepaling te bevelen, zodat de huiszoeking nietig is
en er geen enkel bewijselement tegen de eiser voorligt en het aanhoudingsbevel eveneens nietig is.
2. Artikel 6bis, derde lid, Drugswet bepaalt dat de officieren van
gerechtelijke politie en de ambtenaren of beambten, daartoe door de
Koning aangewezen, te allen tijde de lokalen mogen bezoeken welke

  (1) Cass. 22 juni 2011, AR P.11.1059.F, AC 2011, nr. 421.

ARREST-2014-3.indb 739

13/01/15 11:46

740

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.3.14 - N° 197

dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in
de Drugswet genoemde stoffen.
3. De toepassing van deze bepaling vereist het voorafgaandelijk voorhanden zijn van ernstige en objectieve aanwijzingen dat de lokalen
dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in
de Drugswet genoemde stoffen. Het bestaan van dergelijke aanwijzingen vereist niet noodzakelijk verklaringen van meerdere personen,
het bekend zijn van de identiteit van een getuige die informatie heeft
verstrekt of de bevestiging van informatie door een langdurige observatie.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. De rechter oordeelt onaantastbaar of er ernstige en objectieve
aanwijzingen zijn dat de bezochte lokalen voor het vervaardigen,
bereiden, bewaren of opslaan van de in de Drugswet genoemde stoffen
dienden.
In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel, is het
niet ontvankelijk.
5. Met de redenen die het arrest bevat, verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat op grond van artikel 6bis Drugswet
een zoeking kon worden uitgevoerd.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
6. De substantiële en 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 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie :
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Mallego (bij de balie te Dendermonde).

N° 197
2o

— 11 maart 2014
(P.12.1903.N)

kamer.

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — Geen
wettelijk bijzonder bewijsmiddel. — Bewijswaarde. — Beoordeling. —
A ard. — Criterium. — Vermelding van feiten vreemd aan de vervolging
maar relevant voor de waarheidsvinding of de persoonlijkheid van de
beklaagde.
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2 o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Bewijs. — Geen wettelijk bijzonder bewijsmiddel. — Bewijswaarde. —
Beoordeling. — A ard. — Criterium.
3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.2. — Vermoeden van onschuld. — Bewijs. — Strafzaken. — Geen wettelijk bijzonder bewijsmiddel. — Bewijswaarde. —
Beoordeling. — A ard. — Criterium. — Vermelding van feiten vreemd aan
de vervolging maar relevant voor de waarheidsvinding of de persoonlijkheid van de beklaagde. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de
hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren en daarbij mag hij rekening houden met alle
vermoedens van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de
schuld van de beklaagde geven ; het vermoeden van onschuld wordt niet
miskend wanneer melding gemaakt wordt van feiten die, alhoewel vreemd
aan datgene waarvoor de beklaagde wordt vervolgd, relevant kunnen zijn
voor de waarheidsvinding of de persoonlijkheid van de beklaagde kunnen
toelichten, ook al is hij voor die feiten niet vervolgd of veroordeeld.

(V. t. G.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 23 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149
Grondwet, de artikelen 154 en 189 Wetboek van Strafvordering en de
artikelen 392, 398 en 399, eerste lid, Strafwetboek, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
het vermoeden van onschuld, de bewijslast in strafzaken en dat de
schuld van een beklaagde boven elke redelijke twijfel dient vast te
staan om een veroordeling te wettigen : door te stellen dat het bewijs
of het tegenbewijs van een strafbaar feit mag geleverd worden met
alle bewijsmiddelen, geeft het arrest te kennen dat de eiser gehouden
was zijn onschuld te bewijzen ; dit houdt een tegenstrijdigheid in waar
het arrest expliciet stelt dat eisers verklaring geen zelfincriminerende
elementen bevat en de eiser in conclusie aangaf dat de kwetsuren van
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de verweerster ook andere oorzaken konden hebben ; het arrest steunt
zijn beslissing ook op politionele tussenkomsten van vóór en na het
ten laste gelegde feit en op geluidsopnames uit het verleden ; het motiveert niet, minstens niet op wettige wijze, waarom de schuld van de
eiser vaststaat boven elke redelijke twijfel.
2. Het feit dat in strafzaken de bewijslast van de schuld van de
beklaagde rust op de vervolgende partij of in voorkomend geval op de
burgerlijke partij, ontneemt de beklaagde niet het recht het bewijs te
leveren van zijn onschuld.
Door te stellen dat zulk tegenbewijs mag geleverd worden met alle
bewijsmiddelen, leggen de appelrechters de beklaagde geen bewijslast op.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3. Het is niet tegenstrijdig vast te stellen, eensdeels, dat de eiser
geen zelfincriminerende verklaringen heeft afgelegd en verweer voert
over de oorsprong van de kwetsuren van de verweerster, en anderdeels
de eiser schuldig te verklaren aan het hem ten laste gelegde feit.
In zoverre mist het middel eveneens feitelijke grondslag.
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt
de rechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem
regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren. Hij mag hierbij rekening houden met alle
vermoedens van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van
de schuld van de beklaagde geven. Het vermoeden van onschuld wordt
niet miskend wanneer melding gemaakt wordt van feiten die, alhoewel
vreemd aan datgene waarvoor de beklaagde wordt vervolgd, relevant
kunnen zijn voor de waarheidsvinding of de persoonlijkheid van de
beklaagde kunnen toelichten, ook al is hij voor die feiten niet vervolgd
of veroordeeld.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Met de redenen die het arrest (5o blad) bevat, geven de appelrechters te kennen dat zij volgens hun innerlijke overtuiging de menselijke
zekerheid hebben nopens de schuld van de eiser en elke redelijke twijfel
daarover uitsluiten. Aldus oordelen zij wettig dat de eiser schuldig is
aan het hem ten laste gelegde feit, zonder miskenning van de in het
middel vermelde algemene rechtsbeginselen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter, is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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11 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter.
— Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. —
Advocaat : de heer Coulier (bij de balie te Veurne).

N° 198
2o

— 11 maart 2014
(P.12.1929.N)

kamer

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepaling. — A rtikel 67.
— A rtikel 67bis. — Overtreding Wegverkeerswet of uitvoeringsbesluiten
ervan. — Weerlegbaar vermoeden van schuld. — Toepassingsgebied. —
Grens.

Uit artikel 67bis Wegverkeerswet volgt dat het erin bepaalde wettelijke
vermoeden enkel van toepassing is op de titularis van de nummerplaat
van het voertuig waarmee de overtreding op de Wegverkeerswet of de
uitvoeringsbesluiten ervan werd gepleegd, maar niet op anderen.

(V.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 25 oktober 2012.
De eiseres voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei 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 67bis Wegverkeerswet :
het bestreden vonnis oordeelt dat de eiseres vermoed wordt de feiten
te hebben gepleegd ; het past aldus het bij dat wetsartikel bepaalde
wettelijk vermoeden toe op de eiseres ; dat vermoeden is evenwel enkel
toepasselijk op de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
2. Artikel 67bis Wegverkeerswet bepaalt : “Wanneer een overtreding
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de
bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de titularis van de
nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van schuld kan worden
weerlegd met elk middel”.

ARREST-2014-3.indb 743

13/01/15 11:46

744

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.3.14 - N° 198

3. Uit dit wetsartikel volgt dat het erin bepaalde wettelijke
vermoeden enkel van toepassing is op de titularis van de nummerplaat
van het voertuig waarmee de overtreding op de Wegverkeerswet of de
uitvoeringsbesluiten ervan werd gepleegd, maar niet op anderen.
4. Het bestreden vonnis oordeelt “Overeenkomstig artikel 67bis
Wegverkeerswet wordt diegene op wiens naam het voertuig is ingeschreven vermoed ingeval van een overtreding de feiten te hebben
begaan. Dit vermoeden kan worden weerlegd door elk middel van
recht. [De eiseres] verklaarde dat zij dan wel haar vriend zou hebben
gereden, zodat het voornoemd vermoeden in hoofde van de vader die
eigenaar is van het voertuig voldoende is weerlegd. De vader van [de
eiseres] verklaarde dat zijn dochter de toelating heeft om met het
voertuig te rijden, zodat [de eiseres] wordt vermoed de overtreding te
hebben begaan. Haar bewering dat het haar vriend “kan” geweest zijn,
is eenzijdig en wordt niet bevestigd door haar vriend die in de gelegenheid is gesteld geweest een verklaring af te leggen. [De eiseres] wordt
derhalve vermoed om de feiten te hebben begaan. Het bevelen van
verhoor van de getuige omtrent het feit of de bestuurder een vrouw dan
wel een man is geweest, is niet opportuun omdat [de eiseres] op geen
voldoende wijze doet vermoeden dat haar vriend zou hebben gereden.
Er ligt evenmin een toestemming van de vader aan deze vriend voor
om het voertuig te gebruiken. [De eiseres] weerlegt derhalve het op
haar rustend vermoeden van voornoemd artikel 67bis niet, zodat haar
betrokkenheid bij de feiten vaststaat”.
5. Aldus past het bestreden vonnis het door artikel 67bis Wegverkeerwet bepaalde vermoeden toe op de eiseres, die volgens het
bestreden vonnis niet de titularis is van de nummerplaat van het voertuig waarmee de overtreding van de Wegverkeerswet of de uitvoeringsbesluiten ervan zou zijn begaan.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
6. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing,
behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Antwerpen,
anders samengesteld, rechtszitting houdend in hoger beroep.
11 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman,
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Buyten (bij de balie te
Antwerpen).
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N° 199
2o

— 12 maart 2014
(P.13.1370.F)

kamer

1o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
Waals Gewest. — Stedenbouwkundige vergunning. — A anzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem. — Begrip.
2 o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Stedenbouwkundige vergunning. —
A anzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem. — Begrip.
3o STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
Waals Gewest. — Stedenbouwkundige vergunning. — A anzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem. — Begrip.
4o MILIEURECHT. — Waals Gewest. — Stedenbouwkundige vergunning. —
A anzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem. — Begrip.

1o en 2o Krachtens artikel 84, § 1, 8o, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie mag niemand zonder
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning het reliëf van de
bodem aanzienlijk wijzigen ; de bij wet vereiste omvang van de reliëfwijziging heeft geen betrekking op een welbepaalde of bepaalbare hoogte,
diepte, oppervlakte, dikte of aanvoer van materie, vanaf waar het
misdrijf zou zijn aangetoond en het gevoelig karakter van de wijziging
wordt ook beoordeeld, rekening houdend met de impact van de werken op
het gebied.
3o en 4o Artikel 84, § 1, 8o, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie, is van toepassing wanneer de
bestaande toestand zodanig werd gewijzigd dat daaruit aanzienlijke en
blijvende schade voortvloeit voor het milieu en de aard en de bestemming
van de grond daardoor wordt gewijzigd.

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

voor het hof

De cassatieberoepen, die in het Duits zijn gesteld, zijn gericht tegen
het arrest dat op 20 juni 2013 in die taal is gewezen door het hof van
beroep te Luik, correctionele kamer.
Bij beschikking van 25 juli 2013 heeft de eerste voorzitter van het
Hof beslist dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal
worden gevoerd.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
De eisers verwijten het arrest dat het geen rekening houdt met het
advies van hun deskundige, maar zich baseert op de verslagen van de
ambtenaren van Waters en Bossen.
Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de vonnisrechter in feite de bewijswaarde van de
gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen
vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. Het staat hem vrij geen
gevolg te geven aan de conclusies van een door de partijen aangewezen
technisch raadsman en zijn overtuiging te steunen op alle andere hem
voorgelegde elementen, die volgens hem afdoende vermoedens lijken
op te leveren.
In zoverre het middel opkomt tegen die feitelijke beoordeling van de
appelrechters, is het niet ontvankelijk.
Het middel voert ook de schending aan van artikel 84, § 1, 8o, van het
Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium
en energie.
Krachtens de aangevoerde wetsbepaling mag niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning het reliëf van de
bodem aanzienlijk wijzigen.
De eisers voeren aan dat de aanleg van de weg die hen ten laste is
gelegd, niet naar recht strafbaar is gesteld krachtens het voormelde
artikel 84, § 1, 8o, aangezien het arrest aanneemt dat de wijziging
van het reliëf van de bodem slechts betrekking heeft op een miniem
gedeelte van de grond en dat het hoogteverschil vrijwel onopgemerkt
blijft. Het arrest wordt verweten dat het, om de telastlegging bewezen
te verklaren, alleen acht slaat op de gevolgen van de betwiste aanleg
voor het ecosysteem.
De bij wet vereiste omvang van de reliëfwijziging heeft geen betrekking op een welbepaalde of bepaalbare hoogte, diepte, oppervlakte,
dikte of aanvoer van materie, vanaf waar het misdrijf zou zijn aangetoond.
De omvang van de wijziging wordt ook beoordeeld, rekening houdend
met de impact van de werken op het gebied. De in het middel aangevoerde wetsbepaling is van toepassing wanneer de bestaande toestand
zodanig werd gewijzigd dat daaruit aanzienlijke en blijvende schade
voortvloeit voor het milieu en de aard en de bestemming van de grond
daardoor wordt gewijzigd.
Het arrest stelt vast dat de eisers, om een veen droogvoets te kunnen
oversteken, een weg hebben doen aanleggen van vier meter breed
en honderdtwintig meter lang, dat ze daartoe een ophoging hebben
gemaakt van bouwafval, stenen en grond, dat die gestabiliseerde weg
niets gemeen heeft met een pad door een modderig stuk grond, dat
de opgehoogde weg, die dwars op de aflopende helling ligt, de water-
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toevoer belet van de hoger gelegen vochtige gebieden naar het lager
gelegen veen en dat die verstoring van de oppervlaktewateren tot een
verschraling van de veenvegetatie heeft geleid.
Uit die vaststellingen hebben de appelrechters het bestaan van een
aanzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem kunnen afleiden.
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 beslissingen zijn overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
12 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de
heer Veiders (bij de balie te Eupen).

N° 200
2o

— 12 maart 2014
(P.13.1820.F)

kamer

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. — A rtikel 33.
— A rtikel 33.1. — Vluchtmisdrijf. — Wil om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken. — Begrip.

Artikel 33.1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer straft
elke bestuurder van een voertuig die, wetend dat dit voertuig oorzaak van
dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest, de
vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs
als het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is ; de dienstige vaststellingen zijn niet enkel de vaststellingen die nodig zijn om de respectievelijke aansprakelijkheden voor het ongeval te bepalen, maar ook de vaststellingen inzake de toestand van de dader.

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Marche-en-Famenne van 2 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het vonnis verklaart de eiser schuldig aan het niet-naleven van de
verplichtingen opgelegd door artikel 52.2 Wegverkeersreglement toen
hij bij een ongeval betrokken was (telastlegging B) en het besturen van
een voertuig ondanks een vervallenverklaring, met overtreding van
artikel 48, § 2, Wegverkeerswet (telastlegging C).
Krachtens artikel 68 van de voormelde wet verjaren die overtredingen door verloop van een jaar te rekenen van de dag waarop ze zijn
begaan.
De feiten hebben plaatsgevonden op 4 oktober 2011. Aangezien de
laatste verjaringstuitende daad bestond in het bevel tot dagvaarding
van 27 september 2012, uitgaande van het openbaar ministerie, is de
verjaring ingetreden op 26 september 2013.
Daaruit volgt dat de rechtbank, op de dag van het vonnis, de strafvordering wegens de voormelde telastleggingen vervallen had moeten
verklaren.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel
van de strikte interpretatie van het strafrecht en de schending van
artikel 33, § 1, Wegverkeerswet. De eiser, die vervolgd wordt wegens
vluchtmisdrijf, verwijt de appelrechters dat ze hem schuldig hebben
verklaard omdat hij niet heeft voldaan aan de verplichting de politiediensten te verwittigen, zodat tot de dienstige vaststellingen kon
worden overgegaan.
Het voormelde artikel 33, § 1, straft elke bestuurder van een voertuig
die, wetend dat dit voertuig oorzaak van dan wel aanleiding tot een
ongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan
de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval
niet aan zijn schuld te wijten is.
De dienstige vaststellingen zijn niet enkel de vaststellingen die
nodig zijn om de respectieve aansprakelijkheden voor het ongeval te
bepalen, maar ook de vaststellingen inzake de toestand van de dader.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, oordeelt het vonnis
niet dat het feit van de politie niet op te bellen na een ongeval, op zich
reeds vluchtmisdrijf oplevert.
Het wijst erop dat de eiser, gezien de bijzondere omstandigheden van
het voorliggende geval, bewust de plaats heeft verlaten om zich aan alle
dienstige vaststellingen te onttrekken, aangezien hij de politie had
moeten verwittigen omdat hij wist dat hij zojuist een ongeval had veroorzaakt op een verlaten plaats en hij een voertuig bestuurde dat hem niet
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toebehoorde. De politie werd uiteindelijk verwittigd door zijn werkgever
die zich ongerust maakte over het feit dat hij niet terugkeerde.
Die overwegingen miskennen het algemeen rechtsbeginsel niet en
schenden evenmin de voormelde wetsbepaling.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen. De onwettigheid van de beslissingen over
de telastleggingen B en C leidt tot nietigverklaring van de beslissing
over de straf die voor het geheel van de telastleggingen is uitgesproken
en van de beslissing tot bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Ze heeft daarentegen
geen invloed op de schuldigverklaring aan telastlegging A omdat de
vernietiging wordt uitgesproken om een reden die geen verband houdt
met de redenen die de beslissing verantwoorden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de telastleggingen B
en C bewezen verklaart.
Zegt dat er vernietigd wordt zonder verwijzing.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over
de straf en over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luik, zitting houdende in hoger beroep.
12 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Brouyaux (bij de balie te Marche-en-Famenne) en de heer
Clicheroux (bij de balie te Nijvel).

N° 201
2o

— 12 maart 2014
(P.13.1829.F)

kamer

1o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — A lge meen. — Vennootschappen in vereffening. — Vereffenaar. — Opening van
een rubriekrekening. — T ussenkomst in de hoedanigheid van orgaan van de
vennootschap.
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2 o FAILLISSEMENT. FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen). — Vennootschap in vereffening. — Rubriekrekening op naam van de vennootschap. —
Saldo op het ogenblik van het faillissement. — Juridische omschrijving.
— Schuldvergelijking na faillissement met de staat van ereloon van de
vereffenaar. — Verbod.
3o FAILLISSEMENT. FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT.
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN. — Verduistering van activa. — Vennootschap in vereffening. — Rubriekrekening op naam van de vennootschap. —
Saldo op het ogenblik van het faillissement. — Juridische omschrijving.
— Schuldvergelijking na faillissement met de staat van ereloon van de
vereffenaar. — Verbod.
4o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — A lge meen. — Vennootschappen in vereffening. — Faillissement. — Rubriekrekening op naam van de vennootschap. — Saldo op het ogenblik van het
faillissement. — Juridische omschrijving. — Schuldvergelijking na fail lissement met de staat van ereloon van de vereffenaar. — Verbod.
5o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — Vennootschap in vereffening. —
Faillissement. — Rubriekrekening op naam van de vennootschap. — Saldo
op het ogenblik van het faillissement. — Juridische omschrijving. —
Schuldvergelijking na faillissement met de staat van ereloon van de
vereffenaar. — Verbod.

1o Wanneer een vereffenaar, in die hoedanigheid, een rubriekrekening
opent op naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening,
treedt hij op als orgaan van die vennootschap  (1).
2o, 3o, 4o en 5o Het saldo op het ogenblik van het faillissement op de rubriekrekening op naam van de vennootschap in vereffening moet worden
beschouwd als een tegoed van die vennootschap en niet als een schuld
van de vereffenaar aan de vennootschap ; dat bedrag kan naderhand
geen aanleiding geven tot een schuldvergelijking met de na het faillissement van de vennootschap in vereffening opgemaakte staat van onkosten
en ereloon van de vereffenaar (2).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 10 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 14 januari 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op 7 maart 2014 heeft de eiser een antwoordnota neergelegd.
  (1), (2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 201.
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Op de rechtszitting van 12 maart 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
De eiser werd schuldig verklaard aan verduistering van activa,
om ten eigen bate de vennootschapsrekening te hebben leeggehaald
van het bedrijf waarvan hij de onderhandse vereffenaar was door het
bedrag naderhand in te voeren bij een staat van ereloon die de curator
na het faillissement van die vennootschap is meegedeeld.
Het middel verwijt het arrest dat het de wettelijke schuldvergelijking weigert, na faillissement, tussen de wederzijdse en verknochte
schulden van de vereffenaar en van de vennootschap, wat voor eerstgenoemde neerkomt op de verplichting om de activa over te dragen
op zijn derdenrekening bij de curator van het faillissement, en voor
laatstgenoemde om het ereloon van de vereffenaar te betalen, dat is
vastgesteld door een factuur die na het faillissement wordt opgemaakt.
Wanneer een vereffenaar, in die hoedanigheid, een rubriekrekening
opent op naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening,
treedt hij op als orgaan van die vennootschap.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, moet het bedrag dat
op het ogenblik van het faillissement voorkwam op de rubriekrekening geopend op naam van de vennootschap in vereffening, worden
beschouwd als een tegoed van die vennootschap en niet als een schuld
van de vereffenaar aan de vennootschap.
Met de redenen dat die rekening deel uitmaakte van de activa van de
vennootschap die ontbonden werd op de dag van de faillietverklaring,
en dat dit bedrag naderhand geen aanleiding kon geven tot een schuldvergelijking, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat :
mevr. De Baets.
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N° 202
2o

— 12 maart 2014
(P.13.1880.F)

kamer

1o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Rijden in staat van alco holintoxicatie. — A dem- of bloedanalyse. — M eetapparatuur. — Bij wet
geregeld bewijs. — Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
vaststellen van de aangewende toestellen. — Bindend karakter.
2 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 34. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — M eetapparatuur. — Bij wet geregeld bewijs. —
Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen van de
aangewende toestellen. — Bindend karakter.
3o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — M eetapparatuur. — Bij wet geregeld bewijs. —
Bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vaststellen van de
aangewende toestellen. — Bindend karakter.
4o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Bijzonder bij wet gere geld bewijs. — Schending van een wetsbepaling. — Wettelijke bewijswaarde. — Verlies. — Voorwaarde.
5o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 34. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — M eetapparatuur. — Bij wet geregeld bewijs. —
Schending van een wetsbepaling. — Wettelijke bewijswaarde. — Verlies.
— Voorwaarde.
6 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — M eetapparatuur. — Bij wet geregeld bewijs. —
Schending van een wetsbepaling. — Wettelijke bewijswaarde. — Verlies.
— Voorwaarde.
7o BEWIJS. — STRAFZAKEN. — Bewijsvoering. — Rijden in staat van alco holintoxicatie. — A dem- of bloedanalyse. — P roces -verbaal van vaststel ling. — Verwijzing naar de voorgeschreven bepalingen. — Nalatigheid of
vergissing. — Gevolg.
8o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 34. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — P roces -verbaal van vaststelling. — Verwijzing naar
de voorgeschreven bepalingen. — Nalatigheid of vergissing. — Gevolg.
9 o WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — Wetsbepalingen. —
A rtikel 59. — Rijden in staat van alcoholintoxicatie. — Bewijs. — A demof bloedanalyse. — P roces -verbaal van vaststelling. — Verwijzing naar
de voorgeschreven bepalingen. — Nalatigheid of vergissing. — Gevolg.

1o, 2o en 3o Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan
het bewijs, wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt geleverd,
bijzonder bij wet is geregeld ; wanneer de rechter zijn beslissing grondt op
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de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, dient hij zich te houden aan
de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vastleggen van de
gebruikte toestellen  (1). (Art. 59, § 4, Wegverkeerswet)
4o, 5o en 6 o De rechter, die aan een bijzonder bij wet geregeld bewijs zijn
wettelijke bewijswaarde wil ontzeggen, moet vaststellen dat het werd
verkregen met schending van een bepaling die de intrinsieke waarde
ervan waarborgt ; de wet doet die bewijswaarde niet afhangen van de
exacte en complete verwijzing naar de toepasselijke voorschriften  (2).
7o tot 9o De vergissingen of nalatigheden bij het vermelden, door de opstellers van het proces-verbaal, van de te eerbiedigen bepalingen, kunnen
geen vermoeden opleveren van een miskenning van de daarin gestelde
regels ; de bodemrechter dient immers in feite na te gaan of uit de gegevens van de zaak blijkt dat een vormvereiste niet werd nagekomen en
moet, in voorkomend geval, de weerslag ervan op de intrinsieke waarde
van het bewijs beoordelen. (Art. 59, § 4, Wegverkeerswet)

(Procureur

des

Konings

te

Verviers t. G.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Verviers van 24 oktober 2013.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep, die aan dit
arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het besturen van een motorvoertuig in staat van alcoholintoxicatie
is een wanbedrijf waarvan het bewijs, wanneer het door een adem- of
bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld. Indien de
rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, dient
hij zich te houden aan de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte toestellen vastleggen.
Om de wettelijke bewijswaarde van een bijzonder bij wet geregeld
bewijs vervallen te verklaren, moet de rechter vaststellen dat het werd
verkregen met schending van een bepaling die de intrinsieke waarde
ervan waarborgt.
De wet doet die bewijswaarde niet afhangen van de strikte en volledige vermelding van de toepasselijke voorschriften.

  (1) Cass. 9 juni 2010, AR P.10.0384.F, AC 2010, nr. 404.
  (2) Cass. 11 december 2012, AR P.12.0467.N, AC 2012, nr. 678.
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Het bewijs, dat is verkregen met een toestel dat de functies van
ademtest en ademanalyse combineert, wordt door het vonnis geweerd
op de enkele grond dat de verbaliserende agenten in hun proces-verbaal
niet hebben vermeld dat ze alle bepalingen van het koninklijk besluit
van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen hebben nageleefd, met inbegrip van artikel 7, krachtens
welk de ademanalysator steeds vergezeld moet zijn van de gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de voorschriften moet worden
gebruikt.
De vergissingen of nalatigheden bij het vermelden, door de opstellers
van het proces-verbaal, van de te eerbiedigen bepalingen, kunnen geen
vermoeden opleveren van een schending van de daarin gestelde regels.
De vonnisrechter dient immers in feite na te gaan of uit de gegevens
van de zaak blijkt dat een vormvereiste niet werd nageleefd en moet,
in voorkomend geval, de weerslag ervan op de intrinsieke waarde van
het bewijs beoordelen.
Door uitspraak te doen zoals hierboven gesteld, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, zitting
houdende in hoger beroep.
12 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Thomas (bij
de balie te Verviers).

N° 203
2o

— 12 maart 2014
(P.14.0314.F)

kamer

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
Uitlegging van een wet. — Verwijzing naar een precedent in de rechtspraak. — Wettigheid.
2 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — Uitlegging. —
Verwijzing naar een precedent in de rechtspraak. — Wettigheid.
3o VREEMDELINGEN. — M aatregel tot verwijdering van het grondgebied.
— Vrijheidsberovende maatregel. — Beroep bij de rechterlijke macht. —
Onderzoeksgerechten. — Omvang van het toezicht.
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—

Vreemdelingen. — M aatregel tot
— Vrijheidsberovende maatregel. —
macht. — Omvang van het toezicht.

verwijdering van het grondgebied.

Beroep

bij de rechterlijke

1o en 2o Het arrest dat tot staving van de uitlegging van een wet een precedent in de rechtspraak aanvoert, verleent aan dat precedent niet de
draagwijdte van een algemene verordenende bepaling.
3o en 4o De hoven of rechtbanken mogen zich niet, onder voorwendsel van
een toezicht op de proportionaliteit, mengen in de beoordeling door de
administratieve overheid van de noodzaak om een einde te maken aan
een illegaal verblijf en de gegrondheid van de daartoe genomen maatregelen  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Het arrest dat tot staving van de uitlegging van een wet een precedent in de rechtspraak aanvoert, verleent aan dat precedent niet de
draagwijdte van een algemene verordenende bepaling.
De appelrechters hebben geoordeeld dat het recht op eerbiediging
van het privé-leven, voor degene die het opeist, niet het recht inhoudt
een land waarvan hij geen onderdaan is binnen te komen en er zich te
vestigen.
De verwijzing, na die overweging, naar een arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen dat in dezelfde zin heeft beslist, doet geen
afbreuk aan het autonome karakter van de overtuiging waaraan de
bekritiseerde reden uitdrukking geeft.
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 6 Gerechtelijk
Wetboek, kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest wordt verweten dat het de proportionaliteit niet onderzoekt tussen de vrijheidsberovende maatregel en de maatregel tot
  (1) Zie Cass. 27 juli 2010, AR P.10.1228.F, AC 2010, nr. 488.
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verwijdering van de vreemdeling, enerzijds, en de omstandigheid dat
hij een van de landstalen kent en over een beroepsopleiding beschikt
waardoor hij in het land makkelijk werk kan vinden, anderzijds.
De hoven of rechtbanken mogen zich niet, onder voorwendsel van
een toezicht op de proportionaliteit, mengen in de beoordeling van
de administratieve overheid betreffende de noodzaak aan een illegaal
verblijf een einde te maken en de gegrondheid van de daartoe genomen
maatregelen.
Het arrest oordeelt dat de asielprocedure van de eiser is mislukt,
dat hem tevergeefs een eerste bevel om het grondgebied te verlaten
werd betekend, dat al zijn verblijfsaanvragen werden afgewezen, dat
hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing tot verwijdering, en dat de jegens hem gebruikte dwang in verhouding staat tot de
hardnekkige weigering van betrokkene om een eind te maken aan zijn
illegale toestand.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft aldus, binnen de bij wet
aan haar bevoegdheid gestelde grenzen, het wettigheidstoezicht uitgeoefend dat haar op grond van artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet,
is opgedragen.
Het middel kan dus niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Andrien (bij
de balie te Luik).

N° 204
2o

— 12 maart 2014
(P.14.0129.F)

kamer

1o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Omschrijving. —
Wijziging. — Begrip.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — ARTIKEL 6.3. — A rtikel 6.3, a. — Recht om op de hoogte te
worden gesteld van de aard en de reden van de beschuldiging. — Omschrijving. — Wijziging. — Begrip.

1o en 2o Wanneer de rechter de omschrijving wijzigt dient hij, enerzijds,
vast te stellen dat het geherkwalificeerde feit hetzelfde is als dat waarop
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de strafvordering was gegrond en, anderzijds, erover te waken dat de
beklaagde de gelegenheid krijgt zich tegen de nieuwe omschrijving te
verdedigen ; dat is het geval wanneer de omschrijving van het hoofdfeit
en de omschrijving van de verzwarende omstandigheid, afzonderlijk
genomen, niet nieuw zijn, maar de combinatie van beide, voor de eerste
maal in hoger beroep, aan het feit een ander juridisch karakter toekent
dan de akte van aanhangigmaking eraan had toegekend ; het gaat nu
met name om een misdrijf waarvan de verjaring niet meer door het eerste
maar door het vierde lid van artikel 21 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering wordt geregeld  (1). (Art. 6.3, EVRM ; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(P. e.a. 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 4 december 2013.
De eiser L. P. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Op de rechtszitting van 5 maart 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop
geconcludeerd
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van L. P.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 6.3, a, EVRM schendt
en het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging miskent. De eiser verwijt de appelrechters dat ze de
omschrijving van het hem ten laste gelegde misdrijf hebben gewijzigd
zonder hem daarvan eerst in kennis te hebben gesteld.
Wanneer de rechter de omschrijving wijzigt dient hij, enerzijds, vast
te stellen dat het geherkwalificeerde feit hetzelfde is als dat waarop
de strafvordering was gegrond en, anderzijds, erover te waken dat de
beklaagde de gelegenheid krijgt zich tegen de nieuwe omschrijving te
verdedigen.
De eiser werd naar de correctionele rechtbank verwezen wegens
poging tot diefstal met geweld of bedreiging die de dood van het slachtoffer tot gevolg had, zonder het oogmerk te doden.

  (1) Zie Cass. 13 januari 1999, AR P.98.1521.F, AC 1999, nr. 21.
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De eerste rechter heeft de omschrijving diefstal met doodslag in
aanmerking genomen, een misdaad die in artikel 475 Strafwetboek is
bepaald, en de rechtbank heeft zich, na de eiser te hebben verzocht zich
daartegen te verdedigen, onbevoegd verklaard om van de zaak kennis
te nemen.
Hoewel uit het arrest blijkt dat het openbaar ministerie niet langer
in zijn hoger beroep volhardde en de bevestiging vorderde van het
beroepen vonnis, heeft het hof van beroep het hoofdfeit omschreven als
poging tot diefstal en de verzwarende omstandigheid als doodslag. Het
heeft de eiser vervolgens uit dien hoofde tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
De omschrijving poging tot diefstal wordt weliswaar in de beschikking tot verwijzing vermeld, terwijl die van doodslag is opgenomen in
het vonnis van onbevoegdverklaring. Afzonderlijk genomen zijn beide
omschrijvingen niet nieuw.
De combinatie van beide, voor de eerste maal in hoger beroep, kent
evenwel aan het feit een ander juridisch karakter toe dan de akte
van aanhangigmaking eraan had toegekend, met name een misdrijf
waarvan de verjaring niet meer door het eerste maar door het vierde
lid van artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
wordt geregeld.
Aangezien ze de omschrijving hadden gewijzigd, dienden de appelrechters de eiser daarvan kennis te geven, een vormvereiste dat niet
blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
Het middel is in zoverre gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden,
behoeft geen nader onderzoek.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eiser
De vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de
beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, leidt tot vernietiging van de definitieve beslissingen op de tegen
hem door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien.
B. Cassatieberoep van R.M.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering tegen de eiser
Ambtshalve middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van eerbiediging van het recht van verdediging
De eiser werd veroordeeld wegens poging tot diefstal, met de omstandigheid dat er met name doodslag werd gepleegd om de diefstal te
vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan te verzekeren.
Noch de beschikking tot verwijzing, noch het vonnis van onbevoegdverklaring vermelden dat de eiser zich schuldig heeft kunnen maken
aan het misdrijf vermeld in de artikelen 52 en 475 Strafwetboek, en de
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eiser blijkt niet door de appelrechters over die gewijzigde omschrijving te zijn ondervraagd.
Het arrest miskent aldus het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over
de burgerlijke rechtsvorderingen.
De vernietiging, op het niet-beperkte cassatieberoep van de
beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, leidt tot vernietiging van de definitieve beslissingen op de tegen
hem door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
12 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Andersluidende
conclusie   (1) : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Remy (bij de balie te Dinant), de heer Barthelemy (bij de balie te
Dinant), mevr. Rouard (bij de balie te Dinant), mevr. Materne (bij de
balie te Dinant) en mevr. Ottoul (bij de balie te Dinant).

N° 205
1o

— 13 maart 2014
(C.13.0191.N)

kamer

VENNOOTSCHAPPEN. — ALLERLEI. — Bewakings- en beveiligingsondernemingen, diensten of instellingen. — Activiteitenverslag. — I ndiening.
— Toepassing.

Uit artikel 14 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid en de wetsgeschiedenis blijkt niet dat ook een
verplichting bestaat voor de bewakings- en beveiligingsondernemingen,
diensten of instellingen, bedoeld in artikel 1 van die wet, om jaarlijks een
activiteitenverslag in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken
  (1) Het OM, dat heeft geoordeeld dat de omschrijving die aan de feiten werd gegeven
niet nieuw was en dat de eiser heel goed wist dat hij, enerzijds, naar de correctionele
rechtbank was verwezen wegens poging tot diefstal door middel van geweld of bedreiging, met verschillende verzwarende omstandigheden, waaronder de omstandigheid dat
het geweld en de bedreiging die jegens het slachtoffer werden uitgeoefend, zonder het
oogmerk te doden, niettemin diens dood hebben veroorzaakt, en, anderzijds, door de
eerste rechter werd verzocht zich tegen een verzwarende omstandigheid, omschreven als
doodslag, te verdedigen, heeft daaruit geconcludeerd dat het middel niet gegrond was.
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wanneer in een bepaald jaar geen activiteiten werden ontplooid. (Artt. 1
en 14 Bewakingswet)

(Belgische Staat,

Binnenlandse Zaken
Muzée b.v.b.a.)

minister van
t.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 5 september 2011.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 14 Bewakingswet van 10 april 1990 sturen
de bewakings- en beveiligingsondernemingen, diensten of instellingen,
bedoeld in artikel 1, de minister van Binnenlandse Zaken jaarlijks, op
de door hem bepaalde datum, een activiteitenverslag waarvan hij de
inhoud bepaalt.
De wetgever wenst op die manier een controle te organiseren op de
correcte toepassing van de wet en van zijn uitvoeringsbesluiten.
Uit vermeld artikel 14 en de wetsgeschiedenis blijkt niet dat ook een
verplichting bestaat om een activiteitenverslag in te dienen wanneer
in een bepaald jaar geen activiteiten werden ontplooid.
Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat artikel 14 Bewakingswet vereist
dat iedere vergunde bewakingsdienst een activiteitenverslag moet
indienen, ongeacht het al dan niet uitoefenen van activiteiten, berust
op een onjuiste rechtsopvatting.
2. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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1o
ARBITRAGE. — Wet

van

— 13 maart 2014
(C.13.0347.N)

kamer

1

april

1976

betreffende de verticale integratie

in de sector van de dierlijke productie.
komst.

— Verticale

integratieovereen-

— Toepassing.

De wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector
van de dierlijke productie die van dwingend recht is, sluit niet uit dat
een geschil met betrekking tot een verticale integratieovereenkomst
aan arbitrage wordt onderworpen op voorwaarde dat de overeenkomst
tot arbitrage wordt gesloten nadat het geschil is ontstaan.

(Witven b.v.b.a. e.a. t. Vion Farming België n.v.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 6 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de
sector van de dierlijke producten die van dwingend recht is, sluit niet
uit dat een geschil met betrekking tot een verticale integratieovereenkomst aan arbitrage wordt onderworpen op voorwaarde dat de overeenkomst tot arbitrage wordt gesloten nadat het geschil is ontstaan.
2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een geschil betreffende een
verticale integratieovereenkomst niet het voorwerp kan zijn van arbitrage, ongeacht of de overeenkomst zelf het geschil onttrekt aan de
door de wet van 1 juli 1976 aangewezen rechter, dan wel de partijen
na het ontstaan van het geschil arbitrage overeenkomen, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
.........................................................
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
13 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 207
1o

— 13 maart 2014
(C.13.0392.N)

kamer

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Verkeersongeval. — A ard
van de geleden schade. — Zwakke weggebruiker. — Vordering op grond van
artikel 29bis W.A.M. 1989. — Subrogatie. — Toepassing.

Uit artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 19 januari 2001, volgt dat enkel het slachtoffer en zijn
rechthebbenden die schade hebben geleden, vergoeding kunnen verkrijgen
op grond van artikel 29bis WAM ; een verzekeraar of sociale verzekeraar
die slechts gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer en zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde, kan voor de betalingen aan
het slachtoffer en zijn rechthebbenden geen verhaal uitoefenen op grond
van artikel 29bis WAM. (Art. 29bis WAM)

(La

caisse primaire d’assurance maladie du
t.

Val

de

Marne

Baloise Belgium n.v. e.a.)
A rrest.

I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 8 oktober 2012.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM, zoals van toepassing voor de
wijziging bij wet van 19 januari 2001, bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, alle schade veroorzaakt
aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met uitzondering van de stoffelijke
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schade, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid
dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig
overeenkomstig deze wet.
Hieruit volgt dat enkel het slachtoffer en zijn rechthebbenden die
schade hebben geleden, vergoeding kunnen verkrijgen op grond van
artikel 29bis WAM. Een verzekeraar of sociale verzekeraar die slechts
gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer en zijn rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde, kan voor de betalingen aan het
slachtoffer en zijn rechthebbenden geen verhaal uitoefenen op grond
van artikel 29bis WAM.
2. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
.........................................................
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de
vordering van de eiseres tegen de tweede verweerster en de hieraan
verbonden kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Hasselt, rechtszitting houdend in hoger beroep.
13 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 208
1o

— 13 maart 2014
(C.13.0468.N)

kamer

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GERECHTELIJK AKKOORD. — Wet continuïteit onderne mingen. — R eorganisatieplan. — Homologatie. — Categorieën van schuld eisers. — Gedifferentieerde behandeling. — Voorwaarden.
2 o CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — Reorganisatieplan. —
Homologatie. — Categorieën van schuldeisers. — Gedifferentieerde
behandeling. — Voorwaarden.

1o en 2o Een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers moet functioneel zijn, dit wil zeggen afgestemd zijn op het behoud van de onderne-
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ming als economische entiteit en mag niet disproportioneel zijn, hetgeen
door de rechter marginaal kan worden getoetst ; een herstelplan waarbij
een schuldeiser bij een meerderheidsbesluit gebonden wordt aan een
gedifferentieerde behandeling van zijn schuldvordering die niet aan deze
voorwaarden voldoet, is strijdig met de openbare orde  (1). (Artt. 49 en 55,
tweede lid WCO)

(R.S.Z. t. D.Line b.v.b.a. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 10 juni 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 55, tweede lid, WCO bepaalt dat de homologatie van het
plan slechts door de rechtbank kan worden geweigerd in geval van niet
naleving van de pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens schending van de openbare orde.
2. Krachtens artikel 49 WCO, eerste lid, kan het reorganisatieplan
voorzien in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën
van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de
aard ervan.
Een gedifferentieerde behandeling van schuldeisers moet functioneel
zijn, dit wil zeggen afgestemd zijn op het behoud van de onderneming
als economische entiteit en mag niet disproportioneel zijn, hetgeen
door de rechter marginaal kan worden getoetst. Een herstelplan
waarbij een schuldeiser bij een meerderheidsbesluit gebonden wordt
aan een gedifferentieerde behandeling van zijn schuldvordering die
niet aan deze voorwaarden voldoet, is strijdig met de openbare orde.
3. De appelrechters stellen vast dat het herstelplan voorziet in twee
categorieën van schuldeisers, namelijk de “strategisch belangrijke
schuldeisers” met wie de onderneming in de toekomst economische
banden zal onderhouden en de overige schuldeisers waaronder alle
“institutionele schuldeisers” zoals de eiser, aan wie respectievelijk
50 pct. en 30 pct. van hun schuldvordering wordt betaald en dat alle
“institutionele schuldeisers” op gelijke basis worden behandeld.

  (1) Zie Cass. 7 februari 2013, AR C.12.0165.F–C.12.0229.F, AC 2013, nr. 92.
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Zij oordelen dat de voorkeur voor de “strategisch belangrijke schuldeisers kadert binnen de continuïteit van de onderneming en derhalve
een functioneel toetsingscriterium [is]” en “een objectieve basis [oplevert] om enige differentiatie tussen schuldeisers te rechtvaardigen” en
dat “de doorgevoerde differentiatie […] redelijk is”.
4. Op grond hiervan oordelen de appelrechters naar recht dat de
verschillende behandeling van de schuldeisers en de indeling van de
eiser als institutionele schuldeiser bij de tweede categorie van schuldeisers, geen schending oplevert van de openbare orde.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Voor zover het middel gericht is tegen de motieven waarin het
bestreden arrest oordeelt dat de discussie omtrent de indeling van de
eiser in een bepaald categorie van schuldeisers, niet het voorwerp van
de homologatie procedure vormt, maar een discussie die dient gevoerd
te worden in de procedure bedoeld in artikel 46 WCO, is het middel
gericht tegen een overtollige reden, en is het mitsdien, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. De Baets.

N° 209
1o

— 14 maart 2014
(F.13.0007.F)

kamer

GEMEENTE-, PROVINCIE EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. —
GEMEENTEBELASTINGEN. — Compenserende bedrijfsbelastingen. —
Geen verboden belasting. — Voorwaarden.

Compenserende bedrijfsbelastingen die betrekking hebben op de marktwaarde van de onroerende goederen en op de gebruikswaarde van het
materiaal en van de outillage, en niet op het inkomen daarvan, zijn geen
gelijkaardige verboden belastingen zijn in de zin van artikel 464, 1o, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die zijn vastgesteld op
de grondslag of op het bedrag van de in dat artikel opgesomde belastingen  (1). (Art. 464, 1o, WIB92)

(Stad La Louvière t. NLMK La Louvière n.v.)
  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 209. Het Hof heeft diezelfde dag vier identieke
arresten gewezen inzake stad La Louvière t/ Connectimmo n.v. (AR F.12.00142.F), stad La
Louvière t/ Belgacom n.v. (AR F.12.00143.F), Connectimmo n.v. stad Herstal (AR F.12.0189.F)
en gemeente Seneffe t/ Connectimmo n.v. (AR F.12.0150.F),
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 5 september 2012.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 17 februari 2014 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan waarvan het eerste onderdeel gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 159, 162, inzonderheid tweede lid, 2 o, en 170, § 4, van de Grondwet ;
— de artikelen 6, 37, 183 en 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 ;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement van de stad La Louvière
van 21 maart 2001 die voor de aanslagjaren 2001 tot 2006 een compenserende
bedrijfsbelasting vaststelt ;
— de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement van de stad La Louvière van
15 maart 2007 die een compenserende bedrijfsbelasting vaststelt.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerster gegrond verklaart,
beveelt de ontheffing van de litigieuze compenserende bedrijfsbelastingen om
de volgende redenen :
“Luidens artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
zijn de provincies, agglomeraties en 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 ;
Wegens de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belastingen
en de rijksbelastingen moet de gelijkaardigheid van de belastingen beoordeeld
worden op grond van de berekeningsgrondslag ;
Een algemene gemeentebelasting die gegrond is op een van de wezenlijke
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen
bepalen, is derhalve een verboden gelijkaardige belasting in de zin van
artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ;
Het kadastraal inkomen vormt de grondslag van de onroerende voorheffing
en is een wezenlijke component van het nettobelastbaar inkomen in de personenbelasting ;
Uit juridisch oogpunt bestaat er geen verschil tussen een berekening waarbij
het kadastraal inkomen zelf als grondslag wordt genomen en een berekening op
grond van een waarde die gelijk is aan het kadastraal inkomen, waarop vervolgens een coëfficiënt wordt toegepast, aangezien die waarde steeds het kadas-
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traal inkomen als grondslag heeft (RvS, 23 september 2010, arrest nr. 207.637,
F.J.F., nr. 2011/89) ;
Artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 staat de
provincies en gemeenten bijgevolg niet toe gemeentebelastingen op het kadastraal inkomen te heffen ;
De compenserende bedrijfsbelasting, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd op zijn vergaderingen van 21 maart 2001 en 15 maart 2007, wordt in
dit geval vastgesteld op grond van de marktwaarde, op 1 januari 1975, van de
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en van de gebruikswaarde, op
1 januari 1975, van het materiaal en de outillage ;
Die twee waarden hebben dus uitsluitend het kadastraal inkomen als grondslag ; het feit dat er op dat kadastraal inkomen een vermenigvuldigingscoëfficiënt wordt toegepast, wijzigt de aard van die grondslag niet ;
De litigieuze gemeentebelasting gebruikt het kadastraal inkomen dus als
grondslag voor de berekening ;
Een lokale belasting die steunt 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, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 (Cass., 10 oktober 2008, F.06.0096.N ; Cass.,
10 december 2009, F.08.0041.N) ;
Die belastingreglementen mogen niet worden toegepast wegens schending
van artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ;
De [eiseres] kon niet ervan uitgaan dat de inning van de litigieuze belasting is toegestaan door artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, op grond dat het zou gaan om een belasting die geïnd wordt op de
grondslag of op het bedrag van de onroerende voorheffing, dat berekend wordt
op grond van het kadastraal inkomen ;
(De eiseres) meent ten onrechte dat de compenserende bedrijfsbelasting een
rechtstreekse belasting is die gelijkgesteld kan worden met het vergunningsrecht, dat wil zeggen een belasting die de belastingplichtigen treft wegens de
uitoefening van hun bedrijvigheid, handel of beroep, op grond van vermoedens,
en die losstaat van hun opbrengst of winst ;
Het belastbare feit dat als grondslag voor de opeisbaarheid van de litigieuze
belasting dient, is het bezit van een gebouwd of ongebouwd onroerend goed waarin
een industriële activiteit plaatsvindt of het bezit van materiaal of outillage ;
De belasting treft geen activiteit, maar het inkomen van de onroerende
goederen en van materiaal en de outillage die voor een bepaald doel gebruikt
worden of verondersteld worden gebruikt te worden”.
Grieven
Artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verbiedt
de gemeenten en provincies opcentiemen te heffen 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.
Artikel 465 van dat wetboek staat de gemeenten niettemin toe een aanvullende belasting op de personenbelasting vast te stellen.
Artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 beperkt de
fiscale autonomie van de gemeenten, zoals ze is vastgelegd in de artikelen 162,
tweede lid, 2 o, en 17, § 4, van de Grondwet. Die bepaling moet dus beperkend
worden uitgelegd.

ARREST-2014-3.indb 767

13/01/15 11:46

768

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.3.14 - N° 209

Dat verbod is in de eerste plaats van toepassing op de opcentiemen op de vier
inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners).
Het betreft vervolgens de belastingen van dezelfde aard als de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting
van niet-inwoners, die op de grondslag of op het bedrag van die belastingen
worden vastgesteld.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt te dezen dat de door de eiseres
geheven compenserende bedrijfsbelasting berekend wordt op basis van de
marktwaarde, op 1 januari 1975, van de gebouwde en ongebouwde onroerende
goederen waarin een industriële, handels-, financiële, landbouw-, ambachtelijke of andere activiteit plaatsvindt, en van de gebruikswaarde, op 1 januari
1975, van het materiaal en de outillage (artikel 1 van de belastingreglementen
van 21 maart 2001 en 15 maart 2007).
Volgens hetzelfde artikel 1 van de belastingreglementen wordt de marktwaarde of de gebruikswaarde forfaitair berekend op basis van de volgende
formule :
kadastraal inkomen van de nijverheidsgoederen
en/of de outillage van het aanslagjaar × 100
5,3
Datzelfde artikel 1 bepaalt voorts dat, onder kadastraal inkomen en/of
kadastraal inkomen van de outillage, de inkomens verstaan moeten worden
waaraan het kadaster de code 3F, 4F, 5F of 6F toekent.
De belastingreglementen bepalen ook dat, bij de berekening van de marktwaarde, rekening wordt gehouden met het kadastraal inkomen van de nijverheidsgoederen en van het materiaal en de outillage, dat door de minister van
Financiën bij zijn berekening van de onroerende voorheffing in aanmerking
wordt genomen.
Volgens artikel 2 van dezelfde belastingreglementen is de belasting verschuldigd door degene die de onroerende voorheffing verschuldigd is.
Eerste onderdeel
Het wordt niet betwist dat de litigieuze belasting niet bestaat in opcentiemen
op de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of
belasting van niet-inwoners. De enige vraag is of het al dan niet gaat om een
belasting van dezelfde aard als de inkomstenbelastingen, die berekend worden
op dezelfde grondslag of op hetzelfde bedrag als die belastingen.
De compenserende bedrijfsbelasting, zoals ze is aangenomen door de verweerster, wordt berekend op grond van de marktwaarde of de gebruikswaarde, naargelang van het geval, van de gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen
alsook van het materiaal en de outillage, die bedoeld worden in artikel 1 van
de belastingreglementen en die beantwoorden aan de daarin vastgestelde
kenmerken.
Het kadastraal inkomen van de belastbare onroerende goederen vormt niet
de grondslag voor de berekening of de inning van de compenserende bedrijfsbelasting : het dient enkel als gegeven om de marktwaarde of de gebruikswaarde
van de belastbare goederen te bepalen, volgens de formule die door de eiseres
is goedgekeurd met het oog op de vaststelling van de grondslag voor de inning
van de belasting.
Hieruit volgt dat het arrest, dat het hoger beroep van de verweerster gegrond
verklaart, het vonnis van de eerste rechter wijzigt en besluit dat de compenserende bedrijfsbelasting een verboden belasting is in de zin van artikel 464, 1o,
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, op grond dat het kadastraal
inkomen de grondslag voor de onroerende voorheffing vormt en een wezenlijke component van het nettobelastbaar inkomen in de personenbelasting is,
aangezien de marktwaarde en de gebruikswaarde uitsluitend op het kadastraal
inkomen gebaseerd zijn en de omstandigheid dat op het kadastraal inkomen
een coëfficiënt wordt toegepast, de aard van die grondslag niet wijzigt :
— de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement van 21 maart 2001 alsook
de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement van 15 maart 2007 schendt, in
zoverre de belasting, volgens die bepalingen van de belastingreglementen, niet
wordt berekend op grond van het kadastraal inkomen, zelfs wanneer daarop een
coëfficiënt wordt toegepast, maar op grond van de marktwaarde of de gebruikswaarde, naargelang van het geval, van de belastbare onroerende goederen ;
— op zijn minst de bewijskracht van artikel 1 van de belastingreglementen
van 21 maart 2001 en 15 maart 2007 miskent en de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek schendt, door in de voormelde bepalingen van de
belastingreglementen een vermelding te lezen die daarin niet is vervat, aangezien het overweegt dat de litigieuze belasting berekend wordt op grond van
het kadastraal inkomen waarop een coëfficiënt wordt toegepast, terwijl de
belasting, volgens de belastingreglementen, vastgesteld wordt op grond van
de marktwaarde of de gebruikswaarde en het kadastraal inkomen slechts een
gegeven is waarmee die marktwaarde of gebruikswaarde berekend wordt maar
niet de grondslag voor de inning van de belasting vormt ;
— artikel 464, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en, voor
zover als nodig, de artikelen 162, inzonderheid tweede lid, 2 o, en 170, § 4, van de
Grondwet schendt, waarin de fiscale autonomie van de gemeenten is vastgelegd, in zoverre de litigieuze belasting, die niet is berekend op grond van het
kadastraal inkomen en niet is vastgesteld op de grondslag of op het bedrag
van de inkomstenbelastingen, geen bij het voormelde artikel 464, 1o, verboden
belasting is, aangezien dat artikel enkel de op de grondslag of op het bedrag
van de inkomstenbelastingen berekende gemeentebelastingen verbiedt ;
— artikel 159 van de Grondwet schendt, in zoverre het arrest weigert de
belastingreglementen van 21 maart 2001 en 15 maart 2007 toe te passen, hoewel
de compenserende bedrijfsbelasting niet strijdig is met artikel 464 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 464, 1o, WIB92, zijn de provincies, agglomeraties
en 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.
Artikel 1 van de gemeentereglementen van 21 maart 2001, voor de
aanslagjaren 2002 tot 2005, en van 15 maart 2007, voor het aanslagjaar
2007, voeren ten voordele van de eiseres een compenserende bedrijfsbelasting in gelijk aan ten minste een procent van de marktwaarde, op
1 januari 1975, van de gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
waarin een industriële, handels-, financiële, landbouw-, ambachtelijke
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of andere activiteit plaatsvindt en van de gebruikswaarde, op 1 januari
1975, van het materiaal en van de outillage. Artikel 1 bepaalt tevens dat
de markwaarde of gebruikswaarde forfaitair wordt berekend op grond
van de formule “kadastraal inkomen van de nijverheidsgoederen en/of
de outillage van het aanslagjaar x 100/5,3”, waarbij onder kadastraal
inkomen het inkomen wordt verstaan waaraan de administratie van
het kadaster de code 3F, 4F, 5F of 6F toekent en dat door de minister
van Financiën bij zijn berekening van de onroerende voorheffing wordt
toegepast.
Krachtens de artikelen 478 en 483 WIB92 wordt het kadastraal
inkomen van de betrokken goederen vastgesteld door op hun marktwaarde een percentage van 5,3 pct. toe te passen, zodat de marktwaarde
of de gebruikswaarde die als grondslag dient voor de berekening van de
belasting, kan worden verkregen door op het kadastraal inkomen een
coëfficiënt van 100/5,3 toe te passen.
Hieruit volgt dat de litigieuze compenserende bedrijfsbelastingen
betrekking hebben op de marktwaarde van de onroerende goederen en
op de gebruikswaarde van het materiaal en van de outillage, en niet op
het inkomen daarvan, en dat ze derhalve geen gelijkaardige verboden
belastingen zijn die zijn vastgesteld op de grondslag of op het bedrag
van de in het voormelde artikel 464, 1o, opgesomde belastingen.
Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt artikel 1 van de belastingreglementen alsook artikel 464, 1o, WIB92.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van
het middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, 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 Luik.
14 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en
de heer Bertin (bij de balie te Brussel).
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1o

— 14 maart 2014
(F.13.0067.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Beroepsinkomsten. — Bedrijfsverliezen. — A angifte. — Geen wijziging door de
fiscus. — Geen inkohiering van aanslagen. — Verstrijken van de wette lijke termijnen. — H erzieningsrecht van de fiscus. — Verval. — Omvang.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — Beroepsinkomsten. — Bedrijfsverliezen –Toegestane aftrek voor een aanslagjaar.
— Zelfde aftrek voor andere aanslagjaren. — Betwistingsrecht van de
fiscus.

1o De administratie, die de aangifte betreffende een aanslagjaar waarvoor zogezegd beroepsverliezen zouden zijn geleden, niet wijzigt en geen
aanslag inkohiert, heeft na het verstrijken van de wettelijke termijnen
niet meer het recht de aangifte van dat aanslagjaar te herzien ; zij is
evenwel slechts gebonden voor wat betreft de vaststelling van de inkomsten van het betrokken aanslagjaar.
2o Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat, wanneer de belastingplichtige, met toepassing van artikel 206 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de beroepsverliezen van de vorige jaren wil aftrekken van de
winst van elk volgende belastbare tijdperk, de administratie ook het recht
zou verliezen de realiteit en het bedrag van die verliezen te betwisten, ook
al zou ze, voor een vorig aanslagjaar, het bestaan ervan hebben erkend.

(Le Piane n.v. 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 12 september 2008.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
1. Uit het arrest blijkt dat de litigieuze aanslagen zijn vastgesteld volgens de procedure van de ambtshalve aanslag, vastgelegd in
artikel 351 WIB92, en niet volgens de procedure van de wijziging van
aangifte, bepaald in artikel 346 van dat wetboek.
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Het middel, dat de schending van die laatstgenoemde wetsbepaling
aanvoert, is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 351, tweede lid, WIB92 geeft de administratie,
vóór de aanslag ambtshalve wordt gevestigd, bij ter post aangetekende
brief aan de belastingplichtige kennis van de redenen waarom zij van
die procedure gebruikmaakt, van het bedrag van de inkomsten en
andere gegevens waarop de aanslag zal steunen, alsmede van de wijze
waarop die inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.
De kennisgeving van ambtshalve aanslag, die krachtens die bepaling
moet worden verstuurd, moet de belastingplichtige in staat stellen zijn
opmerkingen te maken of, met kennis van zaken, met de voorgenomen
aanslag in te stemmen. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare
wijze of zulks het geval is.
Het arrest stelt vast dat “[de eiseres] erkent dat de administratie
steeds dezelfde redenen opgeeft in de wijzigingsberichten van april
2004, oktober 2004 en de ambtshalve aanslagen van november 2004” en
dat “zij, voor het overige, uitvoerig heeft geantwoord op het standpunt
van de administratie betreffende de vorige verliezen van het [aanslag]
jaar 2000 in haar brief van haar raadsman van 25 mei 2004, waarnaar
zij ook verwijst in haar antwoord van 19 november 2004 op de kennisgevingen van ambtshalve aanslag”.
Uit die vaststellingen heeft het arrest wettig kunnen afleiden dat de
eiseres “perfect wist waarom de vorige verliezen werden verworpen,
zodat zij de mogelijkheid heeft gekregen om op het standpunt van de
administratie te antwoorden en dat te weerleggen, wat zij voor het
overige daadwerkelijk heeft gedaan door tevens te verwijzen naar
haar eerder antwoord op eerdere berichten van wijziging, daar het
strikt genomen om dezelfde probleemstelling ging” en dat, derhalve, de
kennisgeving van ambtshalve aanslag voldeed aan de door artikel 351
vereiste motivering.
3. Het arrest grondt zijn beslissing om de twee litigieuze aanslagen
te bevestigen in essentie op de volgende redenen :
— de eiseres moet het bewijs leveren van de beroepsverliezen van het
jaar 1999 die zij van haar belastbare grondslag van 2001 en 2002 wil
aftrekken ;
— dat bewijs is in het stadium van de aanslagprocedure niet geleverd en uit niets valt af te leiden dat de belastingambtenaar over enig
gegeven uit de boekhouding van de eiseres met betrekking tot het jaar
1999 zou hebben beschikt dat hij nagelaten zou hebben in aanmerking
te nemen ; de procedure van ambtshalve aanslag is dus niet arbitrair
verlopen ;
— hoewel de eiseres, voor het hof van beroep, uiteindelijk bepaalde
gegevens uit haar boekhouding van het jaar 1999 heeft neergelegd,
heeft zij daarom nog geen bewijskrachtige boekhouding neergelegd,
aangezien ze met name geen inventaris of inventarisboek heeft overgelegd en ze “aan de administratie slechts stukken ter beschikking heeft
gesteld die haar lasten maar niet haar omzet aantonen, waaronder de
telbanden en de btw-bonnen”.
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Aldus leidt het arrest, in tegenstelling tot wat het middel veronderstelt, het gebrek aan bewijs van de beroepsverliezen van het jaar
1999 enerzijds geenszins af “uit het loutere feit dat de gecontroleerde
boekhouding van 2001 en 2002 niet bewijskrachtig zou zijn” en steunt
het anderzijds niet op de weigering om de stukken tot staving van de
aangevoerde lasten voor 1999, die aan het hof van beroep werden overgelegd, te onderzoeken.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. De administratie, die de aangifte betreffende een aanslagjaar
waarvoor zogezegd beroepsverliezen zouden zijn geleden, niet wijzigt
en geen aanslag inkohiert, heeft na het verstrijken van de wettelijke
termijnen niet meer het recht de aangifte van dat boekjaar te herzien.
Zij is evenwel slechts gebonden voor wat betreft de vaststelling van de
inkomsten van het betrokken aanslagjaar.
In tegenstelling tot wat de eiseres aanvoert, volgt uit geen enkele
wettelijke bepaling dat, wanneer de belastingplichtige, met toepassing van artikel 206 WIB92, de beroepsverliezen van de vorige jaren wil
aftrekken van de winst van elk volgende belastbare tijdperk, de administratie ook het recht zou verliezen de realiteit en het bedrag van die
verliezen te betwisten, zelfs wanneer ze, voor een vorig aanslagjaar,
het bestaan ervan zou hebben erkend.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Er bestaat derhalve geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de
door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen te stellen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Douny (bij de
balie te Luik) en de heer T’Kint.

N° 211
3o

— 17 maart 2014
(C.12.0317.F)

kamer

AUTEURSRECHT. — Wet 30 juni 1994. — Bescherming. — Oorspronkelijk
werk. — Schepping. — Begrip.

Wil een fotografisch werk de bescherming van de wet van 30 juni betreffende het auteursrecht en de naburige rechten kunnen genieten, is het
noodzakelijk doch volstaat het te bewijzen dat het oorspronkelijk is, in de
zin dat het een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is ; een intellectuele schepping is eigen aan de auteur wanneer zij de persoonlijkheid
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van laatstgenoemde weergeeft ; dat is het geval als de auteur zijn creatief
talent bij de realisatie van het werk heeft uitgedrukt door het maken van
vrije en creatieve keuzes  (1). (Art. 2, § 5, Auteurswet 1994)

(Tradart I nstitut,

vennootschap naar

Zwitsers

recht t.

F. e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 22 december 2011
van het hof van beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 30 december
2013 naar de derde kamer verwezen.
Op 2 januari 2014 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot zijn
conclusie ter griffie neergelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
In het verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit
arrest is gehecht, voert de eiseres een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Wil een fotografisch werk de bescherming van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten kunnen genieten,
is het noodzakelijk doch volstaat het te bewijzen dat het oorspronkelijk is, in de zin dat het een eigen intellectuele schepping van zijn
auteur is. Een intellectuele schepping is eigen aan de auteur wanneer
zij de persoonlijkheid van laatstgenoemde weergeeft. Dat is het geval
als de auteur zijn creatief talent bij de realisatie van het werk heeft
uitgedrukt door het maken van vrije en creatieve keuzes.
Het arrest oordeelt dat “terwijl de muntstukken van verschillende
kleur zijn (licht of donker zilver, brons, goud, al dan niet geoxideerd
koper), [de verweerder] ze in een betrekkelijk eenvormig grijs heeft
voorgesteld om de catalogus een indruk van homogeniteit te geven,
waardoor hij tegelijk het reliëf kon benadrukken van de aangezichten
op de beeldzijde en van de scenes op de keerzijde ; dat het feit dat die
voorstelling het resultaat is van een technisch werk (zoals de keuze
van de flashintensiteit of de verzadigingsmindering van beelden
door middel van informaticamiddelen) weinig belang heeft aangezien
daaruit volgt dat het voorkomen van de stukken van het origineel

  (1) Zie concl. OM in Pas. nr. 211.
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verschilt”, dat “de bovenste gedeelten van het gelaat systematisch zijn
opgelicht, en meer bepaald het voorhoofd en de neusrug” en dat “de
verweerder gepoogd heeft aldus te werk te gaan dat het stuk in de catalogus op ware grootte weergegeven is […], wat hem weliswaar niet heeft
belet om wegens esthetische redenen, soms sommige misvormingen uit
te vagen, door te langwerpige stukken ronder te maken”.
Het leidt uit die feitelijke vaststellingen af dat “de verweerder zich,
te dezen, niet beperkt heeft tot het slaafs fotograferen van de in de
‘Millon’ catalogus te verschijnen muntstukken ; dat hij keuzes heeft
gemaakt die ervan getuigen dat de gepubliceerde fotografische werken
een intellectuele schepping zijn eigen aan de auteur” en dat “de litigieuze fotografische werken wel degelijk het door de Auteurswet 1994
vereiste oorspronkelijke karakter vertonen”.
Het verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht dat de litigieuze
fotografische werken de bescherming genieten van de Auteurswet 1994.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 212
2o

— 18 maart 2014
(P.12.1719.N)

kamer

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — ALGEMEEN. —
Schade uit misdrijf. — Benadeelde die in dezelfde zaak zelf als beklaagde
wordt vervolgd. — Gevolg.
2 o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — Schade

uit misdrijf.

deelde die in dezelfde zaak zelf als beklaagde wordt vervolgd.

— Bena— Gevolg.

1o en 2o Uit de artikelen 3 en 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering volgt dat degene die schade heeft geleden ingevolge
een misdrijf, zijn rechtsvordering tot herstel van deze schade tegen de
beklaagde kan instellen voor de strafrechter, ongeacht of hij in dezelfde
zaak zelf als beklaagde wordt vervolgd.

(C.K. T yres & Service b.v.b.a. t. K. e.a.)
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Gent, correctionele kamer, van 18 september 2012.
De eiseres I voert geen middel aan.
De eisers II, III en IV voeren elk in een afzonderlijke 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 van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : de appelrechters verklaren
onterecht de vordering van de eiser II tegen de verweerders II.2 en II.4
niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering behoort de rechtsvordering tot herstel van de schade, door een
misdrijf veroorzaakt, aan hen die de schade hebben geleden.
Krachtens artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering terzelfder tijd en
voor dezelfde rechters vervolgd worden als de strafvordering.
Hieruit volgt dat degene die schade heeft geleden ingevolge een
misdrijf, zijn rechtsvordering tot herstel van deze schade tegen
de beklaagde kan instellen voor de strafrechter, ongeacht of hij in
dezelfde zaak zelf als beklaagde wordt vervolgd.
3. De appelrechters die de vordering van de eiser II tegen de verweerders II.2 en II.4 onontvankelijk verklaren omdat “men zich geen burgerlijke partij kan stellen lastens medebeklaagden”, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de burgerlijke rechtsvordering van de eiser II tegen de verweerders II.2 en II.4 en
de hieraan verbonden kosten.
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 eiser II tot drie vijfden van de kosten van zijn cassatieberoep en de verweerders II.2 en II.4 tot de overige kosten ervan.
Veroordeelt de eiseressen I, III en IV tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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18 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Leysen (bij de balie te Kortrijk), de heer Meese (bij de balie te
Gent) en de heer Hens (bij de balie te Antwerpen).

N° 213
2o

— 18 maart 2014
(P.13.1407.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijk proces. — Strafzaken.
— Strafvordering. — Onmogelijkheid de strafvordering in te stellen of
voort te zetten met eerbiediging van het recht op een eerlijk proces. —
Sanctie. — Niet- ontvankelijkheid van de strafvordering. — Voorwaarde.
2 o STRAFVORDERING. — Onmogelijkheid

de strafvordering in te stellen

of voort te zetten met eerbiediging van het recht op een eerlijk proces.

Sanctie. — Niet- ontvankelijkheid

van de strafvordering.

3o STRAFVORDERING. — Onmogelijkheid

—
— Voorwaarde.

de strafvordering in te stellen

of voort te zetten met eerbiediging van het recht op een eerlijk proces.

— Mogelijkheid

voor de rechter om de miskenning van het recht op een

eerlijk proces zelf te herstellen.

— Verplichting.

4  RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — Strafvordering. — Onmogelijko

heid de strafvordering in te stellen of voort te zetten met eerbiediging
van het recht op een eerlijk proces.

— Mogelijkheid

voor de rechter om

de miskenning van het recht op een eerlijk proces zelf te herstellen.

—

Verplichting.
5o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Draagwijdte.

1o, 2o, 3o en 4o Wanneer de rechter omstandigheden vaststelt waardoor de
strafvordering niet kan ingesteld of voortgezet worden met eerbiediging
van het recht op een eerlijk proces, dan kan hij als sanctie de strafvordering niet-ontvankelijk verklaren ; hiertoe is evenwel vereist dat uit zijn
vaststellingen blijkt dat dit recht onherstelbaar is miskend, dit wil zeggen
dat de miskenning nog steeds voortduurt en niet kan worden hersteld ;
wanneer bovendien de rechter zelf de miskenning kan herstellen, dan is
hij ertoe gehouden dat te doen  (1). (Art. 6.1 EVRM)
5o Het recht van verdediging vereist dat de vervolgde persoon, in de regel,
voor de rechter alle gegevens die op regelmatige wijze tegen hem worden
aangevoerd, vrij kan tegenspreken en dat hij alle gunstige elementen of
excepties in zijn voordeel kan doen gelden (2).

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Antwerpen t. P.)

  (1), (2) Cass. 27 februari 2013, AR P.12.1698.F, AC 2013, nr. 134.
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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 27 juni 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Ambtshalve middel
— schending van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 189ter Wetboek
van Strafvordering
1. Wanneer de rechter omstandigheden vaststelt waardoor de strafvordering niet kan ingesteld of voortgezet worden met eerbiediging
van het recht op een eerlijk proces, dan kan hij als sanctie de strafvordering niet-ontvankelijk verklaren. Hiertoe is evenwel vereist dat
uit zijn vaststellingen blijkt dat dit recht onherstelbaar is miskend,
dit wil zeggen dat de miskenning nog steeds voortduurt en niet kan
worden hersteld. Wanneer bovendien de rechter zelf de miskenning kan
herstellen, dan is hij ertoe gehouden dat te doen.
2. Het recht van verdediging vereist dat de vervolgde persoon, in de
regel, voor de rechter alle gegevens die op regelmatige wijze tegen hem
worden aangevoerd, vrij kan tegenspreken en dat hij alle gunstige
elementen of excepties in zijn voordeel kan doen gelden.
3. Op grond van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering kan de
vonnisrechter, ambtshalve of op verzoek van partijen, de kamer van
inbeschuldigingstelling gelasten de controle over de toepassing van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te oefenen
met toepassing van artikel 235ter van dat wetboek, hetzij op basis van
concrete gegevens die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van
die kamer krachtens artikel 235ter, hetzij bij wettigheidsincidenten
met betrekking tot de controle op die bijzondere opsporingsmethoden.
4. Het arrest oordeelt en stelt vast dat :
— in de zaak met notitienummer 45.F1.4153/09 op 4 maart 2009 een
gerechtelijk onderzoek werd opgestart ten laste van drie personen
wegens invoer, handel en bezit van verdovende middelen en deelname
aan een criminele organisatie ;
— ter gelegenheid van observaties in dat onderzoek, er contacten
werden vastgesteld tussen één van de vermelde personen en personen
van Bulgaarse afkomst ;
— een observatie op 26 mei 2009 werd afgebroken en op grond van
een alsdan opgesteld aanvankelijk proces-verbaal met notitienummer
45.F1.010106/09 een nieuw en afgesplitst gerechtelijk onderzoek werd
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opgestart bij een andere onderzoeksrechter ten laste van de personen
van Bulgaarse afkomst ;
— in het kader van een kortstondig toezicht, zoals gesuggereerd in
vermeld proces-verbaal, de verweerder op heterdaad werd betrapt en
gearresteerd ;
— de kunstmatige verdeling van het eerste gerechtelijk onderzoek,
dat tal van bij-zondere opsporingsmethoden bevat, en het tweede
gerechtelijk onderzoek, dat enkel een niet aan BOM-controle onderworpen “kortstondig toezicht” bevat, in casu een miskenning uitmaakt
van verweerders recht van verdediging en het recht op een eerlijk
proces, omdat de verweerder geen kennis heeft kunnen nemen van de
aangewende bijzondere opsporingsmethoden en hem elke toegang tot
de procedure ter controle van de regelmatigheid van de observatie bij
de kamer van inbeschuldigingstelling werd ontzegd ;
— deze handelwijze, rekening houdend met de elementen van de
zaak in haar geheel, een doelbewuste onregelmatigheid uitmaakt,
waarbij werd getracht het initieel gerechtelijk onderzoek en de daarin
gebruikte, verregaande bijzondere opsporingsmethoden af te schermen
van de verweerder ;
— verweerders recht op een eerlijk proces derhalve onmiskenbaar en
onherstelbaar is miskend, met de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg ;
— het gegeven dat bij de behandeling voor de eerste rechter, het
dossier met notitienummer 45.F1.4153/09 alsnog werd gevoegd, aan de
voorgaande beschouwingen geen afbreuk doet.
5. Uit die redenen blijkt dat het strafdossier dat opgave doet van de
bijzondere opsporingsmethoden waarvan de verweerder geen kennis
had, ter beschikking stond van de appelrechters en ter inzage was van
de partijen. Bijgevolg kon over de inhoud van dat strafdossier tegenspraak gevoerd worden en was de onregelmatigheid, in zoverre die erin
bestond dat dit dossier van de verweerder was afgeschermd, hersteld.
6. Het arrest maakt ook geen toepassing van artikel 189ter Wetboek
van Strafvordering met het oog op het organiseren van een tegensprekelijke BOM-controle ten aanzien van de verweerder en uit de redenen
van het arrest blijkt evenmin waarom de appelrechters dat artikel niet
toepassen. Bijgevolg herstelt het arrest niet de onregelmatigheid, in
zoverre die erin bestaat dat de verweerder geen toegang had tot de
procedure ter controle van de regelmatigheid van de observatie.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing dat de strafvordering
niet ontvankelijk is, niet naar recht.
Grieven
7. De grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
18 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal.

N° 214
2o

— 18 maart 2014
(P.13.1629.N)

kamer

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — Rechtspersoon als verze keringsnemer. — Opzegging van de verzekeringsovereenkomst. — Opzeg ging bij aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de rechtspersoon.
— Rechtsgeldigheid.

De appelrechters die op grond van hun vaststellingen dat de verzekeringsovereenkomst was opgezegd bij aangetekend schrijven gericht aan de
zaakvoerder van een rechtspersoon die als verzekeringsnemer was opgegeven, dat de zaakvoerder handelde voor rekening van de rechtspersoon
en dat door de opzegging aan de zaakvoerder de rechtspersoon in staat
was om kennis te nemen van de opzegging, oordelen dat de opzegging
rechtsgeldig was en de zaakvoerder veroordelen om als eigenaar een
personenvoertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt was door een verzekering die beantwoordde aan de bepalingen van de WAM-wet en waarvan de werking niet
geschorst was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht  (1).

(D.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Veurne van 19 juni 2013.
De eiser 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

Beoordeling
Middel
  (1) Zie Cass. 28 maart 2007, AR P.06.1585.F, AC 2007, nr. 155.
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Vijfde onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13, eerste en tweede
lid, KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(lees : Modelovereenkomst gevoegd bij KB 14 december 1992) : de appelrechters oordelen ten onrechte dat de opzeg die niet gericht was aan de
verzekeringnemer, rechtsgeldig is.
2. Krachtens artikel 1, KB 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden
aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst.
Overeenkomstig artikel 13, eerste en tweede lid, van de modelovereenkomst, kan de maatschappij bij niet-betaling van de premie op de
vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief ; de schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een
termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
3. De appelrechters stellen vast dat :
— de aanvankelijke verzekeringsovereenkomst afgesloten door de
eiser bij de Federale Verzekeringen was opgezegd bij aangetekend
schrijven van 29 juni 2011 ;
— als verzekeringnemer bij deze verzekeraar de nv D V W werd opgegeven ;
— de aangetekende brief gericht was aan de eiser.
Zij oordelen dat de eiser handelde voor rekening van nv W D V waarvan
hij zaakvoerder is en door de opzegging aan de eiser de rechtspersoon
in staat was om kennis te nemen van de opzegging.
4. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de opzegging
rechtsgeldig was en de eiser veroordelen om als eigenaar een personenvoertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt was door een verzekering die beantwoordde aan de bepalingen van de WAM-wet en waarvan de werking
niet geschorst was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brugge, zetelend
in hoger beroep, anders samengesteld.
18 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat :
de heer Vanlerberghe (bij de balie te Veurne).

N° 215
2o

— 18 maart 2014
(P.14.0402.N)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Recht op daadwerke lijke rechtshulp voor een nationale instantie. — Onderzoek van de rede lijke termijn door een nationale instantie. — Voorwaarde.
2 o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging. — Onderzoeksgerecht. — Onderzoek van de redelijke termijn.
3o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging. — Onderzoek van de redelijke termijn.
4o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging. — Onderzoeksgerecht. — Weigeringsgronden. — Onderzoek of de tenuitvoerleg ging afbreuk doet aan fundamentele rechten.
5o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging. — Weigeringsgronden. — Onderzoek of de tenuitvoerlegging
afbreuk doet aan fundamentele rechten.
6 o EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — Beginsels. —
A rtikel 6 VEU. — Fundamentele rechten. — Draagwijdte. — Beklaagde
die persoonlijk werd gedagvaard of in kennis gesteld van de datum van de
rechtszitting.

— Versteklatende

beklaagde.

— Recht

om verzet aan te

tekenen.

7o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — T enuitvoerlegging. — Weigering
tot overlevering. — Verantwoording. — Draagwijdte.
8o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
— Onderzoeksgerecht. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerleg ging. — Weigering tot overlevering. — Verantwoording. — Draagwijdte.
9 o ONDERZOEKSGERECHTEN. — Europees aanhoudingsbevel. — Tenuitvoerlegging. — Weigering tot overlevering. — Verantwoording. — Draag wijdte.
10 o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Werking

in de tijd.

verzoek ten grondslag liggend veroordelend vonnis.
vóór

1
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11o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Werking

in de tijd.

— A an het
— Feiten of vonnis
uitvaardigende L idstaat tot de

verzoek ten grondslag liggend veroordelend vonnis.
die dateren van vóór de toetreding van de

Europese Unie. — Gevolg.
12 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Europees aanhoudingsbevel. — A an het verzoek ten grondslag liggend veroordelend
vonnis. — Vonnis gewezen vóór 1 januari 2004. — Gevolg.
13o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — Werking in de tijd. — Europees
aanhoudingsbevel. — A an het verzoek ten grondslag liggend veroorde lend vonnis. — Feiten of vonnis die dateren van vóór de toetreding van de
uitvaardigende L idstaat tot de Europese Unie. — Gevolg.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De miskenning van het recht op de behandeling van de
gegrondheid van een strafvervolging binnen een redelijke termijn zoals
bepaald in artikel 6 EVRM kan door een nationale instantie slechts
onderzocht worden voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan nemen, wat niet het geval is voor het onderzoeksgerecht
van de uitvoerende autoriteit van een Lidstaat, dat uitspraak doet over
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, want in dat
geval is de strafvordering immers enkel aanhangig bij de uitvaardigende
rechterlijke autoriteit die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om
uitspraak te doen over de strafvervolging ; hieruit volgt dat de verplichting voor het onderzoeksgerecht de weigeringsgrond bepaald in artikel 4,
5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te onderzoeken, niet inhoudt dat dit
gerecht ook moet onderzoeken of de redelijke termijn binnen dewelke de
strafvervolging moet worden berecht, al dan niet is overschreden  (1).
6 o Tot de in artikel 6 VEU vastgelegde fundamentele rechten behoort
niet het recht van de beklaagde, die persoonlijk is gedagvaard of op een
andere wijze in kennis is gesteld van de datum van de rechtszitting om,
wanneer hij niet verschenen is, verzet aan te tekenen tegen het gewezen
vonnis  (2).
7o, 8o en 9o Gelet op het beginsel van het wederzijds vertrouwen tussen de
Lidstaten, moet de weigering tot overlevering worden verantwoord met
omstandige concrete gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar voor
de rechten van betrokkene, en die dus het vermoeden van eerbiediging
van die rechten, dat de uitvaardigende Lidstaat geniet, kunnen weerleggen  (3).
10 o, 11o, 12o en 13o Uit artikel 44, § 1, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat, behoudens indien artikel 44, § 1, tweede en derde lid, of
artikel 44, §§ 2 en 3 van deze wet moet worden toegepast, de verzoeken
ontvangen na 1 januari 2004 uitsluitend dienen te worden beoordeeld
volgens de Wet Europees Aanhoudingsbevel, zelfs indien het aan een
verzoek ten grondslag liggende vonnis dat tot een vrijheidsbenemende
  (1) Cass. 10 januari 2012, AR P.12.0024.N, AC 2012, nr. 21.
  (2) Zie Cass. 15 december 2010, AR P.10.1876.F, AC 2010, nr. 745.
  (3) Cass. 23 januari 2013, AR P.13.0087.F, AC 2013, nr. 55.
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straf veroordeelt, vóór 1 januari 2004 is gewezen of zelfs indien de feiten
of het veroordelend vonnis of het vonnis dat een verleend probatieuitstel
opheft dateren van vóór de toetreding van de uitvaardigende Lidstaat tot
de Europese Unie  (1).

(C.)
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 27 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM : het arrest
verklaart het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar alhoewel de
redelijke termijn is overschreden ; de tenuitvoerlegging van het vonnis
moet mede in aanmerking worden genomen bij de berekening van de
redelijke termijn ; de Staat is verplicht ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van het vonnis binnen een redelijke termijn gebeurt ; de
Staat die geen termijnen bepaalt voor de tenuitvoerlegging van het
vonnis in strafzaken, schendt artikel 6 EVRM.
2. In zoverre het onderdeel is gericht tegen de uitvaardigende Lidstaat,
is het niet gericht tegen het arrest, mitsdien niet ontvankelijk.
3. Artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden
geweigerd ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan
de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden
bevestigd door artikel 6 VEU.
Artikel 6, derde lid, VEU bepaalt dat de grondrechten, zoals zij worden
bepaald door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, als algemene rechtsbeginselen deel uitmaken van het recht van de Unie.
Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging, eenieder recht heeft op een
eerlijke en openbare behandeling binnen een redelijke termijn.
  (1) Zie Cass. 13 april 2004, AR P.04.0213.N, AC 2004, nr. 195 ; Cass. 14 juli 2009, AR
P.09.1075.N, AC 2009, nr. 456 ; Cass. 2 juni 2010, AR P.10.0867.F, AC 2010, nr. 388.
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4. De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid
van een strafvervolging binnen een redelijke termijn zoals bepaald in
artikel 6 EVRM kan door een nationale instantie slechts onderzocht
worden voor zover die nationale instantie van de strafvervolging
kennis kan nemen. Dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht
van de uitvoerende autoriteit van een Lidstaat, dat uitspraak doet
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel. In dat
geval is de strafvordering immers enkel aanhangig bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit die bijgevolg de enige is die rechtsmacht
heeft om uitspraak te doen over de strafvervolging.
5. Hieruit volgt dat de verplichting voor het onderzoeksgerecht de
weigeringsgrond bepaald in artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te onderzoeken, niet inhoudt dat dit gerecht ook moet onderzoeken of de redelijke termijn binnen dewelke de strafvervolging moet
worden berecht, al dan niet is overschreden.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
6. In zoverre het onderdeel voor het overige gericht is tegen een overtollige reden, is het niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2, § 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het aan de eiser betekend Europees aanhoudingsbevel bevat niet de gegevens vermeld in die bepaling.
8. Het onderdeel is gericht tegen het Europees aanhoudingsbevel en
niet tegen het arrest, mitsdien niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel : het arrest verklaart het Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar alhoewel de eiser nooit werd ingelicht over de
procedure tot toezicht of opheffing van het hem verleende uitstel van
uitvoering van de veroordeling ; hij werd niet rechtsgeldig opgeroepen
voor de rechtszitting waarna de beschikking van 23 november 2001
werd genomen dat de opheffing van het uitstel beveelt.
10. Krachtens artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt
de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd
ingeval ernstige redenen bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden bevestigd
door artikel 6 VEU.
Tot de in artikel 6 VEU vastgelegde fundamentele rechten behoort
niet het recht van de beklaagde, die persoonlijk is gedagvaard of op
een andere wijze in kennis is gesteld van de datum van de rechtszitting, om, wanneer hij niet verschenen is, verzet aan te tekenen tegen
het gewezen vonnis.
11. Gelet op het beginsel van het wederzijds vertrouwen tussen de
Lidstaten, moet de weigering tot overlevering worden verantwoord
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met omstandige concrete gegevens die wijzen op een kennelijk gevaar
voor de rechten van betrokkene, en die dus het vermoeden van eerbiediging van die rechten, dat de uitvaardigende lidstaat geniet, kunnen
weerleggen.
12. Het arrest (p. 2) oordeelt : “[De eiser] werd op tegenspraak veroordeeld tot een gevangenisstraf met probatie-uitstel. Het is deze op
tegenspraak uitgesproken veroordeling die aan de basis ligt van het
Europees aanhoudingsbevel en niet de beslissing van herroeping van
het uitstel, wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden, ook
al zou ze beweerdelijk bij verstek genomen zijn (wat tegengesproken
wordt door de Poolse autoriteiten) en maakt ze de aanvankelijk opgelegde straf uitvoerbaar ; de onderzoeksgerechten hebben niet te oordelen
over de wettigheid en de regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel. De wettigheid en de regelmatigheid van dit bevel worden in
geval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende
rechterlijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd. Uit de aan het dossier gevoegde stukken blijkt afdoende dat
[de eiser] wel degelijk opgeroepen werd in het kader van de procedure
van herroeping van het probatie-uitstel. Hij werd opgeroepen op zijn
laatst gekend adres. Het feit dat de oproeping hem niet heeft bereikt,
is louter aan zijn eigen toedoen te wijten ; de betrokkene heeft immers
nagelaten zijn nieuw adres over te maken aan de bevoegde probatiedienst en aan de rechtbank, niettegenstaande hij verplicht was zulks
te doen”.
Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht het oordeel dat
het in het onderdeel vermelde verweer geen weigeringsgrond oplevert
op grond van artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 44 Wet Europees
Aanhoudingsbevel : het arrest weigert de uitvoering van het Europees
aanhoudingsbevel niet, alhoewel de vonnissen werden uitgesproken
vóór de toetreding van Polen tot de Europese Unie of betrekking
hebben op feiten gepleegd vóór 7 augustus 2002.
14. Krachtens artikel 44, § 1, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel is deze wet van toepassing op de aanhouding en overlevering
van een gezochte persoon op grond van een Europees aanhoudingsbevel tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Unie vanaf
1 januari 2004. De verzoeken om overlevering van vroegere datum
worden verder geregeld door de instrumenten die inzake uitlevering
reeds bestaan.
15. Uit die bepaling volgt dat, behoudens indien artikel 44, § 1, tweede
en derde lid, of artikel 44, § 2 en § 3, van deze wet moet worden toegepast, de verzoeken ontvangen na 1 januari 2004 uitsluitend dienen te
worden beoordeeld volgens de Wet Europees Aanhoudingsbevel, zelfs
indien het aan een verzoek ten grondslag liggende vonnis dat tot een
vrijheidsbenemende straf veroordeelt, vóór 1 januari 2004 is gewezen of
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zelfs indien de feiten of het veroordelend vonnis of het vonnis dat het
verleend probatieuitstel opheft dateren van vóór de toetreding van de
uitvaardigende Lidstaat tot de Europese Unie.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten :
de heer Wiewiorka (bij de balie te Antwerpen) en de heer Goris (bij de
balie te Brussel).

N° 216
2o

— 19 maart 2014
(P.14.0157.F)

kamer

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A lgemeen. — A rrest van het Europees Hof. — Schending van het Verdrag.
— H eropening van de rechtspleging. — Ontvankelijkheid.
2 o HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING. — A rrest van het Euro pees Hof voor de R echten van de M ens. — Schending van het Verdrag. —
Verzoek tot heropening van de rechtspleging. — Ontvankelijkheid.
3o HOF VAN ASSISEN. — EINDARREST. — Veroordelende
Motivering. — Verplichting. — A rtikel 6.1 EVRM.

beslissing.

—

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Hof van assisen. — Veroordelende beslissing. — Motivering. — Verplichting. — A rtikel 6.1 EVRM.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Recht op een eerlijke behandeling van de
zaak. — Hof van assisen. — Veroordelende beslissing. — Motivering. —
Verplichting.
6 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A lgemeen. — A rrest van het Europees Hof. — Schending van het Verdrag.
— H eropening van de rechtspleging in zoverre ze betrekking heeft op de
strafvordering. — Voorwaarden.
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7o HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING. — A rrest van het Euro pees Hof voor de R echten van de M ens. — Schending van het Verdrag.
— H eropening van de rechtspleging in zoverre ze betrekking heeft op de
strafvordering. — Voorwaarden.
8o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A lgemeen. — A rrest van het Europees Hof. — Schending van het Verdrag.
— H eropening van de rechtspleging in zoverre ze betrekking heeft op de
strafvordering. — Voorwaarden. — Zeer ernstige nadelige gevolgen die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld. — Begrip.
9 o HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING. — A rrest van het Euro pees Hof voor de R echten van de M ens. — Schending van het Verdrag.
— H eropening van de rechtspleging in zoverre ze betrekking heeft op de
strafvordering. — Voorwaarden. — Zeer ernstige nadelige gevolgen die
slechts door een heropening kunnen worden hersteld. — Begrip.

1o en 2o Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1o, van het Wetboek van
Strafvordering kan de veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van
het Europees Hof is vastgesteld dat het Verdrag is geschonden, de heropening vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling
op de tegen hem ingestelde strafvordering in de zaak die bij dat Hof is
aangebracht  (1).
3o, 4o en 5o In zijn arrest van 25 juli 2013 heeft het Europees Hof beslist dat
zelfs in combinatie met de akte van inbeschuldigingstelling, de in casu
gestelde vragen de eiser niet in staat stelden uit te maken welk bewijsmateriaal en welke feitelijke omstandigheden van al hetgeen waarover tijdens
het proces discussie is gevoerd, de gezworenen ertoe gebracht hadden
bevestigend te antwoorden op drie van de vier hem betreffende vragen  (2).
6 o en 7o Door het feit dat ze na afloop de redenen van de veroordelende
beslissing niet vermeldt, heeft de procedure onvoldoende waarborgen
geboden tegen willekeur, een tekortkoming in de rechtspleging die dermate
ernstig is dat zij ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging doet ontstaan  (3).
8o en 9o Het feit dat de eiser zijn straf nog steeds uitzit onder de modaliteit
van een voorwaardelijke invrijheidstelling en dat hij onder streng toezicht
van het Justitiehuis staat en psychologisch wordt gevolgd, zijn zeer
ernstige actuele gevolgen die de heropening van de rechtspleging verantwoorden (4). (Art. 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

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

voor het hof

Bij verzoekschrift dat op 24 januari 2014 op de griffie is neergelegd,
ondertekend door een advocaat die sedert meer dan tien jaar bij de
balie is ingeschreven, en waarvan een eensluidend verklaard afschrift
  (1) Cass. 11 december 2013, AR P.13.1150.F, P.13.1152.F, P.13.1153.F, AC 2014, nr. 676.
  (2) Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0910.F, AC 2011, nr. 556.
  (3), (4) Cass. 11 december 2013, AR P.13.1150.F., AC 2014, nr. 676.
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aan dit arrest is gehecht, vraagt de eiser de heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot het arrest van het Hof van 27 juni 2007.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Bij een arrest dat op 15 maart 2007 onder het nummer 1024 is gewezen
door het hof van assisen van de provincie Luik, werd de eiser, als dader
of mededader, veroordeeld tot twintig jaar opsluiting wegens moord en
poging tot doodslag.
Het cassatieberoep van de eiser tegen dat arrest werd op 27 juni 2007
door het Hof verworpen.
Het Hof wordt gevraagd dat arrest in te trekken en opnieuw uitspraak
te doen over de gegrondheid van het cassatieberoep. De aanvraag tot
heropening van de rechtspleging is gegrond op een arrest van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna Europees Hof). Het
aangevoerde arrest zegt dat artikel 6.1 EVRM is geschonden. Het zegt
ook dat er geen grond is om afzonderlijk uitspraak te doen over de
grief afgeleid uit de schending van artikel 6.3, d, die ontvankelijk moet
worden verklaard en nauw verbonden is met de feiten die het Europees
Hof tot een schending van artikel 6.1 hebben doen besluiten.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. Aanvraag tot heropening van de rechtspleging
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1o, Wetboek van Strafvordering kan de veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het
Europees Hof is vastgesteld dat het Verdrag is geschonden, de heropening vragen van de rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling
op de tegen hem ingestelde strafvordering in de zaak die bij dat Hof is
aangebracht.
Aangezien geen schending van artikel 6.3, d, afzonderlijk of in samenhang gelezen met artikel 6.1, door het Europees Hof werd bevestigd, is
het verzoek slechts ontvankelijk in zoverre het steunt op de schending
van artikel 6.1 van het Verdrag.
In zijn arrest van 25 juli 2013 herinnert het Europees Hof aan het
principe dat de eerbiediging van de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak wordt beoordeeld op grond van de rechtspleging in
haar geheel en binnen de specifieke context van het betrokken rechtsstelsel. Het oordeelt dat zijn taak, ten aanzien van een niet met redenen
omklede beslissing, erin bestaat te onderzoeken of de gevolgde rechtspleging, in het licht van alle omstandigheden van de zaak, voldoende
waarborgen heeft geboden tegen willekeur en de beschuldigde in staat
heeft gesteld zijn veroordeling te begrijpen.
Het Europees Hof oordeelt, eensdeels, dat de akte van beschuldiging,
ook al vermeldde ze elke misdaad waarvan de eiser werd beschuldigd,
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niet wees op de gegevens ten laste die, voor de inbeschuldigingstelling, tegen hem in aanmerking konden worden genomen. Anderdeels
wijst het erop dat de vragen die de jury werden voorgelegd kort en
bondig waren en identiek voor alle beschuldigden in de zaak en niet
verwezen naar feitelijke en bijzondere omstandigheden die de eiser in
staat zouden hebben gesteld de veroordelende beslissing te begrijpen.
Het leidt daaruit af dat de in casu gestelde vragen, zelfs samen met
de akte van inbeschuldigingstelling, de eiser niet in staat stelden uit
te maken welk bewijsmateriaal en welke feitelijke omstandigheden
van alle tijdens het proces besproken zaken de gezworenen uiteindelijk
ertoe gebracht hadden bevestigend te antwoorden op drie van de vier
hem betreffende vragen. Het legt ook de nadruk op de complexiteit van
de zaak en het ontbreken van een mogelijkheid om hoger beroep in te
stellen.
Het arrest van het Europees Hof dat, zoals uiteengezet, oordeelt
dat er geen grond is om afzonderlijk uitspraak te doen over de grief
gegrond op de schending van artikel 6.3, d, EVRM, die het koppelt aan
de schending van artikel 6.1, oordeelt ten slotte dat het bij gebrek aan
motivering van de beslissing onmogelijk is te weten of de veroordeling
van de eiser al dan niet gegrond is op informatie uit stukken of verklaringen van een anonieme getuige waarover hij geen tegenspraak heeft
kunnen voeren.
Bijgevolg is het feit, zoals het Europees Hof heeft vastgesteld, dat de
procedure na afloop de redenen van de veroordelende beslissing niet
vermeldt, een tekortkoming in de rechtspleging die dermate ernstig is
dat het ernstige twijfel over de uitkomst van de bestreden rechtspleging doet ontstaan.
Het Hof moet, in het licht van de feitelijke gegevens van de zaak,
oordelen of de aanvrager zeer ernstige nadelige gevolgen blijft ondervinden die slechts door een heropening van de rechtspleging kunnen
worden hersteld.
Het feit dat de eiser zijn straf nog steeds uitzit onder de modaliteit
van een voorwaardelijke invrijheidstelling en dat hij onder streng
toezicht van het Justitiehuis staat en psychologisch wordt gevolgd,
zijn zeer ernstige actuele gevolgen die de heropening van de rechtspleging verantwoorden.
Aangezien de voorwaarden bedoeld in artikel 442quinquies, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering hier verenigd zijn, is er grond tot heropening van de rechtspleging.
B. Cassatieberoep van de eiser tegen het arrest dat op 15 maart 2007
onder het nummer 1024 is gewezen door het hof van assisen van de
provincie Luik
Ambtshalve middel : schending van artikel 6.1 EVRM
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, gewaarborgd door
artikel 6.1 EVRM, houdt voor het hof van assisen de verplichting in om
in zijn beslissing over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury overtuigd hebben van de schuld of onschuld van
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de beschuldigde en de concrete redenen te vermelden waarom op elke
vraag ja of neen werd geantwoord.
Het voormelde arrest van het hof van assisen van 15 maart 2007 veroordeelt de eiser tot twintig jaar opsluiting wegens moord en poging tot
doodslag, als dader of mededader, en motiveert de schuldigverklaring
slechts met het bevestigende antwoord op de in de bewoordingen van
de wet gestelde vragen.
Enkel de bevestiging dat de eisers schuldig zijn aan de feiten waarvan
ze in de bewezen verklaarde omstandigheden werden beschuldigd, stelt
hen niet in staat de concrete redenen te kennen waarom de jury tot dat
besluit is gekomen.
Het bestreden arrest schendt aldus de in het middel bedoelde bepaling.
Omvang van de cassatie
Aangezien het middel leidt tot de nietigverklaring van de beslissing
over de schuld, strekt de vernietiging zich uit tot de volledige debatten
alsook tot de verklaring van de jury.
De middelen van de eiser die niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Beveelt de heropening van de rechtspleging.
Trekt het arrest in dat het Hof op 27 juni 2007 onder het nummer
P.07.0601.F heeft gewezen, in zoverre het uitspraak doet over het cassatieberoep van de eiser tegen het arrest van het hof van assisen van de
provincie Luik van 15 maart 2007, onder het nummer 1024.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk ingetrokken arrest.
Vernietigt het voormelde arrest dat dit hof van assisen op 15 maart
2007 in de zaak van de eiser heeft gewezen en verklaart de debatten en
de verklaring van de jury nietig.
Beveelt dat dit arrest wordt overgeschreven in de registers van het
hof van assisen van de provincie Luik en dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
19 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
Wilmotte (bij de balie te Hoei) en de heer Toussaint (bij de balie te
Brussel).
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N° 217
2o

— 19 maart 2014
(P.14.0417.F)

kamer

1o EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — Tenuitvoerlegging in België.
— Voorwaarden van de tenuitvoerlegging. — Onderzoeksgerecht. —
Toezicht.
2 o UITLEVERING. — Europees

aanhoudingsbevel.

of handhaving van de hechtenis.

— Beslissing

— I nhechtenisplaatsing

van de onderzoeksrechter.

— Rechtsmiddel.

1o Naar luid van artikel 4, 5 o, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, wordt de tenuitvoerlegging van
het Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval er ernstige redenen
bestaan te denken dat de tenuitvoerlegging afbreuk zou doen aan de
fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die worden
bevestigd door artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie ; het heeft tot doel de rechter van de aangezochte Staat ertoe te
verplichten toezicht te houden op de eerbiediging van de fundamentele
rechten in de uitvaardigende Staat. (Art. 4, 5 o, Wet Europees Aanhoudingsbevel)
2o Tegen de beslissing waarbij de onderzoeksrechter, die op grond van
artikel 11 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel uitspraak doet, de inhechtenisplaatsing beveelt of
handhaaft, staat geen rechtsmiddel open ingevolge paragraaf 7 van dat
artikel ; het arrest, dat oordeelt dat de door de eiser opgeworpen betwisting betreffende zijn aanhouding geen belang had omdat de kamer van
inbeschuldigingstelling alleen maar uitspraak hoefde te doen over de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, is naar recht
verantwoord  (1).

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 16 augustus 2005, AR P.05.1196.F, AC 2005, nr. 398.
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van het hof

Beoordeling
Middel
Het middel verwijt de appelrechters dat ze artikel 4, 5o, Wet Europees
Aanhoudingsbevel hebben geschonden, krachtens hetwelk het Europees aanhoudingsbevel moet worden geweigerd ingeval er ernstige
redenen bestaan om te denken dat de tenuitvoerlegging ervan afbreuk
zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals
vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
De eiser voert aan dat de politie hem heeft aangehouden hoewel tegen
hem nog geen Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd.
Enerzijds heeft artikel 4, 5o, Wet Europees Aanhoudingsbevel, doordat
het betrekking heeft op de gevolgen van de tenuitvoerlegging van een
dergelijk bevel, tot doel de rechter van de aangezochte Staat ertoe te
verplichten toezicht te houden op de eerbiediging van de fundamentele
rechten in de uitvaardigende Staat.
Anderzijds staat tegen de beslissing van de onderzoeksrechter, die op
grond van artikel 11 Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak doet
en de inhechtenisneming of handhaving van de hechtenis beveelt, geen
rechtsmiddel open ingevolge paragraaf 7 van dat artikel. Daaruit volgt
dat de onderzoeksgerechten niet bevoegd zijn om, vóór de beschikking
tot inhechtenisneming, uitspraak te doen over de omstandigheden
waarin de gezochte persoon werd aangehouden.
Het arrest, dat oordeelt dat de door de eiser opgeworpen betwisting
betreffende zijn aanhouding geen belang had omdat de kamer van
inbeschuldigingstelling alleen maar uitspraak diende te doen over de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, verantwoordt
zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten
19 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer
El Abouti (bij de balie te Brussel) en de heer Severin (bij de balie te
Brussel).
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N° 218
1o

— 20 maart 2014
(C.12.0538.N)

kamer

HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — Begrip. A ard
ving. — Doel van de wet. — K leinhandel in grootwarenhuis.

van wetge -

Artikel 1 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten houdt in dat de regels betreffende de handelshuur slechts toepasselijk zijn indien de huurder als uitbater van een kleinhandel in
rechtstreeks contact staat met het publiek in het algemeen, derwijze
dat hij een eigen cliënteel kan opbouwen verbonden aan de door hem
gehuurde lokalen zodat wanneer de huurder een ruimte huurt binnenin
een grootwarenhuis dat openstaat voor het publiek in het algemeen,
om er als zelfstandige een kleinhandel uit te baten, niet kan worden
vermoed dat de huurder in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op
te bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het
grootwarenhuis aangezien dit publiek in de eerste plaats het cliënteel
is van het grootwarenhuis ; om te bepalen of dergelijke huur, ondanks
de door de partijen aan de overeenkomst gegeven andere kwalificatie,
toch onder het toepassingsveld valt van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten, dient de rechter in feite na te gaan of de
huurder gelet op de bijzondere omstandigheden en modaliteiten van de
uitbating, waaronder de ligging, het permanent en vast karakter van
de verhuurde ruimte, de toegang tot die ruimte, het autonoom karakter
van de uitbating, in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op te bouwen
dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis  (1). (Art. 1 Handelshuurwet)

(Lidl Belgium GmbH & Co KG vennootschap
t. Wajo b.v.b.a.)

naar

Duits

recht

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Brugge van 4 mei 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

  (1) Zie Cass. 2 maart 1989, AR 6216, AC 1988-89, nr. 375 ; Cass. 29 november 2001, AR
C.98.0064.N, AC 2001, nr. 654, met concl. van advocaat-generaal G. Dubrulle.
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van het hof

Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens artikel 1 van de Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten zijn de regels betreffende de handelshuur van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende
goederen die door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak
gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor een
bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met
het publiek.
2. Die bepaling houdt in dat de regels betreffende de handelshuur
slechts toepasselijk zijn indien de huurder als uitbater van een kleinhandel in rechtstreeks contact staat met het publiek in het algemeen,
derwijze dat hij een eigen cliënteel kan opbouwen verbonden aan de
door hem gehuurde lokalen.
Wanneer de huurder een ruimte huurt binnenin een grootwarenhuis
dat openstaat voor het publiek in het algemeen, om er als zelfstandige
een kleinhandel uit te baten, kan, aangezien dit publiek in de eerste
plaats het cliënteel is van het grootwarenhuis, niet worden vermoed
dat de huurder in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op te bouwen
dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis.
Om te bepalen of dergelijke huur, ondanks de door de partijen aan
de overeenkomst gegeven andere kwalificatie, toch onder het toepassingsveld valt van de Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, dient de rechter in feite na te gaan of de huurder gelet op de
bijzondere omstandigheden en modaliteiten van de uitbating, waaronder de ligging, het permanent en vast karakter van de verhuurde
ruimte, de toegang tot die ruimte, het autonoom karakter van de
uitbating, in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op te bouwen dat
op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis.
3. De appelrechters oordelen, wat betreft de vereiste van rechtstreeks
contact met het publiek en de mogelijkheid een eigen cliënteel op te
bouwen, dat :
— de verweerster perfect haar eigen cliënteel kan opbouwen zonder
dat dit identiek is aan het cliënteel van de eiseres ;
— dit zich in de praktijk ook voordoet en in de hand wordt gewerkt
door het feit dat verweerster voor eigen rekening werkt ;
— de verweerster “klanten ziet die enkel voor beenhouwerijproducten komen aankopen, wanneer zij speciale acties onderneemt (bvb
barbecue-seizoen of wildseizoen) en die helemaal niet aankopen bij
(eiseres)”.
4. De appelrechters die op die gronden tot de toepasselijkheid van de
wet op de handelshuurovereenkomst besluiten, zonder na te gaan of
de verweerster gelet op de bijzondere omstandigheden en modaliteiten
van de uitbating in de mogelijkheid is een eigen cliënteel op te bouwen
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dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over
de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
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 de rechtbank van koophandel
te Kortrijk, rechtszitting houdende in hoger beroep.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Lebbe en de heer Verbist.

N° 219
— 20 maart 2014
(C.13.0178.N)

verenigde kamers

1o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — A rrest dat een
exceptie van onbevoegdheid verwerpt. — A rrest vatbaar voor cassatiebe roep. — Motivering. — Toezicht van het hof.
2 o CASSATIEBEROEP. — ARRESTEN RAAD VAN STATE. — Afdeling
bestuursrechtspraak. — A rrest dat een exceptie van onbevoegdheid
verwerpt. — A rrest vatbaar voor cassatieberoep. — Motivering. —
Toezicht van het hof.
3o RAAD VAN STATE. — Afdeling bestuursrechtspraak. — A rrest dat een
exceptie van onbevoegdheid verwerpt. — Motivering. — Vereiste.

1o en 2o Wanneer het Hof op grond van het artikel 33 Wet Raad van State
en het artikel 609,2o Ger.W. kennis neemt van een voorziening tegen een
arrest waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, oefent het Hof
toezicht uit op de redenen waarom de Raad van State op die exceptie
afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft kennis ervan te nemen  (1).
(Art. 33 Wet Raad van State ; Art. 609, 2o Gerechtelijk Wetboek)

  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2014-3.indb 796

13/01/15 11:46

N° 219 - 20.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

797

3o De motivering van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak,
die afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, moet het Hof
in staat stellen het bij artikel 33 Wet Raad van State aan het Hof opgedragen toezicht uit te oefenen  (1). (Artt. 28 en 33 Wet Raad van State ;
Art. 609,2o Gerechtelijk Wetboek)
t.

(Vlaams Gewest
De Stedenbouwkundige I nspecteur van

het

Vlaamse Gewest)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werden
E.C. en M.D. bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 31 mei
2006 schuldig verklaard aan de hen ten laste gelegde feiten, meer
bepaald als eigenaar de voortzetting of instandhouding te hebben
toegestaan of aanvaard van de wederrechtelijke opbouw en verbouwing van een vervallen kasteelhoeve tot restaurant en hotel op een
perceel gelegen te D.
In datzelfde arrest beval het hof van beroep de beklaagden de plaats
in de vorige toestand te herstellen binnen de termijn van drie jaar
ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest, onder
verbeurte van een dwangsom aan de stedenbouwkundige inspecteur
van 250 euro per dag vertraging.
Het cassatieberoep van E.C. en M.D. werd verworpen bij arrest van
het Hof van 14 november 2006.
2. Op 30 januari 2007 werd het arrest van het Hof van 14 november 2006
samen met het voormelde arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 31 mei 2006 door de stedenbouwkundige inspecteur betekend aan
E.C. en M.D.
Op 26 januari 2010 gaf de stedenbouwkundige inspecteur bevel tot
betalen van de inmiddels verbeurde dwangsommen.
Op 19 februari 2010 werd op verzoek van de stedenbouwkundige inspecteur vervolgens uitvoerend roerend beslag gelegd voor een bedrag van
24.161,98 euro uit hoofde van verbeurde dwangsommen.
De dwangsomschuldenaars kwamen hiertegen in verzet ; bij beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren van 14 oktober 2010 werd dit verzet tegen het uitvoerend
beslag verworpen. Ten tijde van het bestreden arrest was het hoger
beroep tegen deze beschikking blijkbaar nog niet beslecht.
3. Op 19 maart 2010 dagvaardden E.C. en M.D. de stedenbouwkundige
inspecteur van het Vlaamse Gewest en het Vlaamse Gewest voor het
hof van beroep te Antwerpen op grond van artikel 1385quinquies van
het Gerechtelijk Wetboek teneinde “voor recht te horen zeggen dat
(zij) zich in de tijdelijke onmogelijkheid bevonden om aan de hoofdveroordeling te voldoen en derhalve vanaf de start van het planningsproces van het RUP op 8.01.2008 geen dwangsommen meer kunnen
  (1) Zie concl. OM.
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worden verbeurd en dat er slechts nieuwe dwangsommen zullen kunnen
worden verbeurd vanaf de verwerping van de regularisatieaanvraag
die onmiddellijk volgend op de inwerkingtreding van het RUP ‘Toeristisch-recreatieve as H(…) te D(…)-S(…)’ moet worden ingediend, maar
dat bij toekenning van de regularisatieaanvraag, het tijdstip van de
opheffing wordt gelijkgesteld met het tijdstip van het arrest waarbij
de dwangsom werd opgelegd”.
Bij arrest van 23 juni 2010 verklaarde het hof van beroep te Antwerpen
deze vordering ongegrond en zegde het voor recht dat er geen aanleiding bestaat om de bij arrest van 31 mei 2006 opgelegde dwangsom op
te heffen, de looptijd ervan op te schorten of de dwangsom te verminderen. Het hof van beroep was hierbij van oordeel dat E.C. en M.D. door
het planinitiatief van de gemeente niet in de onmogelijkheid zijn om
aan het rechterlijk bevel bij voormeld arrest van 31 mei 2006 gevolg te
geven en dat een inventarisatie als bouwkundig erfgoed hen niet kan
verhinderen gevolg te geven aan dit rechterlijk bevel.
4. Op 3 januari 2011 verzochten E.C. en M.D. de Hoge Raad voor
het Handhavingsbeleid “de tijdelijke opschorting van invordering,
minstens de slechts gedeeltelijke invordering, van de bij arrest van
het hof van beroep te Antwerpen dd. 31.05.2006 (…) opgelegde dwangsommen te bevelen en dit vanaf de start van het planningsproces voor
het RUP op 8.01.2008 tot uitspraak wordt gedaan in laatste administratieve aanleg over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot regularisatie van kasteelhoeve L. die binnen de 2 maanden
volgend op de inwerkingtreding van het RUP ‘Toeristisch-recreatieve
as H(…) te D(…)-S(…)’ moet worden ingediend.” Zij voerden hierbij de
onmogelijkheid om over te gaan tot het bevolen herstel aan wegens
overmacht omdat de kasteelhoeve L. was opgenomen in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed en ook omdat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak de regularisatie van de kasteelhoeve
mogelijk zou maken.
De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid besloot in zijn beslissing
van 17 juni 2011 “dat de invordering van opeisbare dwangsommen tijdelijk wordt opgeschort tot definitieve vaststelling van het op 14 april
2011 voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Toeristisch-recreatieve as H(…) te D(…)-S(…)’ of tot de in artikel 2.2.14.
§ 6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde termijn is
verstreken”.
5. Verweerder, de stedenbouwkundig inspecteur van het Vlaamse
Gewest, stelde bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring
in van deze beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
Bij het bestreden arrest van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, van 4 maart 2013 werd dit annulatieberoep gegrond
verklaard, werd de voornoemde beslissing van de Hoge Raad voor het
Handhavingsbesluit van 17 juni 2011 vernietigd en het Vlaams Gewest
in de kosten veroordeeld.
6. Het cassatieberoep tegen dit arrest van de Raad van State maakt
het voorwerp uit van de huidige procedure.
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van het cassatieberoep

7. De voorziening in cassatie tegen dit arrest van de Raad van State
van 4 maart 2013 werd ter griffie van het Hof neergelegd op 11 april 2013.
Overeenkomstig artikel 33, eerste lid, van de Wet Raad van State
kunnen bij het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, de
arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de
afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen
nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten en de beschikkingen
bedoeld in artikel 20, § 3, waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een
declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheden behoort.
Het cassatieberoep wordt krachtens het tweede lid van dit wetsartikel bij request der belanghebbende partij en overeenkomstig het
Gerechtelijk Wetboek ingediend. Een koninklijk besluit bepaalt de
vormen en de termijnen van rechtspleging. Het Hof doet uitspraak in
verenigde kamers.
Artikel 1, a), van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep
tegen de arresten van de Raad van State bepaalt dat de termijn om
zich in cassatie te voorzien gebracht wordt op 30 dagen vanaf de
schriftelijke kennisgeving van het arrest aan de belanghebbende
partijen.
Het arrest van de Raad van State werd bij ter post aangetekend
schrijven van 12 maart 2013 ter kennis gebracht van partijen.
De voorziening is naar vorm, termijn en voorwerp ontvankelijk.
H et

eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel

8. Eiser voert in het eerste onderdeel van zijn enig cassatiemiddel
aan dat hij in zijn memorie van antwoord een exceptie van onbevoegdheid van de Raad van State heeft voorgedragen, hierop gesteund dat de
gewone rechtbanken bevoegd zijn.
Eiser voert aan dat de Raad van State niet heeft geantwoord op
die door hem opgeworpen exceptie van onbevoegdheid. Het bestreden
arrest bevat volgens eiser geen motivering waaruit zou blijken om
welke redenen de Raad van State van oordeel is dat die onbevoegdheid
niet kan worden aangenomen of om welke redenen de Raad van State
meent van die exceptie geen kennis te moeten nemen.
De motivering van het bestreden arrest stelt volgens eiser Uw Hof
niet in staat het toezicht uit te oefenen dat hem door de artikelen 158
van de Grondwet, 33, eerste lid, Wet Raad van State en 609, 2 o van het
Gerechtelijk Wetboek wordt opgedragen.
Het bestreden arrest is volgens eiser aldus niet gemotiveerd en
schendt daardoor de artikelen 149 van de Grondwet en 28 van de Wet
Raad van State, en miskent aldus ook de opdracht die de artikelen 158
van de Grondwet, 33, eerste lid, van de Wet Raad van State en 609,
2o van het Gerechtelijk Wetboek aan Uw Hof opdragen.
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9. Artikel 28, eerste lid, van de Wet Raad van State bepaalt dat elk
arrest met redenen omkleed is ; het wordt uitgesproken in openbare
terechtzitting.
Artikel 33, eerste lid, van deze wet bepaalt dat bij het Hof van Cassatie
aanhangig kunnen worden gemaakt, de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, § 3 waarbij de afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op grond dat
die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden
valt, alsmede de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20,
§ 3 waarbij de afdeling afwijzend beschikt op een declinatoire exceptie
gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die overheden
behoort.
Het cassatieberoep wordt ingevolge het tweede lid van dit wetsartikel bij request der belanghebbende partij en overeenkomstig het
Gerechtelijk Wetboek ingediend. Een koninklijk besluit bepaalt de
vormen en de termijnen van rechtspleging. Het Hof doet uitspraak in
verenigde kamers.
Artikel 609, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het Hof
van Cassatie uitspraak doet over de voorziening in cassatie tegen de
arresten waarbij de afdeling “administratie” van de Raad van State
beslist van de vordering geen kennis te kunnen nemen, daar deze tot de
bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en tegen de arresten
waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van
onbevoegdheid, gegrond op de overweging dat de vordering tot de
bevoegdheid van deze overheid behoort.
10. Wanneer het Hof op grond van de artikelen 33 van de Wet Raad
van State en 609, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van
de voorziening tegen een arrest waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van
onbevoegdheid, oefent het toezicht uit op de redenen waarom de Raad
van State op die exceptie afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft
kennis ervan te nemen  (1).
De motivering van de Raad van State moet aldus het Hof in staat
stellen het bij voornoemd artikel 33 aan het Hof opgedragen toezicht
uit te oefenen.
Het arrest van de Raad van State moet aldus zelf de motivering
bevatten van de beslissing waarin het uitspraak doet over de exceptie
van onbevoegdheid of, op zijn minst, moet het de motivering overnemen van een andere, in dezelfde zaak gewezen beslissing  (2).
11. De Raad van State stelt in casu vast dat eiser aanvoerde dat de
Raad van State “geen rechtsmacht (heeft) c.q. niet bevoegd (is) om
kennis te nemen” van het beroep omdat betwistingen omtrent de uitoefening van een vorderingsrecht, dat een subjectief recht is, overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet exclusief toekomen
  (1) Cass. 24 juni 2004, AR C.02.0361.F, AC 2004, nr. 353.
  (2) Ibid.
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aan de hoven en rechtbanken en niet behoort tot het objectief contentieux waarvan de Raad van State als bestuursrechter kennis neemt
(r.o. 16 van het bestreden arrest). De Raad van State stelt dus vast dat
eiser een declinatoire exceptie aanvoerde.
Eiser voerde immers voor de Raad van State aan dat het werkelijk
en rechtstreeks voorwerp van de voor de Raad bestreden beslissing de
invordering van een schuld en de modaliteiten waaronder deze schuld
wordt ingevorderd betreft, en dat de vordering van een schuld de uitoefening van een vorderingsrecht door het Vlaamse Gewest, dat een
subjectief recht is, betreft.
12. Het bestreden arrest, dat het annulatieberoep gegrond verklaart
en de beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid van
17 juni 2011 vernietigt, en dat aldus impliciet maar zeker afwijzend
beschikt over de declinatoire exceptie, heeft dit verweer naar mijn
mening niet beantwoord.
13. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.
14. Door het gebrek aan motivering dient de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, anders samengesteld, zich opnieuw te
buigen over de grond van de zaak en uitspraak te doen over de exceptie
van onbevoegdheid bij een arrest dat het Hof in staat zal stellen zijn
toezicht uit te oefenen. Indien de Raad van State zich ten onrechte
bevoegd heeft verklaard, volgt een verwijzing uitsluitend om uitspraak
te doen over de kosten van de rechtspleging voor de Raad van State  (1).
Overige

grieven

15. De overige grieven worden slechts in ondergeschikte orde aangevoerd, in zoverre Uw Hof van oordeel zou zijn dat er geen motiveringsgebrek voorhanden zou zijn of zou kunnen worden aangevoerd. Zij
behoeven dan ook geen antwoord.
Conclusie
16. Vernietiging en verwijzing naar de Raad van State, afdeling
bestuursrechtspraak, anders samengesteld.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft het door het
cassatieberoep bestreden arrest gewezen op 4 maart 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 23 december 2013 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1) Cass. 30 mei 2001, AR C.10.0508.N, AC 2011, nr. 363, met concl. van advocaat-generaal G. Dubrulle.
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II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 13, 144, 145, 149, 158 en 159 van de Grondwet ;
— de artikelen 7 en 14, § 1, 1o, 28 en 33, eerste lid, van de op 12 januari 1973
gecoördineerde wetten op de Raad van State ;
— de artikelen 568, 569, 5 o, 609, 2 o en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest stelt als volgt vast dat de eiser een exceptie, gesteund op
de grond dat de vordering van verweerder tot nietigverklaring van de beslissing
van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid dd. 17 juni 2011 tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht behoort, heeft opgeworpen :
“16. De (eiser) betoogt dat de beslissing van de HRH in de zin van artikel 6.1.21
§ 1, eerste lid VCRO ‘een «gratificatie (is) ten laste van de staatskas», of een
«liberaliteit», zoals bedoeld in artikel 179 GW die kan worden en is toegekend
krachtens een wet’. Waar voorheen de stedenbouwkundige inspecteur ‘zelf kon
beslissen om dwangsommen die werden verbeurd niet in te vorderen’ werd
‘deze beslissingsbevoegdheid door de decreetgever gedelegeerd aan een ander
orgaan van het actief bestuur dat ressorteert onder het Vlaams Gewest, de
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid’. ‘Er bestaat een administratieve praktijk (van de stedenbouwkundige inspecteur) om de dwangsommen verbeurd
tussen de melding van de uitvoering van het bevolen herstel en de datum van
het proces-verbaal van uitvoering niet in te vorderen’ waarover de HRH ‘zelf
geen evocatierecht (heeft) om te beslissen tot een dergelijk ‘gratificatie’ of
‘liberaliteit’. ‘De bestreden beslissing moduleert in essentie de wijze waarop
een (dwangsom)schuld wordt ingevorderd. Het werkelijke en rechtstreeks voorwerp van de bestreden beslissing betreft dan ook de invordering van een schuld
en modaliteiten waaronder deze schuld wordt ingevorderd. De vordering van
een schuld, betreft de uitoefening van een vorderingsrecht door het Vlaamse
Gewest. Betwistingen omtrent de uitoefening van een vorderingsrecht, dat een
subjectief recht is, komen overeenkomstig artikel 144 en 145 GW. exclusief toe
aan de hoven en de rechtbanken’ en ‘niet tot het objectief contentieux waarvan
de Raad van State als bestuursrechter kennis neemt, voor zover een beslissing
omtrent een ‘gratificatie’ of een ‘liberaliteit’ in de zin van artikel 179 GW. als
een contentieuze beslissing kan worden beschouwd”.
Het bestreden arrest beslist als volgt :
“18. De aan de herstelmaatregel gekoppelde dwangsom zoals bedoeld in
artikel 6.1.41 § 3 VCRO en de artikelen 1385bis tot en met 1385nonies van het
Gerechtelijk Wetboek is onafscheidbaar van de gerechtelijke procedure.
19. Te dezen heeft het hof van beroep van Antwerpen bij het definitief
geworden arrest van 31 mei 2006 E C en M D bevolen de plaats in de vorige staat
te herstellen binnen een uitvoeringstermijn van drie jaar en, gelet op de vordering van de (verweerder), onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per
dag vertraging na het verstrijken van de uitvoeringstermijn op 14 november
2009.
20. Als gevolg van het niet uitvoeren door E C en M D van de rechterlijk
bevolen herstelmaatregel werd vanaf de voormelde datum de rechterlijk opgelegde dwangsom verbeurd door toedoen van de (verweerder) die het voormelde
arrest en de opeenvolgende bevelen tot betaling heeft betekend aan de eerstgenoemden.
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21. Krachtens artikel 1385quater Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom,
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de stedenbouwkundige inspecteur die de
veroordeling heeft verkregen en kan deze de dwangsom ten uitvoer leggen
krachtens het voormelde arrest van 31 mei 2006 waarbij zij is vastgesteld.
Krachtens artikel 6.1.56 VCRO wordt de door de (verweerder) geïnde dwangsom
toegewezen aan het Herstelfonds dat bestemd is voor alle uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van de handhavingsmaatregelen in de VCRO.
22. Het verzoek van E C en M D tot opheffing van of (tijdelijke) opschorting van
de looptijd van de (deels verbeurde) dwangsom op grond van artikel 1385quinquies Ger. W. werd door het hof van beroep, dwangsomrechter, bij arrest van
23 juni 2010 verworpen.
23. De (verweerder) voert in het verzoekschrift onder meer de schending aan
van de kracht/het gezag van gewijsde van de voormelde arresten van het hof
van beroep.
24. Het grondwettelijk principe van de scheiding der machten en het fundamentele beginsel van onze rechtsorde dat de rechterlijke beslissingen alleen
kunnen worden gewijzigd door de aanwending van rechtsmiddelen (Grondwettelijk Hof, arrest nr. 5/2009, 15 januari 2009, arrest nr. 3/2011, 13 januari 2011)
raken de openbare orde. Deze beginselen verzetten er zich tegen dat de uitvoerende macht, in casu de HRH, na het voormelde arrest van 23 juni 2010 en
ondanks het verzet van de (verweerder) de invordering door deze laatste van de
opeisbare dwangsom tijdelijk opschort.
25. De bestreden beslissing belet de (verweerder) ondanks (zijn) verzet om de
opeisbare dwangsom te innen. De bestreden beslissing kan in die omstandigheden niet bestempeld worden als een ‘gratificatie’ of een ‘liberaliteit’ van de
(eiser).
26. Te dezen waren voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing
alle rechtsmiddelen voor de rechter van de rechterlijke orde uitgeput zodat
de voornoemde beslissing verschijnt als een buiten de gerechtelijke procedure
genomen besluit van een administratieve overheid, dat manifest in strijd is
met de beginselen vermeld in randnummer 24.
27. Het annulatieberoep is gegrond”.
Grieven
1. Krachtens artikelen 13 en 144 van de Grondwet behoren geschillen over
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken en
krachtens artikelen 13 en 145 van de Grondwet behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet
gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikelen 7 en 14, § 1, 1o van de op 12 januari 1973 gecoördineerde
wetten op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak
bij wijze van arresten over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en
reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
2. Wanneer het Hof van Cassatie op grond van de artikelen 33, eerste lid, van
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State en 609, 2 o, van
het Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van een voorziening in cassatie tegen
een arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, oefent het toezicht uit op de
redenen waarom de Raad van State op die exceptie afwijzend heeft beschikt of
geweigerd heeft kennis ervan te nemen.
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De motivering van de Raad van State moet het Hof van Cassatie in staat
stellen het bij voornoemd artikel 33, eerste lid, en voornoemd artikel 609, 2 o
aan dit Hof opgedragen toezicht uit te oefenen.
Het arrest van de Raad van State moet dus een motivering bevatten van de
beslissing over de exceptie van onbevoegdheid.
3. Krachtens artikel 6.1.41, § 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO) kan de rechtbank, wanneer zij herstelmaatregelen beveelt, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur een dwangsom opleggen. Het gaat
om dwangsommen in de zin van de artikelen 1385bis tot en met 1385nonies van
het Gerechtelijk Wetboek, waarover uitsluitend de rechtbanken beslissen.
4. Krachtens artikel 6.1.21, § 1, VCRO kan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op gemotiveerd verzoek (van de schuldenaar van de dwangsommen)
beslissen dat een opeisbaar geworden dwangsom, vermeld in artikel 6.1.41, § 3,
slechts gedeeltelijk ingevorderd wordt, of dat deze invordering tijdelijk wordt
opgeschort. Volgens dit artikel houdt de Hoge Raad bij zijn beoordeling in het
bijzonder rekening met de door de overtreder gestelde handelingen en genomen
engagementen met het oog op een correcte uitvoering van de hoofdveroordeling, hetgeen aantoont dat de beslissing van de Hoge Raad kadert in de uitvoering van een gerechtelijke beslissing en dus betrekking heeft op het recht van
de stedenbouwkundige inspecteur de dwangsommen, gekoppeld aan de nietnaleving van de hoofdveroordeling, in te vorderen.
Wanneer de Hoge Raad beslist dat een opeisbaar geworden dwangsom slechts
gedeeltelijk wordt ingevorderd of dat deze invordering tijdelijk wordt opgeschort, verhindert zulke beslissing de stedenbouwkundig inspecteur de uitvoering na te streven van de gerechtelijke beslissing wat betreft de verbeurde
dwangsommen.
5. Krachtens artikelen 568 en 569, 5 o van het Gerechtelijk Wetboek neemt
de Rechtbank van eerste aanleg kennis van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten en krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk
Wetboek is de beslagrechter bevoegd inzake middelen tot tenuitvoerlegging.
Indien de stedenbouwkundige inspecteur de beslissing van de Hoge Raad
voor het handhavingsbeleid, waarbij beslist wordt dat een opeisbaar geworden
dwangsom slechts gedeeltelijk wordt ingevorderd of dat de invordering tijdelijk wordt opgeschort, wenst te betwisten op grond van om het even welke
reden, dient hij dit te doen voor de rechtbank van eerste aanleg, waaronder de
beslagrechter valt.
6. De beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid dd. 17 juni 2011
beslist, op verzoek van de schuldenaars van de dwangsommen (C -D), de invordering van de opeisbare dwangsommen tijdelijk op te schorten.
7. Het bestreden arrest vernietigt, op verzoek van verweerder die volgens
de vaststelling van het bestreden arrest de schending aanvoerde van de
kracht en het gezag van gewijsde van de arresten van het Hof van beroep te
Antwerpen van 31 mei 2006 en 23 juni 2010, die beslissing van de Hoge Raad
voor het Handhavingsbeleid op grond van een schending door die beslissing
van het principe van de scheiding der machten en het beginsel dat rechterlijke beslissingen enkel kunnen worden gewijzigd door de aanwending van
rechtsmiddelen.
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest oordeelt over de grond van de vordering van verweerder.
Het antwoordt niet op de door eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
van de Raad van State, gesteund op de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.
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Het bevat geen motivering waaruit zou blijken om welke redenen de Raad
van State van oordeel is dat die exceptie van onbevoegdheid niet kan worden
aangenomen of om welke redenen de Raad van State meent van die exceptie
geen kennis te moeten nemen.
De motivering van het bestreden arrest stelt Uw Hof gewoonweg niet in staat
het toezicht uit te oefenen dat hem door artikelen 158 van de Grondwet, 33,
eerste lid van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State
en 609, 2 o van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgedragen.
Het bestreden arrest is dus niet gemotiveerd (schending van de artikelen 149
van de Grondwet en 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State) en miskent aldus ook de opdracht die de artikelen 158 van de
Grondwet, 33, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State en 609, 2 o van het Gerechtelijk Wetboek aan Uw Hof opdraagt
(schending van de artikelen 158 van de Grondwet, 33, eerste lid, van de op
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State en 609, 2 o van het
Gerechtelijk Wetboek).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Wanneer het Hof op grond van het artikel 33 Wet Raad van State en
het artikel 609, 2o Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van een voorziening tegen een arrest waarbij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid,
oefent het Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad van State op
die exceptie afwijzend heeft beschikt of geweigerd heeft kennis ervan
te nemen.
De motivering van de Raad van State moet het Hof in staat stellen
het bij voornoemd artikel 33 aan het Hof opgedragen toezicht uit te
oefenen.
2. De eiser heeft voor de Raad van State aangevoerd dat :
— het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van de bestreden beslissing de invordering van een schuld en de modaliteiten waaronder deze
schuld wordt ingevorderd, betreft ;
— de vordering van een schuld, de uitoefening van een vorderingsrecht door het Vlaamse Gewest betreft ;
— betwistingen over de uitoefening van een vorderingsrecht, dat een
subjectief recht is, overeenkomstig de artikelen 144 en 145 Grondwet
exclusief aan de hoven en rechtbanken toekomen en niet behoren tot
het objectief contentieux waarvan de Raad van State als bestuursrechter kennis neemt.
3. Het arrest beantwoordt dit verweer niet en schendt aldus artikel 33
Wet Raad van State.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.

ARREST-2014-3.indb 805

13/01/15 11:46

806

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.3.14 - N° 220

Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in het register van
de Raad van State en dat melding ervan zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt verweerder als orgaan van het Vlaamse Gewest in de
kosten.
Verwijst de zaak naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, anders samengesteld.
20 maart 2014 — verenigde kamer. — Voorzitter : de heer Goethals,
eerste voorzitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Lebbe.

N° 220
1o

— 20 maart 2014
(F.12.0090.N)

kamer

1o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douane. — I nvoerrechten. — Dwangbevel.
— A ard. — Gevolgen.
2 o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douane. — I nvoerrechten. — Dwangbevel.
— Rechtsgeldigheid. — Voorwaarden. — Te betekenen stukken.
3o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douane. — I nvoerrechten. — Dwangbevel.
— Door het bestuur naderhand aangevoerde nieuwe elementen. — Bewijsvoering. — Gevolg.
4o DOUANE EN ACCIJNZEN. — Douane. — I nvoerrechten. — Dwangbevel.
— Bestuurshandeling. — Motivering. — Draagwijdte.
5o RECHTBANKEN. — BELASTINGZAKEN. — Taak

van de rechter.

1o Inzake invoerrechten is het dwangbevel een bestuurshandeling waarop
de Wet motivering bestuurshandelingen van toepassing is, zodat het
bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die
ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel
werd uitgevaardigd ; het dwangbevel is enerzijds een taxatietitel waarin
de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting en anderzijds
een akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering
van die belastingschuld ; dat het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, impliceert dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid
van de schuldenaar duidelijk worden gemaakt  (1). (Art. 59 Wet Rijkscomptabiliteit)
2o Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar het
dwangbevel verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige in de
mogelijkheid te stellen zich rekenschap te geven van het voorwerp en de
oorzaak van de vordering van de administratie ; geen enkele wettelijke
  (1) Zie concl. OM.
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bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar in het proces-verbaal
wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel  (1).
(Art. 59 Wet Rijkscomptabiliteit)
3o De Wet motivering bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke
bepaling staan eraan in de weg dat na het opstellen van een dwangbevel
met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het bestuur nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert ter ondersteuning van
hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld met betrekking tot diezelfde belastingschuld (2). (Art. 59 Wet Rijkscomptabiliteit ;
art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen)
4o De motivering van het dwangbevel moet “afdoende” zijn, hetgeen impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen ;
de feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit blijkt op
welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbare feit en
zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren niet tot het gebied
van de motivering van het dwangbevel, zijnde de juridische en feitelijke
overwegingen die ten grondslag liggen aan de belastingschuld, maar tot
de bewijsvoering van de fiscale schuld (3). (Art. 59 Wet Rijkscomptabiliteit ; art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen)
5o De belasting raakt de openbare orde zodat de gerechtelijke rechtscolleges zelf in feite en naar recht uitspraak moeten doen binnen de perken
van het voorgelegde geschil, ongeacht de grond van nietigheid van de
beslissing van de administratie (4).

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Dirafrost Frozen Fruit I ndustry n.v.)
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de motivering van het dwangbevel
van 26 september 1995 waarbij de ontvanger van de administratie der
douane en accijnzen te Genk 194.444 BEF (4.820,14 EUR) aan aanvullende invoerrechten navorderde wegens een vals bevonden certificaat
van oorsprong dat gevoegd was bij de invoeraangifte die eiseres op 28
april 1993 had ingediend uit hoofde van de invoer van frambozen vanuit
Macedonië.
Ingevolge de door verweerster ingestelde procedure van verzet tegen
dit dwangbevel, oordeelde het hof van beroep te Antwerpen bij het
thans bestreden arrest in graad van beroep dat het litigieus dwangbevel nietig is omdat het niet de juridische en feitelijke overwegingen
bevat die eraan ten grondslag liggen, en dan ook niet afdoende gemotiveerd is.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser
aan dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat het dwangbevel niet afdoende is gemotiveerd, en bijgevolg nietig is, op grond dat
in het dwangbevel de berekeningswijze van het verschuldigde bedrag

  (1) toto (4) Zie concl. OM.
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niet was verduidelijkt, noch was medegedeeld aan verweerster waaruit
de ongeldigheid of valsheid van het certificaat bestaat  (1).
3. Uw Hof heeft in een arrest van 20 maart 2008  (2) het volgende geoordeeld aangaande de motiveringsvereisten van het dwangbevel uitgevaardigd op het vlak van de btw :
“Inzake belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel een
bestuurshandeling waarop de wet motivering bestuurshandelingen
van toepassing is, zodat het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd.
De motivering moet “afdoende” zijn. Zulks impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen.
In het raam van de belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel enerzijds een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van
de verschuldigde belasting en anderzijds een akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld.
Dat het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, impliceert dat
het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar
duidelijk worden gemaakt.
De feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit
blijkt op welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbare feit en zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren
niet tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, zijnde de
juridische en feitelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan de
belastingschuld, maar tot de bewijsvoering van de fiscale schuld. De
wet motivering bestuurshandelingen noch enige andere wettelijke
bepaling staan eraan in de weg dat na het opstellen van een dwangbevel met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het bestuur
nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert. Die
argumenten en gegevens kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld
met betrekking tot diezelfde belastingschuld.
Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar het
dwangbevel verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige in de
mogelijkheid te stellen zich rekenschap te geven van het voorwerp en de
oorzaak van de vordering van de administratie. Geen enkele wettelijke
bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar in het proces-verbaal
wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel”.
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dat
arrest.
Uit een arrest van Uw hof van 19 april 2013 blijkt dat dezelfde principes ook toepasselijk zijn op het dwangbevel uitgevaardigd door de
ontvanger van de administratie der douane en accijnzen  (3).
  (1) Schending van de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen en 59 van
het koninklijk besluit van 17 juni 1991.
  (2) AR F.07.0016.N, AC 2008, nr. 194, met concl. OM.
  (3) Cass. 19 april 2013, AR F.11.0158.N, AC 2013, nr. 247, met concl. OM.
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4. Uw Hof oordeelde tevens dat een afdoende uitdrukkelijke motivering van een bestuurshandeling evenredigheid vereist tussen het
gewicht en de motivering van de beslissing  (1).
De omvang van de motivering moet aldus aangepast zijn aan het
belang van de beslissing  (2).
5. De formele motiveringsplicht is er in essentie op gericht de
bestuurde een zodanig inzicht te verschaffen in de motieven van de
bestuurshandeling dat hij in staat is met kennis van zaken te oordelen
of het zin heeft zich tegen de beslissing te verzetten  (3).
Met deze verplichting wenste de wetgever inderdaad het fundamenteel recht van de burger om de gronden te kennen van een beslissing
die hem aanbelangt, te verstevigen. Zo wordt de formele motiveringsplicht beschouwd als een uitvloeisel van het fundamentele recht van de
burger op informatie in zijn betrekkingen met het bestuur  (4).
Wat als een afdoende motivering kan worden beschouwd, varieert
bijgevolg van geval tot geval en moet in concreto worden beoordeeld,
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, zoals het belang
van de beslissing voor de bestuurde, de aard van de betrokken bevoegdheid en de reeds door de bestuurde gekende gegevens van het dossier  (5).
Wat dit laatste element betreft, kan men inderdaad moeilijk
aannemen dat het fundamentele recht van de burger op informatie in
zijn betrekkingen met het bestuur in het gedrang wordt gebracht in
gevallen waarin die burger voorafgaandelijk aan de bestuurshandeling
kennis heeft genomen van de gegevens van het administratief dossier
die tot de bestuurshandeling hebben geleid.
6. Uit de vaste rechtspraak van Uw Hof blijkt voorts dat het in eerste
instantie aan de feitenrechter toekomt om te oordelen of de motivering al dan niet afdoende is, met dien verstande dat hij daarbij het
wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet mag
schenden  (6).
7. Het hof van beroep stelt in casu dienaangaande vast dat :
— het totaal bedrag tot betaling waarvan het dwangbevel werd
uitgevaardigd, hetzij het bedrag verschuldigd voor de kwestieuze IM4
aangifte, vermeld wordt, doch dat de berekeningswijze van dit bedrag
niet wordt vermeld ;

  (1) Cass. 15 februari 1999, AR S.98.0007.F, AC 1999, nr. 88.
  (2) P. Van Orshoven, “Uitdrukkelijke motivering van fiscale bestuurshandelingen”,
Fiscale Koerier 1991, 91/509 en 510.
  (3) G. Debersaques, “De sanctie verbonden aan het verzuim van een afdoende formele
motivering in de zin van de uitdrukkelijke motiveringswet : enkele kanttekeningen”,
TBP 1994, 644.
  (4) G. Van Haeghenborgh, “De invordering van de inkomstenbelastingen en de wet
motivering bestuurshandelingen”, in Fiscaal Executierecht, eds. E. Dirix en P. Taelman,
Intersentia, 2003, 349, nr. 4.
  (5) I. Opdebeek en A. Coolsaet, Formele motivering van bestuurshandelingen, die Keure,
Brugge, 1999, 144, nr. 180.
  (6) Cass. 11 september 2003, AR C.01.0144.N, AC 2003, nr. 426 ; Cass. 14 april 2003, AR
S.00.0116.N, AC 2003, nr. 251, en Cass. 3 februari 2000, AR C.96.0380.N, AC 2000, nr. 89.
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— er enkel in algemene bewoordingen wordt verwezen naar “de hierna
vermelde posten van het Tarief van invoerrechten voor de ernaast
genoemde invoeraangiften”, zonder verdere verduidelijking ;
— bij het dwangbevel geen proces-verbaal of enig ander stuk gevoegd
is waaruit de berekening van het kwestieus verschuldigd bedrag blijkt ;
— in voorgaande briefwisseling weliswaar werd gesteld dat het
oorsprongscertificaat vals was, doch zonder enige mogelijkheid voor
(verweerster) om zich hieromtrent te verdedigen c.q. dit te weerleggen
bij gebrek aan nadere mededeling waaruit de ongeldigheid of valsheid
zou bestaan ;
— de administratie blijkbaar ook geen nadere inlichting hieromtrent kon verschaffen daar zij zich hierbij op eenzijdige beslissingen
van de Centrale Administratie en van de Nationale Opsporingsdienst
baseerde, die zij niet kon of wilde mededelen aan (verweerster) ;
— de administratie in haar brief van 4 augustus 1995 zelfs onomwonden het volgende schreef aan (verweerster) :
“De stukken waaruit blijkt waarom voornoemd certificaat vals is
(briefwisseling tussen de autoriteiten van Macedonië en België), zijn
echter niet in mijn bezit. Deze zijn aangevraagd ter staving van de
schuldvordering. Zodra meer gegevens beschikbaar zijn zal ik U deze
meedelen”.
— het niet blijkt dat deze gegevens noch voor noch samen met het
dwangbevel aan (verweerster) zijn medegedeeld.
Op grond van deze vaststellingen vermochten de appelrechters wettig
oordelen dat het dwangbevel niet de vereiste juridische en feitelijke
overwegingen bevat die eraan ten grondslag liggen en dan ook niet
afdoende gemotiveerd is.
Het eerste onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
.........................................................
12. Het vierde onderdeel verwijt de appelrechters geen uitspraak
te hebben gedaan over het aan hen voorgelegde geschil betreffende
de douaneschuld, maar zich slechts te hebben uitgesproken over de
onregelmatigheid van het dwangbevel, zodat zij hun beslissing niet
naar recht hebben verantwoord en verweerster niet wettig hebben
kunnen ontslaan van de betaling van de in het dwangbevel gevorderde
bedragen  (1).
13. Aangezien de belasting de openbare orde raakt moeten de gerechtelijke rechtscolleges inderdaad zelf in feite en in rechte uitspraak
doen binnen de perken van het hen voorgelegde geschil omtrent een
belastingschuld, ongeacht de nietigheid van de uitvaarbare titel die de
administratie aan de belastingplichtige liet betekenen  (2).

  (1) Schending van de artikelen 313 en 314 AWDA, 8 en 1068, eerste lid, en 1138, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek.
  (2) Cass. 3 maart 2011, AR F.08.0082.F, AC 2011, nr. 178 ; cf. conclusie van het OM bij
Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0054.N, arrest niet gepubliceerd.
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De appelrechters hoefden in voorliggende zaak evenwel geen uitspraak
te doen over het bedrag van de door verweerster verschuldigde invoerrechten nu uit de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser zulks voor de appelrechters heeft gevorderd.
Het onderdeel 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 27 september 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Inzake invoerrechten is het dwangbevel een bestuurshandeling waarop de Wet motivering bestuurshandelingen van toepassing
is, zodat het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet
vermelden die ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor
het dwangbevel werd uitgevaardigd.
2. De motivering moet “afdoende” zijn. Zulks impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen.
3. In het raam van de invoerrechten is het dwangbevel enerzijds
een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij
gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting en anderzijds een akte die geldt als uitvoerbare titel
met het oog op de invordering van die belastingschuld.
Dat het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, impliceert dat
het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar
duidelijk worden gemaakt.
4. De feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit
blijkt op welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbare feit en zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren
niet tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, zijnde de
juridische en feitelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan de
belastingschuld, maar tot de bewijsvoering van de fiscale schuld. De
Wet motivering bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke
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bepaling staan eraan in de weg dat na het opstellen van een dwangbevel met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het bestuur
nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert. Die
argumenten en gegevens kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld
met betrekking tot diezelfde belastingschuld.
5. Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar
het dwangbevel verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige
in de mogelijkheid te stellen zich rekenschap te geven van het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de administratie. Geen enkele
wettelijke bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar in het
proces-verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het
dwangbevel.
6. De appelrechters stellen vast dat :
— het dwangbevel uitgevaardigd op 26 september 1995 en uitvoerbaar
verklaard op 8 november 1995 het totaal bedrag tot betaling waarvan
het werd uitgevaardigd, hetzij het bedrag verschuldigd voor de kwestieuze IM4-aangifte, vermeldt maar niet de berekeningswijze van het
bedrag ;
— het dwangbevel in algemene bewoordingen verwijst naar “de hierna
vermelde posten van het Tarief van invoerrechten voor de ernaast
genoemde invoeraangifte”, zonder verdere verduidelijking ;
— bij het dwangbevel geen proces-verbaal of enig ander stuk gevoegd
is waaruit de berekening van het verschuldigde bedrag blijkt ;
— in voorgaande briefwisseling werd gesteld dat het oorsprongscertificaat vals was, evenwel zonder mededeling waaruit de valsheid
bestaat.
7. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen
dat het dwangbevel niet afdoende gemotiveerd is, verantwoorden hun
beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Vierde onderdeel
12. De belasting raakt de openbare orde zodat de gerechtelijke rechtscolleges zelf in feite en naar recht uitspraak moeten doen binnen de
perken van het voorgelegde geschil, ongeacht de grond van nietigheid
van de beslissing van de administratie.
13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser voor de appelrechters heeft gevorderd dat uitspraak zou
worden gedaan over de douaneschuld zelf. Zij dienden bijgevolg hierover niet te oordelen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

ARREST-2014-3.indb 812

13/01/15 11:46

N° 221 - 20.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

813

20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 221
1o

— 20 maart 2014
(F.12.0158.N)

kamer

1o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Dwangbevel. —
Visum en uitvoerbaar verklaring. — Gewestelijke directeur. — Bevoegd heid. — Draagwijdte.
2 o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Dwangbevel. —
Visum en uitvoerbaar verklaring. — Gewestelijke directeur. — Plaatsvervanging. — Begrip.

1o Wanneer de wet de bevoegdheid om een dwangbevel te viseren en
uitvoerbaar te verklaren, verleent aan de gewestelijke directeur van de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie
en domeinen, wordt hiermee de functie en niet de persoon bedoeld ; het
principe van de continuïteit van de openbare dienst brengt mee dat
ingeval van verhindering of afwezigheid van de titularis van het ambt,
een ambtenaar van een andere rang de gewestelijke directeur als plaatsvervanger kan vervangen ; de vermelding dat een ambtenaar optreedt als
waarnemend gewestelijke directeur houdt in dat hij handelt wegens de
verhindering of afwezigheid van de titularis van de functie, behoudens
bewijs van het tegendeel. (Art. 85, § 1, eerste lid, btw-wetboek)
2o Plaatsvervanging doet zich voor wanneer een ambtenaar de bevoegdheid van een andere ambtenaar tijdelijk uitoefent omdat de ambtenaar
aan wie de bevoegdheid is toegewezen, verhinderd of afwezig is ; plaatsvervanging dient te worden onderscheiden van delegatie van bevoegdheid door de gewestelijke directeur aan de door hem aangewezen ambtenaren op grond van artikel 85, § 1, eerste lid, btw-wetboek. (Art. 85, § 1,
eerste lid, btw-wetboek)
t.

(Sonna I mport-Export b.v.b.a.
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 28 februari 2012.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
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van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 85, § 1, eerste lid, Btw-Wetboek wordt bij gebreke
van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren door de met de invordering belaste ambtenaar
een dwangbevel uitgevaardigd. Dit wordt geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door de gewestelijke directeur van de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door
de door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen bepaald door
de Koning, door de gewestelijke directeur van de administratie der
douane en accijnzen of door de door hem aangewezen ambtenaar.
2. Wanneer de wet de bevoegdheid om een dwangbevel te viseren
en uitvoerbaar te verklaren, verleent aan de gewestelijke directeur
van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
registratie en domeinen, wordt hiermee de functie en niet de persoon
bedoeld.
3. Plaatsvervanging doet zich voor wanneer een ambtenaar de
bevoegdheid van een andere ambtenaar tijdelijk uitoefent omdat
de ambtenaar aan wie de bevoegdheid is toegewezen, verhinderd of
afwezig is.
Het principe van de continuïteit van de openbare dienst brengt mee
dat ingeval van verhindering of afwezigheid van de titularis van het
ambt, een ambtenaar van een andere rang de gewestelijke directeur
als plaatsvervanger kan vervangen.
Plaatsvervanging dient te worden onderscheiden van delegatie van
bevoegdheid door de gewestelijke directeur aan de door hem aangewezen ambtenaren op grond van artikel 85, § 1, eerste lid, Btw-wetboek.
4. De vermelding dat een ambtenaar optreedt als waarnemend gewestelijke directeur houdt in dat hij handelt wegens de verhindering of
afwezigheid van de titularis van de functie, behoudens bewijs van het
tegendeel.
5. De eiseres betwistte in haar appelconclusie dat J. D. de bevoegdheid had om het dwangbevel lastens de eiseres te viseren en uitvoerbaar te verklaren.
De appelrechters stellen vast dat het dwangbevel werd geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door J. D., waarnemend gewestelijke directeur
van de administratie van btw, registratie en domeinen te Antwerpen.
Zij oordelen dat :
— het dwangbevel, om geldig te zijn, geviseerd en uitvoerbaar moet
worden verklaard door de ambtenaar die op het ogenblik dat hij
optreedt, daadwerkelijk de functie van gewestelijke directeur uitoefent of die daartoe door de gewestelijke directeur werd aangewezen ;
— uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat dit moet blijken uit
een apart document of dat daaromtrent bijkomende stukken moeten
worden voorgelegd ;
— het kwestieuze dwangbevel voldoet aan de voorwaarden dat het
de naam en voornaam, administratieve standplaats, datum, visum en
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uitvoerbaarverklaring van de gewestelijke directeur die viseert en
uitvoerbaar verklaart, moet bevatten ;
— de eiseres niet aantoont dat de uitvoerbaarverklaring onwettig
zou zijn.
Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer van
Eeckhoutte.

N° 222
1o

— 20 maart 2014
(F.12.0199.N)

kamer

1o SUCCESSIERECHTEN. — A annemelijk passief. — Op
overlijden bestaande schulden. — Begrip.

de dag van het

2 o SUCCESSIERECHTEN. — A annemelijk passief. — Op de dag van het
overlijden bestaande schulden. — Door de overledene verleende borg stelling.

1o Als op de dag van het overlijden bestaande schulden in de zin van
art. 27 Wetboek Successierechten, kunnen slechts worden beschouwd
de schulden die een zekere en definitieve last van de nalatenschap
vormen  (1). (Art. 27 Wetboek Successierechten)
2o Een schuld uit hoofde van een door de overledene verleende borgstelling
kan slechts in het passief worden opgenomen in de mate waarin de nalatenschap de gewaarborgde schuld heeft betaald en zij, ten gevolge van
de insolvabiliteit van de hoofdschuldenaar, niet beschikt over nuttige
verhaalmogelijkheden tegen deze laatste ; deze regel geldt evenzeer
wanneer de hoofschuldenaar tevens erfgenaam is (2). (Art. 27 Wetboek
Successierechten)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. W.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS
1. Bij dwangbevel van 16 juli 1991 vorderde eiser van verweerder de
betaling van een bedrag aan successierechten van 2.333.792 BEF in
hoofdsom, verschuldigd ten gevolge van het openvallen van de nalaten  (1), (2) Zie concl. OM.
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schap van de echtgenote van verweerder, Mevrouw G. H., overleden op
31 augustus 1989.
Op 20 september 1991 tekende verweerder bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel verzet aan tegen dit dwangbevel.
Volgens verweerder diende een schuld die hij had jegens de Generale
Bankmaatschappij, ten bedrage van 20.310.213 BEF, in het passief van
de nalatenschap te worden aanvaard voor de berekening van de successierechten in zoverre wijlen zijn echtgenote zich voor deze schuld borg
had gesteld. De administratie weigerde dit omdat niet was aangetoond
dat verweerder onvermogend was en dat de nalatenschap die schuld
werkelijk heeft moeten dragen.
Bij tussenvonnis van 31 oktober 1997 beval de eerste rechter de heropening der debatten opdat verweerder de stand van de rechtsplegingen
zou mededelen die door hem tegen de Generale Bankmaatschappij en
omgekeerd werden gevoerd en die betrekking hebben op het bestaan
van zijn schuld waarvoor wijlen zijn echtgenote zich borg had gesteld.
In het eindvonnis van 17 april 2007 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel werd vastgesteld dat partijen betreffende de waardering van het passief van de nalatenschap een akkoord hadden bereikt
dat definitief was. De schuld aan de Generale Bankmaatschappij
werd hierbij slechts voor een bedrag van 4.140.000 BEF in aanmerking
genomen nu de Generale Bankmaatschappij de betaling van dit bedrag
door verweerder had aanvaard als betaling voor saldo van alle rekening van de bestaande schuld. Nu bleek dat verweerder aldus teveel
successierechten had betaald, werd eiser veroordeeld tot terugbetaling aan verweerder van 9.341,67 EUR, meer de intresten.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te
Brussel op 15 juni 2007, tekende eiser hoger beroep aan tegen voormeld
vonnis ; verweerder tekende incidenteel beroep aan en vroeg thans
de volledige schuld aan de Generale Bankmaatschappij op te nemen
in het passief van de nalatenschap, hetzij een bijkomend bedrag van
16.170.213 BEF.
Bij het thans bestreden arrest van 14 juni 2012 oordeelde het Hof van
Beroep te Brussel dat de schuld ten overstaan van de Generale Bankmaatschappij op datum van het overlijden 20.310.213 BEF bedroeg en
bijgevolg voor dat bedrag in het passief van de nalatenschap diende te
worden aanvaard. Eiser werd veroordeeld tot teruggave aan verweerder
van de teveel betaalde successierechten.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat een schuld waartoe
de erflater op het ogenblik van zijn overlijden als borg is gehouden, voor
de berekening van de successierechten slechts voor aftrek van het actief
in aanmerking komt nadat de erfgenamen, legatarissen of begiftigden
die schuld hebben moeten betalen en bewijzen dat ze de last van die
schuld hebben moeten dragen omdat de eigenlijke schuldenaar onvermogend was. Hieruit vloeit volgens eiser voort dat enkel het gedeelte
van de schuld waarvoor de overledene zich borg stelde, en waarvan de
nalatenschap effectief de last heeft moeten dragen in aanmerking komt
voor aanvaarding in het passief van de nalatenschap.
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De appelrechter zou zijn beslissing niet naar recht hebben verantwoord door te oordelen dat het bedrag van de schuld ten opzichte van
de Generale Bankmaatschappij op datum van het overlijden 20.310.213
bef bedroeg en dat dit totale bedrag in het passief van de nalatenschap kon worden aanvaard om reden dat verweerder als hoofdschuldenaar onvermogend was en uiteindelijk als erfgenaam de schuld
heeft moeten betalen en tevens ook de last ervan heeft moeten dragen,
terwijl verweerder uiteindelijk als erfgenaam de schuld slechts voor
een bedrag van 4.140.000 bef heeft moeten inlossen overeenkomstig een
in mei 1994 bereikt minnelijk akkoord waarbij de door verweerder uit
de huwgemeenschap verrichte gedeeltelijke betaling door de Generale
Bankmaatschappij werd aanvaard als betaling voor saldo van alle
rekeningen van op het overlijden in hoofde van wijlen mevrouw H. en de
huwgemeenschap bestaande schuld van 20.310.213 Belgische frank  (1).
3. Als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van
een rijksinwoner gelden, overeenkomstig artikel 27 W.Succ., slechts :
1o de op de dag van zijn overlijden “bestaande schulden” van de overledene ;
2o de begrafeniskosten.
Onder de “bestaande schulden” die men in het passief van de nalatenschap mag aanvaarden, verstaat men alle verbintenissen waartoe
de overledene ten dage van zijn overlijden gehouden was. Als absolute
voorwaarde geldt evenwel dat de overledene er zeker en definitief moet
toe gehouden zijn, d.w.z. dat de erfopvolgers de uitgave zullen moeten
verrichten en dragen  (2).
De last verbonden aan een persoonlijke of zakelijke borgstelling van
de erflater is louter “eventueel” zolang de nalatenschap niet tot betaling
wordt aangesproken. Het is immers pas na die betaling dat aan de borgstelling een definitieve geldelijke last vastzit voor de nalatenschap  (3).
Een schuld waartoe de erflater als borg gehouden is, kan bijgevolg
pas in het passief van de nalatenschap worden aanvaard wanneer de
nalatenschap tot betaling van die schuld wordt aangesproken en de
erfgenamen geen mogelijkheid hebben van verhaal tegen de onvermogende hoofdschuldenaar. De insolvabiliteit van de schuldenaar op
zich volstaat evenwel niet. De nalatenschap moet werkelijk hebben
betaald  (4).
Hieruit volgt dat een schuld uit hoofde van een door de overledene
verleende borgstelling slechts in het passief kan worden opgenomen
wanneer de erfgenamen, legatarissen of begiftigden het bewijs leveren
dat ze de gewaarborgde schuld hebben moeten betalen en zij, ten gevolge
van de insolvabiliteit van de hoofdschuldenaar, niet beschikken over
nuttige verhaalmogelijkheden tegen deze laatste  (5).
  (1) Schending van de artikelen 27 en 34 van het Wetboek van Successierechten alsook
van de artikelen 2011, 2017, 2028, 2029 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek.
  (2) J. Decuyper, Successierechten 2000-2001, I, Antwerpen, Kluwer, 2000, 393-394, nr. 660.
  (3) D. Van Acoleyen, Successierecht, I, Brussel, Fiscale Hogeschool, 1976, 305, nr. 282.
  (4) M. Donnay, « Droits de Succession », Rép.Not., XV, 840, nr. 733.
  (5) Cass. 27 november 1885, Pas. 1885, I, 288 ; L. Weyts, “Notarieel fiscaal recht, Deel II,
De aangifte van nalatenschap”, Reeks Notarieel Recht, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 312.
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In de gevallen waarin de hoofdschuldenaar evenwel zelf erfgenaam
is, moet de schuld uit hoofde van de borgstelling door de overledene in
het passief van de nalatenschap worden aanvaard wanneer vast staat
dat de hoofdschuldenaar insolvabel was op het ogenblik van het overlijden, zonder dat bovendien nog moet bewezen worden dat de schuld
effectief werd betaald door de erfgenaam-hoofdschuldenaar. Dit onvermogen wordt beoordeeld abstractie makend van de goederen door de
debiteur ontvangen uit de nalatenschap  (1).
De appelrechter oordeelde dan ook terecht dat het vereiste van bewijs
van de daadwerkelijke betaling door de nalatenschap geen bestaansreden heeft indien de hoofdschuldenaar erfgenaam is in de nalatenschap.
Het middel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat ook
wanneer de onvermogende hoofdschuldenaar erfgenaam is in de nalatenschap, de schuld slechts in het passief van de nalatenschap kan
worden aanvaard tot beloop van het werkelijk door de nalatenschap
betaalde bedrag, zodat de insolvabiliteit van de schuldenaar op zich
niet volstaat voor de aanvaarding in het passief, faalt naar recht.
4. In zijn memorie van antwoord vestigt verweerder terecht de aandacht
op het feit dat de litigieuze schuld van verweerder ten aanzien van de
Generale Bankmaatschappij verhaalbaar was op het gemeenschappelijk
vermogen van verweerder en zijn overleden echtgenote nu deze schuld
diende beschouwd te worden als een schuld van de gemeenschap daar
deze schuld door verweerder werd aangegaan in het kader van de uitoefening van zijn beroep als afgevaardigd bestuurder van een naamloze
vennootschap waarvan zijn echtgenote eveneens aandeelhouder was.
Deze schuld was derhalve een schuld van de huwgemeenschap.
Dit wordt door de appelrechter uitdrukkelijk vastgesteld door de
volgende overweging :
“In antwoord op de vraag in het tussenvonnis van de eerste rechter,
stelde (verweerder) dat hij met de Generale Bankmaatschappij in mei
1994 een minnelijk akkoord bereikte krachtens dewelke de door
(verweerder) uit de huwgemeenschap verrichte gedeeltelijke betaling
van 10.140.000 bef door de Generale Bankmaatschappij werd aanvaard
als betaling voor saldo van alle rekening van de op het ogenblik van
overlijden in hoofde van wijlen mevrouw H. en de huwgemeenschap
bestaande schuld van 20.310.213 bef.
(Verweerder) stelde in zijn antwoord nog dat de Generale Bankmaatschappij zich tot dergelijke minnelijke regeling akkoord verklaarde
in het kader van de onderhandelingen die (verweerder) voerde met
de Generale Bankmaatschappij en de andere banken samen (…) t.a.v.
welke de huwgemeenschap schulden had waarvoor wijlen mevrouw G. H.
zich eveneens persoonlijk borg had gesteld.
  (1) M. Donnay, “Droits de Succession”, Rép.Not., XV, 840, nr. 733 ; zie ook, J. Decuyper
en J. Ruysseveldt, Successierechten 2012-2013, Volume I, nr. 667, p. 543 : “Verkrijgt de
onvermogende medeschuldenaar of hoofdschuldenaar de ganse nalatenschap, dan moet
de schuld worden aanvaard vanaf het moment dat er is uitgemaakt dat de effectieve
schuldenaar totaal onvermogend is op het ogenblik van het overlijden. Het onvermogen
wordt, in principe, beoordeeld zonder rekening te houden met de goederen die de schuldenaar uit de nalatenschap verkrijgt”.
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(Verweerder) antwoordde nog dat deze onderhandelingen de
banken ertoe leiden hun aanspraken te beperken o.m.in functie van
de opbrengsten van de verkoop van de onroerende activa die tot de
huwgemeenschap behoorden, en dat tussen de banken een akkoord van
verdeling van de opbrengst van de verkopen tot stand kwam, op basis
waarvan de Generale Bankmaatschappij haar aanspraken ten transactionele titel en per slot van alle rekening beperkten tot 4.140.000 bef.
Uit de stukken blijkt dat de Generale Bankmaatschappij op 9 oktober
1984 (verweerder) en zijn echtgenote dagvaardde voor de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel in betaling van het bedrag van 9.163.834 bef te
vermeerderen met de verwijlintresten van 4.225 bef per dag.
Uit de dagvaarding blijkt dat het krediet ten gunste van (verweerder)
verleend, werd opgezegd op 11 maart 1982 en dat het negatieve saldo op
die datum 9.163.834 bef in hoofdsom beliep.”  (1)
De vaststelling dat de schuld ten aanzien van de bank een gemeenschappelijke schuld was, volstaat om deze schuld, ten beloop van het
openstaand bedrag op de datum van het overlijden, te aanvaarden in
het passief van de gemeenschap.
In subsidiaire orde weze dan ook opgemerkt dat de door eiser bekritiseerde beslissing hoe dan ook op die grond in rechte verantwoord
blijft, zodat het middel, ook al ware het gerond, niet tot cassatie kan
leiden, en bijgevolg onontvankelijk is.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 14 juni 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 juni 2013 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 27 Wetboek Successierechten bepaalt dat als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een Rijksinwoner
slechts gelden de op de dag van het overlijden bestaande schulden en de
begrafeniskosten.
  (1) Bestreden arrest, blz. 11.
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2. Als op de dag van het overlijden bestaande schulden kunnen slechts
worden beschouwd de schulden die een zekere en definitieve last van de
nalatenschap vormen.
Hieruit volgt dat een schuld uit hoofde van een door de overledene
verleende borgstelling slechts in het passief kan worden opgenomen in
de mate waarin de nalatenschap de gewaarborgde schuld heeft betaald
en zij, ten gevolge van de insolvabiliteit van de hoofdschuldenaar, niet
beschikt over nuttige verhaalmogelijkheden tegen deze laatste.
Deze regel geldt evenzeer wanneer de hoofschuldenaar tevens erfgenaam is.
3. Door te oordelen dat het vereiste van bewijs van daadwerkelijke
betaling door de nalatenschap geen bestaansreden heeft indien de
hoofdschuldenaar erfgenaam is van de nalatenschap, verantwoorden
de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Andersluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De
Bruyn en de heer Verbist.

N° 223
1o

— 20 maart 2014
(F.12.0203.N)

kamer

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — Btw-tarieven. —
Verlaagde btw-tarieven. — Zesde richtlijn. — Categorie 7 van bijlage
H. — Draagwijdte.

Categorie 7, eerste alinea, van bijlage H bij de Zesde richtlijn (thans bijlage
III van richtlijn 2006/112/EG) waarop verlaagde btw-tarieven mogen
worden toegepast, betreft het verlenen van toegang tot verschillende
daarin genoemde evenementen op het gebied van cultuur en vermaak  (1).
(Bijlage H, categorie 7, eerste alinea, Zesde richtlijn)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. Gowell b.v.b.a.)

  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2014-3.indb 820

13/01/15 11:46

N° 223 - 20.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

821

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavig geschil betreft de toepassing van het verlaagd btwtarief van 6% op de activiteiten die verweerster aanbiedt in haar
“Aquapaleis”.
Krachtens rubriek XXVIII van Tabel A van de bijlage bij het KB nr.
20 is aan het tarief van 6% onderworpen :
“De toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor
cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht
gebruik ervan te maken (…)”.
Volgens eiser is niet aangetoond dat in het door verweerster uitgebaat “Aquapaleis” aquasporten worden beoefend, zodat bij gebreke
zowel aan activiteiten van “sport” als “vermaak”, verweerster geen
aanspraak kan maken op dit verlaagd tarief.
Het bestreden arrest stelde vast dat “in het binnenbad echter wel
aquasporten (worden) beoefend, zoals aqua-gym, aqua-aerobic, aquajogging, aqua-steps met muziek of dansen in water, zoals wordt
beschreven in een artikel van het tijdschrift Attitude over het
aquapaleis van (verweerster) (stuk 35 van [verweerster]). Dergelijke
aquasporten vormen sportactiviteiten zoals (eiser) die zelf verstaa(t)”.
Het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat “zelfs indien men geen
rekening houdt met het fitnesscentrum waarvan de controleambtenaar de aanwezigheid in het aquapaleis niet vaststelde, maar dat
volgens (verweerster) deel uitmaakt van het aquapaleis, dan vormt
het aquapaleis aldus wel een inrichting voor sport, zoals bedoeld in
de rubriek XXXVIII van tabel A van het koninklijk besluit nr. 20 van
20 juli 1970 (…)”.
Het arrest oordeelt tevens dat “het voor het overige duidelijk is
dat de andere accommodaties van het aquapaleis, zoals het Turks
stoombad enz. inrichtingen voor vermaak zijn in de zin van de rubriek
XXXVIII van tabel A van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970,
d.i. amusement, genoegen, ontspanning, plezier, volgens het Van Dale
Grootwoordenboek Der Nederlandse Taal”.
.........................................................
4. In het tweede middel voert eiser aan dat het bestreden arrest niet
wettig heeft beslist dat de accommodaties van het “Aquapaleis”, andere
dan deze die betrekking hebben op de sportactiviteiten en de persoonsverzorging, inrichtingen voor vermaak zijn in de zin van de rubriek
XXVIII van de tabel A van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970,
die aldus in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%,
terwijl enkel voorzieningen die op cultureel gebied vermaak bezorgen
krachtens het gemeenschapsrecht in aanmerking komen voor een
verlaagd tarief en de bedoelde accommodaties van het “Aquapaleis”
geen dergelijke culturele voorzieningen zijn  (1).

  (1) Schending van de artikelen 4, derde lid, VEU, 288-292 VWEU, 37 btw-wetboek, 1 van
het KB nr. 20 van 20 juli 1970 en Bijlage H, categorie 7, van de Zesde richtlijn 77/388/EEG
van de Raad van 17 mei 1977, thans Bijlage III, categorie 7, van Richtlijn 2006/112/EG.
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5. Het middel gaat er van uit “dat enkel cultureel vermaak in aanmerking kan komen voor het verlaagd btw-tarief, zoals volgt uit bijlage H,
categorie 7, eerste alinea, van de Zesde Richtlijn”  (1).
Bijlage H, categorie 7, van de Zesde Richtlijn  (2) betreft, volgens
eiser, het “verlenen van toegang” tot verschillende daarin genoemde
evenementen en voorzieningen, die louter strekken tot ontspanning of
vermaak op cultureel gebied  (3).
6. Artikel 12, derde lid , sub a, van de Zesde richtlijn, thans artikel 98
van de Richtlijn 2006/112/EG, bepaalt dat de lidstaten een of twee
verlaagde btw-tarieven kunnen toepassen. Deze tarieven worden vastgesteld op een percentage van de maatstaf van heffing dat niet lager
mag zijn dan 5% en zijn uitsluitend van toepassing op de in bijlage H,
thans bijlage III van Richtlijn 2006/112/EG, genoemde categorieën
goederen en diensten.
Bijlage H bij de Zesde richtlijn  (4), met als titel “Lijst van de leveringen van goederen en de diensten waarop verlaagde btw-tarieven
mogen worden toegepast”, bevat verschillende categorieën. Categorie 7
van deze bijlage luidt als volgt :
“Het verlenen van toegang tot shows, schouwburgen, circussen,
kermissen, amusementsparken, concerten, musea, dierentuinen, bioscopen, tentoonstellingen en soortgelijke culturele evenementen en
voorzieningen.
Ontvangst van radio‑ en televisie-uitzendingen”.
Ingevolge een prejudiciële vraag van het hof van beroep te Gent in
de zaak Erotic Center BVBA t. de Belgische Staat, diende het Hof van
Justitie zich uit te spreken over de vraag of de terbeschikkingstelling van cabines voor het bekijken van erotische films beschouwd kan
worden als een ‘bioscoop’ zoals bedoeld in voormelde categorie 7.
In haar arrest van 18 maart 2010  (5) heeft het Hof van Justitie die
vraag negatief beantwoord en daarbij het volgende gepreciseerd :
“Zoals blijkt uit de bewoordingen ervan, betreft bijlage H, categorie 7, eerste alinea, van de Zesde richtlijn het ‘verlenen van toegang’
tot verschillende daarin genoemde evenementen en voorzieningen
op het gebied van cultuur en vermaak (zie arrest van 23 oktober 2003,
Commissie/Duitsland, C-109/02, Jurispr. Blz. I-12691, punt 25), waaronder met name ‘bioscopen’”  (6).
Het middel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat categorie 7 van bijlage H bij de Zesde richtlijn slechts evenementen en
voorzieningen op het oog heeft die louter strekken tot ontspanning of
vermaak op cultureel gebied, faalt naar recht.
Men kan immers bezwaarlijk “kermissen, amusementsparken,
dierentuinen” kwalificeren als evenementen en voorzieningen op het
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)

Voorziening, 16de blad, in fine.
Thans Bijlage III van Richtlijn 2006/112/EG.
Voorziening, 14de blad, nr. 5, tweede alinea.
Thans Bijlage III van Richtlijn 2006/112/EG.
Zaak C-3/09.
Tekstmarkering en onderlijning toegevoegd.
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gebied van cultuur. Het gaat hier duidelijk om evenementen en voorzieningen op het gebied van vermaak.
Besluit : Verwerping.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 september 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman 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
6. Artikel 12, derde lid, sub a, van de Zesde richtlijn 77/388/EEG van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen
der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk Stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag – thans
artikel 98 van de richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 van de
Raad betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde, bepaalt dat de lidstaten een of twee verlaagde
btw-tarieven kunnen toepassen. Deze tarieven worden vastgesteld op
een percentage van de maatstaf van heffing dat niet lager mag zijn
dan 5% en zijn uitsluitend van toepassing op de in bijlage H, thans
bijlage III van de richtlijn 2006/112/EG genoemde categorieën goederen
en diensten.
7. Bijlage H bij de Zesde richtlijn, (thans bijlage III van richtlijn
2006/112/EG), met als titel “Lijst van de leveringen van goederen en
diensten waarop verlaagde btw-tarieven mogen worden toegepast”,
bevat diverse categorieën van goederen en diensten waarop verlaagde
btw-tarieven mogen worden toegepast en vermeldt onder categorie 7,
eerste alinea : “Het verlenen van toegang tot shows, schouwburgen,
circussen, kermissen, amusementsparken, concerten, musea, dierentuinen, bioscopen, tentoonstellingen en soortgelijke evenementen en
voorzieningen”.
8. Zoals blijkt uit de bewoordingen ervan en het arrest van het Hof
van Justitie, nr. C-9/09 van 18 maart 2010, betreft categorie 7, eerste
alinea van bijlage H bij de Zesde richtlijn het verlenen van toegang tot
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verschillende daarin genoemde evenementen op het gebied van cultuur
en vermaak.
9. Het middel, dat geheel ervan uitgaat dat categorie 7 van bijlage
H slechts inrichtingen beoogt die op cultureel gebied ontspanning en
vermaak bezorgen, steunt op een verkeerde rechtsopvatting en faalt
derhalve naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De
Bruyn en de heer Wouters.

N° 224
1o

— 20 maart 2014
(F.13.0014.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — Onroerende voorheffing. — Vrijstellingen. — Bestemming
voor een openbare eredienst. — Begrip.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — Onroerende voorheffing. — Vrijstellingen. — Bestemming
als rusthuis. — Begrip.

1o Een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed dat bestemd
is voor de uitoefening van een eredienst in het openbaar, is vrijgesteld
van kadastraal inkomen en van onroerende voorheffing ; de eredienst
wordt in het openbaar uitgeoefend indien ze toegankelijk is voor het
publiek. (Artt. 12, § 1, en 253, eerste lid, 1o, WIB92)
2o Het bestemmen van een onroerend goed tot rusthuis in de zin van
artikel 12, § 1, WIB92, veronderstelt het voorhanden zijn van de nodige
infrastructuur voor het verblijf en de verzorging van bejaarden. (Artt. 12,
§ 1, en 253, eerste lid, 1o, WIB92)

(Zusters

van liefde van

J.M.

te

Sijsele v.z.w. t. Vlaams Gewest)

Arrest.
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 17 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
1. Artikel 253, eerste lid, 1o, WIB92 (Vlaams Gewest) stelt het kadastraal inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen
of delen van onroerende goederen vrij van onroerende voorheffing.
Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is onder meer het kadastraal inkomen
van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een
belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd
voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige
morele dienstverlening, vrijgesteld.
Hieruit volgt dat een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed dat bestemd is voor de uitoefening van een eredienst in het
openbaar, vrijgesteld is van kadastraal inkomen en van onroerende
voorheffing.
De eredienst wordt in het openbaar uitgeoefend indien ze toegankelijk is voor het publiek.
2. De appelrechters stellen vast dat :
— het gaat om het belijden van een godsdienst in een huiskapel ;
— de aanwezigheid van gelovigen niet wordt gestimuleerd en dat de
misvieringen niet publiek bekend worden gemaakt.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de uitoefening
van de eredienst in het openbaar zoals bedoeld in artikel 253, eerste lid,
1o, WIB92 (Vlaams Gewest) juncto artikel 12, § 1, WIB92 het belijden van
een godsdienst in de huiskapel overstijgt en om die reden de vrijstelling van onroerende voorheffing weigeren, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Tweede onderdeel
5. Artikel 253, eerste lid, 1o, WIB92 (Vlaams Gewest) stelt het kadastraal inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen
of delen van onroerende goederen vrij van onroerende voorheffing.
Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is onder meer het kadastraal inkomen
van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een
belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd
voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen,
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen, vrijgesteld.

ARREST-2014-3.indb 825

13/01/15 11:46

826

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.3.14 - N° 225

Het bestemmen van een onroerend goed tot rusthuis veronderstelt
het voorhanden zijn van de nodige infrastructuur voor het verblijf en
de verzorging van bejaarden.
6. De appelrechters oordelen dat de eiseres tevergeefs laat gelden dat
het klooster waarin enkel bejaarde zusters verblijven in werkelijkheid
ook een rusthuis is, hetgeen veronderstelt dat niet alleen de nodige
infrastructuur aanwezig is maar ook de vereiste erkenningen.
Op die grond vermochten de appelrechters te oordelen dat een
klooster, waarin enkel bejaarde zusters verblijven, geen rusthuis is
zoals bedoeld in artikel 12, § 1, WIB92.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Verbist en de heer van Eeckhoutte.

N° 225
1o

— 20 maart 2014
(F.13.0015.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — Onroerende voorheffing. — Vrijstelling. — Bestemming
voor weldadigheidsinstellingen. — Toepassingsvoorwaarden. — A fwezig heid van winstoogmerk. — Beoordeling.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — Onroerende voorheffing. — Vrijstelling. — Bestemming
voor weldadigheidsinstellingen. — Toepassingsvoorwaarden. — A fwezig heid van winstoogmerk. — Verhuurd onroerend goed. — I mplicaties.

1o Voor de in de artikelen 12, § 1 en 253, eerste lid, 1o, van het WIB 92 voorziene vrijstelling van onroerende voorheffing is vereist dat een belastingplichtige of een bewoner het onroerend goed zonder winstoogmerk heeft
bestemd tot een doel bepaald in artikel 12, § 1, WIB92 ; de afwezigheid van
winstoogmerk dient steeds te worden beoordeeld in hoofde van diegene
die het goed voor het specifieke doel aanwendt of bestemt : dit kan, hetzij
de belastingplichtige, hetzij de bewoner zijn, maar beide voorwaarden,
de bestemming tot het specifieke doel en de afwezigheid van winstoogmerk, moeten in hoofde van dezelfde persoon verenigd zijn  (1). (Artt. 12,
§ 1, en 253, eerste lid, 1o, WIB92)
  (1) Cass. 19 oktober 2012, AR F.11.0088.N, met concl. OM, AC 2012, nr. 546.
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2o Wanneer het goed door de eigenaar wordt verhuurd aan de bewoner
die het goed zonder winstoogmerk aanwendt voor een van de doeleinden
bepaald in artikel 12, § 1, WIB92, dan vormt de betaling van een huurprijs
door de bewoner aan de eigenaar geen beletsel voor de toekenning van
de vrijstelling van de onroerende voorheffing  (1). (Artt. 12, § 1, en 253,
eerste lid, 1o, WIB92)

(Waarbeek n.v.,

in vereffening t.

Vlaams Gewest)

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 11 september 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 januari 2014 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 253, eerste lid, 1o, WIB92 (Vlaams Gewest), wordt
van de onroerende voorheffing het kadastraal inkomen vrijgesteld van
de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van onroerende goederen.
Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is het kadastraal inkomen vrijgesteld van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen
die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft
bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van
hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor
kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen.
Hieruit volgt dat voor deze vrijstelling van de onroerende voorheffing
enkel vereist is dat een belastingplichtige of een bewoner het onroerend goed zonder winstoogmerk heeft bestemd tot een doel bepaald in
artikel 12, § 1, WIB92.
De afwezigheid van winstoogmerk dient steeds beoordeeld te worden
in hoofde van diegene die het goed voor het vermelde specifieke doel
aanwendt of bestemt. Dit kan, hetzij, de belastingplichtige, hetzij de
bewoner zijn, maar beide voorwaarden, de bestemming tot het speci  (1) Cass. 19 oktober 2012, AR F.11.0088.N, met concl. OM, AC 2012, nr. 546.
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fieke doel en de afwezigheid van winstoogmerk, moeten in hoofde van
dezelfde persoon verenigd zijn.
Wanneer het goed door de eigenaar wordt verhuurd aan de bewoner
die het goed zonder winstoogmerk aanwendt voor een van de doeleinden
bepaald in artikel 12, § 1, WIB92, dan vormt de betaling van een huurprijs door de bewoner aan de eigenaar geen beletsel voor de toekenning
van de vrijstelling van de onroerende voorheffing.
2. De appelrechters oordelen dat het woord “of” in de zinsnede “die
een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft
bestemd” als cumulatief moet worden geïnterpreteerd en “het met
andere woorden volstaat dat de belastingplichtige dan wel de bewoner
niet zouden voldoen aan de voorwaarde van afwezigheid van winstoogmerk opdat de vrijstelling zou geweigerd worden”.
Zij weigeren de vrijstelling om de enkele reden dat er in hoofde van
de eiseres in haar hoedanigheid van belastingplichtige eigenaar geen
afwezigheid van winstoogmerk is.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres geen
aanspraak kan maken op de vrijstelling van onroerende voorheffing,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 226
1o

— 20 maart 2014
(F.13.0025.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Sancties.
Verhogingen. A dministratieve boeten. Straffen. — Belastingverhoging.
— Bericht van wijziging. — Motivering.

Het bericht van wijziging waarmee een belastingverhoging wordt gemeld,
moet gemotiveerd worden overeenkomstig artikel 109 van de wet van 4
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augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, en de artikelen 2 en 3 van
de Wet Motivering Bestuurshandelingen  (1). (Art. 109 Wet 4 aug. 1986 ;
artt. 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen)

(Cycling Promotion service international b.v.b.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 Gent van 22 mei 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 14 januari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman 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
.........................................................
Tweede middel
Eerste onderdeel
8. Artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen bepaalt dat, telkens wanneer een belastingadministratie aan
een belastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt opgelegd, dat bericht de feiten vermeldt die de overtreding opleveren en de verwijzing naar de toegepaste wet- of verordeningsteksten, en de motieven opgeeft die gediend hebben om het
bedrag van de boete vast te stellen.
Deze bepaling is ook van toepassing op de belastingverhoging.
Artikel 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen bepaalt dat de
bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Artikel 3 bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen
moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat zij
afdoende moet zijn.
9. De appelrechters stellen vast dat :
— de berichten op duidelijke wijze vermelden welke feiten de taxatieambtenaar doen besluiten dat het domein niet gebruikt wordt voor
de doeleinden bepaald in het contract, namelijk de uitbating van een
trainingscentrum ;
  (1) Zie Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, AC 2009, nr. 591, met concl. adv.-gen.
A. Henkes.
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— de taxatieambtenaar aangeeft dat de geboekte kosten liberaliteiten zijn en dus geen aftrekbare uitgaven, met verwijzing naar
artikel 49 WIB92 ;
— de taxatieambtenaar vermeldt, onder verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake, dat een belastingverhoging van 50% zal
worden opgelegd wegens onvolledige of onjuiste aangifte met het opzet
de belasting te ontduiken.
10. Op grond van deze vaststellingen verantwoorden de appelrechters
hun beslissing dat het bericht van wijziging voldoende gemotiveerd is,
naar recht.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 109 van
de Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen en van de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen, kan het niet worden
aangenomen.
11. Artikel 346 WIB92 heeft geen betrekking op de motivering van
de belastingverhoging die de taxatieambtenaar voornemens is toe te
passen.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Coopman (bij de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 227
1o

— 20 maart 2014
(F.13.0030.N)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP. — Vormvereisten. — Betekening aan de directeur der belastingen. — Doel.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN –VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP. — Vormvereisten. — Betekening aan de directeur der belastingen. — Sanctie.

1o De betekening van de fiscale voorziening, die ter griffie van het hof van
beroep moet worden neergelegd, bij gerechtsdeurwaardersexploot aan
de directeur der belastingen die de bestreden beslissing heeft gewezen,
strekt ertoe een kopie van deze voorziening ter kennis te brengen van de
directeur der belastingen en hem toe te laten zijn middelen van verweer
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uiteen te zetten  (1). (Art. 378, eerste lid, WIB 92, vóór de wijziging bij
wet 15 maart 1999)
2o Wanneer uit het administratief dossier blijkt dat de gewestelijke directeur kennis kreeg van een kopie van de voorziening van de belastingplichtige en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
hij in het kader van de fiscale voorziening verweer heeft kunnen voeren,
kan de niet-betekening van de fiscale voorziening aan de directeur der
belastingen niet voor gevolg hebben dat de fiscale voorziening onontvankelijk is  (2). (Art. 378, eerste lid, WIB92, vóór de wijziging bij wet
15 maart 1999 ; Artt. 2 en 867 Gerechtelijk Wetboek)

(B. t. Belgische Staat,

minister van

Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting heeft betrekking op aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1989 en 1990.
Tegen deze aanslagen had eiser bezwaar aangetekend bij de gewestelijke directeur dat bij beslissing van 28 juli 1998 werd afgewezen.
Deze directeursbeslissing maakte op 2 september 1998 het voorwerp
uit van een fiscale voorziening.
Overeenkomstig artikel 378, eerste lid, WIB92, in de versie vóór zijn
wijziging bij Wet van 15 maart 1999, dient de fiscale voorziening, die
ter griffie van het hof van beroep moet worden neergelegd, bij gerechtsdeurwaardersexploot te worden betekend aan de directeur der belastingen die de bestreden beslissing heeft gewezen.
Het bestreden arrest verklaarde de fiscale voorziening onontvankelijk nu niet bleek dat de voorziening was betekend, terwijl de verplichting tot betekening de openbare orde raakt.
2. In het enig middel wordt het bestreden arrest verweten geen toepassing te hebben gemaakt van artikel 867 Ger.W., krachtens welke bepaling de rechter niet tot de nietigheid van een proceshandeling mag
besluiten wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt.
Het feit dat artikel 378, eerste lid, WIB92, van openbare orde is, staat
volgens eiser niet in de weg dat de rechter moet onderzoeken of het
normdoel van die bepaling al dan niet in acht werd genomen.
Artikel 867 Ger.W. vormt immers het gemeen recht van de rechtspleging dat krachtens de artikelen 2 en 1042 Ger.W. ook op de fiscale voorziening van toepassing is, zelfs wanneer de openbare orde in het spel is.
3. In een arrest van 21 april 1988  (3) oordeelde uw Hof dat het verval van
de voorziening voor het hof van beroep tegen de beslissing van de directeur der belastingen, wegens niet-betekening ervan aan de directeur der
belastingen die de beslissing heeft genomen, de openbare orde raakt en
dat de artikelen 860 en 861 Ger.W. er niet op van toepassing zijn.
  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
  (3) AC 1987-88, 1051.
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Uw Hof preciseerde in een arrest van 29 juni 2000  (1) dat de artikelen 861 en 867 Ger.W. geen verband houden met de rechtsmiddelen in
fiscale zaken.
4. Zoals eiser stelt in de toelichting bij zijn voorziening, wordt die
opvatting niet langer gedragen door de tendens in wetgeving en rechtspraak naar deformalisering in het procesrecht. Er is onmiskenbaar een
evolutie in de richting van het regulariseren van onregelmatigheden en
verzuimen, zowel binnen als buiten het terrein van de nietigheidsleer  (2).
Ook in de rechtspraak van uw Hof is die tendens onmiskenbaar waar
te nemen, zoals blijkt uit de rechtspraak inzake de betekening van het
cassatieberoep met miskenning van de gekozen woonst. Er kan worden
verwezen naar de arresten van uw Hof van 7 juni 2001  (3), 19 april 2002  (4)
en 29 mei 2009  (5).
Het is hierbij van belang op te merken dat uit de tekst van artikel 1079
van het Gerechtelijk Wetboek duidelijk blijkt dat de voorafgaande
betekening een ontvankelijkheidsvoorwaarde is : de voorziening moet
eerst worden betekend en dan moet zij, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de 15 dagen worden neergelegd ter griffie.
Uit de geciteerde rechtspraak van uw Hof volgt dan ook dat artikel 867
van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk kan zijn ook al betreft de
betekening een vormvoorschrift dat vereist is voor de ontvankelijkheid van de voorziening.
5. Uw Hof heeft deze rechtspraak ook reeds gevolgd in een fiscale zaak
waarin de verweerder opwierp dat het cassatieberoep niet ontvankelijk was omdat het niet regelmatig werd betekend op het kantoor van
de gewestelijke directeur te Brugge.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 10 juni 2010  (6) als volgt :
“Luidens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim
of de onregelmatigheid van een proceshandeling niet tot nietigheid
leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt ofwel dat de niet vermelde
vorm in acht is genomen.
De verweerder heeft binnen de wettelijke termijn een memorie van
antwoord neergelegd door tussenkomst van een advocaat bij het Hof van
Cassatie en geantwoord op de middelen ingeroepen in het cassatieberoep.
Hieruit volgt dat de betekening, ook al zou zij onregelmatig zijn,
het doel dat de wet haar toeschrijft heeft bereikt, met name aan de
verwerende partij een afschrift doen toekomen en haar toelaten haar
verweermiddelen uiteen te zetten.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen”.
  (1) AC 2000, 1224 ; JT 2001, concl. J.F. Leclercq.
  (2) Vgl. P. Taelman en B. Deconinck, “Qui pro quo omtrent de nietigheden en de sancties ?”, in P. Taelman en P. Van Orshoven (eds.), De wet van 26 april 2007…doorgelicht,
Brugge, die keure, 2007, (119) 121, nr. 5 en 138, nr. 30.
  (3) Cass. 7 juni 2001, AC 2001, 1114.
  (4) Cass. 19 april 2002, AC 2002, 1053, concl. T. Werquin.
  (5) Cass. 29 mei 2009, AC 2009, 1518.
  (6) AR F.09.0014.N, AC 2010, nr. 415.
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Opmerkelijk is dat uw Hof het normdoel van artikel 1079 van het
Gerechtelijk Wetboek in dit arrest veel minder strak omschrijft dan in
oudere arresten, zoals dat van 22 december 1995  (1), waar het normdoel
van de betekening van de cassatievoorziening nog werd omschreven op
een identieke wijze als dat van de betekening voorzien in artikel 378
WIB92 in het arrest van 14 januari 1999  (2), namelijk “het afschrift van
het verzoekschrift aan de verweerder te doen toekomen door de ambtelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, die de dagtekening
ervan echt verklaart en het eensluidend verklaart met het origineel”.
6. Ik zie mutatis mutandis geen reden om de leer van het arrest van
10 juni 2010 ten aanzien van de betekening van een fiscale voorziening
in cassatie, niet toe te passen ten aanzien van de betekening van een
fiscale voorziening voor het hof van beroep.
Uit artikel 378 (oud) WIB92 blijkt overigens niet expliciet dat de
niet-betekening de onontvankelijkheid van de fiscale voorziening tot
gevolg heeft.
Dat de verplichting tot betekening van de fiscale voorziening voor
het hof van beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de directeur der belastingen een substantiële vormvoorwaarde van openbare
orde is  (3), verhindert de toepassing van artikel 867 van het Gerecht
Wetboek dan ook niet.
Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek verwoordt overigens een
algemeen procesrechtelijk beginsel volgens hetwelk elke formaliteit
dient beoordeeld in het licht van zijn finaliteit  (4).
7. Het bestreden arrest stelt vast dat uit het administratief dossier
blijkt dat de gewestelijke directeur kennis kreeg van een kopie van
de fiscale voorziening, terwijl uit de stukken waarop uw Hof acht kan
slaan blijkt dat de administratie zich terzake heeft kunnen verdedigen.
Door in de gegeven omstandigheden niet na te gaan of de betekening
het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, hebben de appelrechters artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.
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 21 november 2012.
  (1) AC 1995, nr. 564.
  (2) AC 1999-I, nr. 23.
  (3) Cfr. Cass. 21 april 1988, AC 1987-88, 1051.
  (4) Vgl. B. Deconinck, “Art. 867 Ger.W.”, in B. Allemeersch et al. (eds.), Commentaar
Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, losbladig, 10 en 11, i.h.b. voetnoot 1 ; E. Krings,
“Du non-respect des délais de procédure, préscrits par la loi à peine de sanctions, en
droit judiciaire privé belge”, in Liber amicorum Raymond Martin, Brussel-Parijs, Bruylant-LGDJ, 2004, (121) 141, nr. 18 en 147, nr. 27.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 december 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 378, eerste lid, WIB92, in de versie voor
de wijziging ervan bij wet van 15 maart 1999, dient de fiscale voorziening, die ter griffie van het hof van beroep moet worden neergelegd, bij
gerechtsdeurwaardersexploot te worden betekend aan de directeur der
belastingen die de bestreden beslissing heeft gewezen.
Deze betekening strekt ertoe een kopie van deze voorziening ter
kennis te brengen van de directeur der belastingen en hem toe te laten
zijn middelen van verweer uiteen te zetten.
2. Krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek
gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.
Krachtens artikel 867 Gerechtelijk Wetboek, zoals hier van toepassing, kan het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een
proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid
leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat de niet-vermelde
vorm werkelijk in acht is genomen.
3. Door de fiscale voorziening onontvankelijk te verklaren omdat
deze niet werd betekend aan de directeur der belastingen en het verval
ten gevolge van het niet-naleven van de verplichting tot betekening de
openbare orde raakt en bijgevolg niet verenigbaar is met de toepassing
van artikel 867 Gerechtelijk Wetboek, terwijl de appelrechter vaststelt
dat uit het administratief dossier blijkt dat de gewestelijke directeur kennis kreeg van een kopie van de voorziening en uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder in het
kader van de fiscale voorziening verweer heeft kunnen voeren, verantwoordt hij zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes
en de heer De Bruyn.

N° 228
1o

— 20 maart 2014
(F.13.0052.N)

kamer

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — Bewijsvoe ring. — T ekenen of indiciën van gegoedheid. — Toename van de rekening courant.

In het kader van een taxatie op grond van tekenen en indiciën kan de
gehele aangroei van het tegoed op een rekening-courant van de belastingplichtige in een vennootschap gedurende het belastbaar tijdperk als
een indicie van hogere gegoedheid in de zin van artikel 341 WIB92 in
aanmerking genomen worden  (1). (Impliciet) (Art. 341 WIB 92)

(Belgische Staat,

minister van

Financiën t. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweersters over het
aanslagjaar 2002 gevestigde aanslag in de personenbelasting op grond
van tekenen en indiciën voortspruitend uit de aanzuivering van de
rekening-courant van eerste verweerder in de BVBA Duphone International.
Het wordt niet betwist dat eerste verweerder in cassatie zaakvoerder
is van de BVBA Duphone International en dat bij een controle van de
boekhouding van deze vennootschap werd vastgesteld dat zijn rekening-courant in de loop van het inkomstenjaar 2001 werd aangezuiverd
voor een bedrag van 4.549.904 BEF, zijnde het verschil tussen de beginstand per 1 januari 2001 ten bedrage van 2.605.535 BEF debet en de eindstand per 1 januari 2002 ten bedrage van 1.944.369 BEF credit.
2. Het bestreden arrest oordeelt dat opdat er sprake kan zijn van
geldige indiciën, de bewegingen op de lopende rekening geanalyseerd
moeten worden. De rekeningaangroei kan immers het gevolg zijn van
oorzaken die niet noodzakelijk een indicie vormen. De aangroei van
het tegoed op een lopende rekening zal pas als indicie kunnen gelden
indien uit het detail van de boekingen blijkt dat aan de verrichtingen
op de creditzijde van de rekening-courant, effectieve uitgaven beant  (1) Zie concl. OM.
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woorden. Indien niet vaststaat dat de bewegingen op de lopende rekening het gevolg zijn van stortingen door de belastingplichtige aan de
vennootschap, doch mogelijkerwijze het gevolg zijn van oorzaken die
niet noodzakelijk een indicie vormen, is het bewijs van het rechtsgeldig karakter van de indicie niet geleverd en dient de indicie uit de
vermogensafrekening geweerd te worden.
Het bestreden arrest stelt vast dat de administratie in casu niet
heeft onderzocht of de bewegingen op de lopende rekening aan effectieve uitgaven beantwoorden nu geen onderzoek werd gevoerd naar de
detailevolutie van de lopende rekening.
Het Hof oordeelt dat de saldi geen indicie vormen bij gebrek aan
specifieke onderbouwde en dus voldoende vaststaande feiten.
Het Hof besluit daarom dat de belastbare grondslag willekeurig is
vastgesteld en de betwiste aanslag dient vernietigd te worden.
3. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden
arrest ten onrechte geoordeeld heeft dat in het kader van de toepassing van artikel 341 WIB92, de toename van een financiële rekening
een onvoldoende aanwijzing vormt en dat de administratie een onderzoek diende te voeren om de bewegingen van deze rekening in kaart te
brengen om te kunnen verantwoorden dat de vastgestelde toename wel
degelijk een indicie vormde om een indiciaire afrekening op te stellen.
Volgens eiser is het niet de administratie die moet vaststellen in
welke mate de tekenen en indiciën wijzen op belastbare inkomsten en
niet-belastbare inkomsten/elementen.
Derhalve meent eiser in cassatie dat het bestreden arrest in onderhavig geval de regels met betrekking tot de bewijslast zoals deze
moeten worden toegepast in het kader van artikel 341 WIB92, schendt.
4. Uw Hof dient in deze zaak te oordelen of de appelrechters, zonder
het begrip “teken en indicie” te schenden, hebben kunnen oordelen dat
de loutere vaststelling van een toename van een tegoed in rekeningcourant op zich geen teken of indicie in de zin van art. 341 WIB92 kan
opleveren.
Over die kwestie blijken de meningen verdeeld te zijn.
Er is nogal wat rechtspraak die, zoals de appelrechters in deze zaak,
oordeelt dat de fiscus niet zomaar de positieve evolutie van de rekeningcourant als indicie kan aanmerken, en dat het aan de fiscus toekomt
om de bewegingen op de rekening-courant te analyseren omdat zij
slechts die verrichtingen als indicie kan aanmerken die beantwoorden
aan een effectieve uitgave ten gunste van de vennootschap.
Er is ook rechtspraak in tegenovergestelde zin, m.n. dat de loutere
vaststelling van een toename in rekening-courant een indicie is en
dat het dan aan de belastingplichtige toekomt om het tegenbewijs te
leveren  (1).
5. Artikel 341 WIB92 bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming
van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor
  (1) Voor een overzicht, zie B. Vanden Berghe, “Belastingheffing volgens tekenen en
indiciën - rechtspraakoverzicht”, AFT, 2012, 33.
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natuurlijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten.
Krachtens die bepaling worden de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar
tijdperk, die zijn aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
geacht, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige, voort te
komen van de belastbare inkomsten.
Inderdaad, de wet omschrijft de begrippen “tekenen of indiciën” niet
en bepaalt niet welke in aanmerking dienen genomen te worden.
Volgens een vaste rechtspraak van uw Hof kunnen uitgaven, beleggingen, investeringen en vermogensaangroei die tijdens een belastbaar
tijdperk zijn vastgesteld worden aangemerkt als tekenen of indiciën
van gegoedheid  (1).
Om het op hem rustende tegenbewijs te leveren, moet de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleerbare gegevens
aantonen dat die hogere gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten
dan die welke in de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit
inkomsten die tijdens een vroeger tijdvak dan het belastbare tijdvak
zijn verkregen.
Uw Hof heeft in zijn arrest van 2 januari 1997 nader gepreciseerd dat
de tijdens een belastbaar tijdvak vastgestelde uitgaven, beleggingen
en investeringen alsook de vermogensaangroei, die worden aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige, worden
vermoed voort te komen van de belastbare inkomsten t.t.z. inkomsten die
tijdens het belastbaar tijdvak zijn verkregen  (2).
Voor de toepassing van artikel 341 WIB92 is het vereist maar ook
voldoende dat de administratie duidelijk de tekenen en indiciën
aangeeft die de onontbeerlijke voorwaarde vormen voor een aanslag op
grond van indiciën, zonder dat het nodig is dat de administratie preciseert op welke wijze of met welke inkomsten deze tekenen en indiciën
werden gefinancierd.
Uw Hof oordeelde in dit verband reeds dat “het wettelijk vermoeden  (3)
inhoudt dat de administratie bij de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst noch de aard van de bezittingen op grond waarvan
een indiciaire taxatie is verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg
die bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6
van dat wetboek bedoelde bijzondere inkomstencategorieën  (4).
De toename van een tegoed in rekening-courant lijkt me zonder
twijfel te kunnen worden gekwalificeerd als een “vermogensaangroei”.
Dat die niet is opgebouwd uit in het betreffende tijdvak belastbare
  (1) Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, AC 2009, nr. 591 ; Cass. 11 februari 2002, Fisconetplus ; Cass. 26 april 2001, TFR 2001, 1141, noot Huber ; Cass. 2 januari 1997, AC 1997, 6.
  (2) Cass. 2 januari 1997, AC 1997, 6.
  (3) Van artikel 247 WIB64, thans art. 341 WIB92.
  (4) Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, AC 2009, nr. 591.
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inkomsten, moet in het kader van het mogelijk tegenbewijs, worden
bewezen door de belastingplichtige.
Naar mijn oordeel moet de vraag of de toename van een tegoed in
rekening-courant op zich een indicie van hogere gegoedheid in de zin
van artikel 341 WIB92 kan opleveren, dan ook bevestigend worden
beantwoord.
6. Eerdere arresten van Uw Hof in verband met het begrip “teken en
indicie” lijken die visie te bevestigen.
In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 2 januari 1997  (1),
hadden de appelrechters beslist dat een bankborderel waaruit bleek
dat een aanzienlijk bedrag op naam van de belastingplichtige was
belegd in Luxemburg, niet kon worden beschouwd als een teken of
indicie van gegoedheid omdat dat borderel, volgens de appelrechters,
had moeten worden onderzocht op een wijze dat een onderscheid kon
worden gemaakt tussen wat dat borderel aan belastbare inkomsten
aan het licht bracht en wat in voorkomend geval als niet aan belasting onderworpen kapitaal moest worden beschouwd. Dit arrest werd
door Uw Hof verbroken : door aldus te beslissen “zonder daarbij vast te
stellen dat de verweerder (belastingplichtige) aan de hand van vaststaande en controleerbare gegevens bewees dat de hogere graad van
gegoedheid (…) te danken was aan andere inkomsten dan die welke
belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of aan inkomsten die
in een vroeger belastbaar tijdperk waren verkregen”, schenden de
appelrechters art. 247 WIB64  (2). M.a.w. : zo’n borderel is wel een teken/
indicie van hogere gegoedheid en het is aan de belastingplichtige om
het tegenbewijs te leveren.
In de zaak die leidde tot het arrest van 26 april 2001  (3), had de administratie de toename van de stock zoals die uit de boekhouding bleek
(voor een bedrag van 951.400 BEF) aangemerkt als een teken/indicie van
grotere gegoedheid. De appelrechters aanvaardden dit niet, stellende
dat uit geen enkel zeker, vaststaand of concreet gegeven bleek dat de
toename van de stock werd verkregen door uitgave van de som van
951.400 BEF. Ook dit arrest werd door Uw Hof verbroken : door aldus te
beslissen dat de stockverhoging geen geldige indicie uitmaakt dat het
op art. 341 WIB92 gesteunde vermoeden doet ontstaan, verantwoordden
de appelrechters hun beslissing niet naar recht, aldus het Hof.
7. In de praktijk zal het voor de administratie in vele gevallen overigens onmogelijk zijn te achterhalen met welke inkomsten bepaalde
uitgaven werden gefinancierd, zodat het mij logisch voorkomt dat het
de belastingplichtige is die in het kader van het door hem te leveren
tegenbewijs, dient aan te tonen dat de als indicie weerhouden vermogensaangroei niet voortkomt uit belastbare inkomsten.
Zo voerden verweerders in cassatie ter verantwoording van het indiciair tekort in onderhavige zaak aan dat geen rekening werd gehouden
met niet-belastbare inkomsten, ten bedrage van £ 80.000, uit de verkoop
  (1) AC 1997, 6.
  (2) Huidig art. 341 WIB92.
  (3) TFR, 2001, 1143.
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van geëmailleerde zilveren kunstvoorwerpen door bemiddeling van de
heer P.B.
In het kader van de verdeling van de bewijslast waarin artikel 341
WIB92 voorziet, wordt het tegenbewijs logischerwijs op de belastingplichtige gelegd als zijnde de partij die het best geplaatst is om het
bewijs te leveren van de wijze van financiering van de weerhouden
indiciën.
Door dat bewijs bij de administratie te leggen, hebben de appelrechters m.i. de in artikel 341 WIB92 vervatte regels met betrekking tot de
bewijslast miskend.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Antwerpen van 20 december 2011 en van 23 oktober 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 december 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Artikel 341 WIB92 bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de raming
van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor
natuurlijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën
waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten.
Krachtens die bepaling worden de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar
tijdperk, die zijn aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
geacht, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige, voort te
komen van de belastbare inkomsten.
Om het op hem rustende tegenbewijs te leveren, moet de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleerbare gegevens
aantonen dat die hogere gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten
dan die welke in de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit
inkomsten die tijdens een vroeger tijdvak dan het belastbare tijdvak
zijn verkregen.
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2. De appelrechters stellen vast dat de administratie als te verantwoorden uitgave de aanzuivering van de rekening-courant van de
verweerder in Duphone International bvba met een bedrag van 112.789,02
euro heeft weerhouden, te weten het positief verschil tussen de stand
van deze rekening-courant per 31 december 2000 en 31 december 2001.
Zij oordelen dat de gehele toename van deze lopende rekening op
zich geen indicie kan vormen, dat de aangroei van het tegoed op een
lopende rekening maar als indicie kan gelden indien uit het detail van
de boekingen blijkt dat aan de verrichtingen op de creditzijde effectieve uitgaven beantwoorden en dat indien niet vaststaat dat de bewegingen op de lopende rekening het gevolg zijn van stortingen door de
belastingplichtige aan de vennootschap, maar mogelijkerwijze het
gevolg zijn van oorzaken die niet noodzakelijk een indicie vormen, het
bewijs van het rechtsgeldig karakter van de indicie niet geleverd is.
Door aldus te oordelen miskennen de appelrechters het begrip
tekenen en indiciën en schenden zij artikel 341 WIB92.
Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
De cassatie van het arrest van 20 december 2011 strekt zich uit tot
het arrest van 23 oktober 2012 dat het gevolg ervan is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre het hoger beroep
ontvankelijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 20 december 2011 en het
vernietigde arrest van 23 oktober 2012.
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.
20 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 229
1o

— 21 maart 2014
(C.13.0021.F)

kamer

1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — WETTELIJK STELSEL. —
Element van vreemdelingschap. — Toepasselijke wet bij ontstentenis van
keuze door de echtgenoten.
2 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — WETTELIJK STELSEL. —
Element van vreemdelingschap. — Toepasselijke wet bij ontstentenis van
keuze door de echtgenoten. — Wet van de gemeenschappelijke nationaliteit. — Begrip.
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1o Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel dat toepasselijk is op de zonder
contract gehuwde echtgenoten, die niet de keuze hebben gemaakt van
de op hun stelsel toepasselijke wet, is zo nauw met het huwelijk en zijn
gevolgen verbonden dat, wanneer de echtgenoten op de dag van hun
huwelijk een gemeenschappelijke nationaliteit hebben, men ervan moet
uitgaan dat dit stelsel de staat van de personen betreft en in de regel aan
de wet van de Staat van die gemeenschappelijke nationaliteit is onderworpen  (1). (Art. 3, derde lid, BW)
2o De voorwaarde van de gemeenschappelijke nationaliteit is vervuld als
de echtgenoten op de dag van hun huwelijk dezelfde nationaliteit hebben,
ook al heeft een van hen die nationaliteit verkregen ten gevolge van het
huwelijk  (2). (Art. 3, derde lid, BW)

(n. t.

m. e.a.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 16 oktober 2012.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan door artikel 139 van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht ;
— de artikelen 49, 50, 51, 52, 53, inzonderheid § 1, 4o, 127, inzonderheid § 1 en
2, en 140 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht ;
— de artikelen 748bis, 780, eerste lid, 3 o, en 1138, 4o, van het Gerechtelijk
Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel, dat neergelegd is in artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek, dat de wet geen terugwerkende kracht heeft ;
— algemeen rechtsbeginsel of, althans, algemeen beginsel, voortvloeiend
uit het vorige, volgens hetwelk een nieuwe wet, in de regel, van toepassing is
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.

  (1) Zie Cass. 4 december 2009, AR C.08.0214.F, AC 2009, nr. 718.
  (2) Zie noot 1.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat “(de eerste verweerster) en wijlen [C.N.] in Cuesmes
in België gehuwd zijn op 18 maart 1967 en altijd in België hebben gewoond”, dat
“[C.N.] de Italiaanse nationaliteit had” en dat “(de eerste verweerster) Italiaanse is geworden door haar huwelijk”,
het wijzigt vervolgens het beroepen vonnis op dat punt, zegt voor recht dat
het huwelijksvermogensstelsel van de eerste verweerster en van wijlen haar
echtgenoot, net zoals de wijzigingsakte van 7 oktober 2005, “onder toepassing
valt van de wet van de eerste verblijfplaats van de echtgenoten, te weten de
Belgische wet” en, bijgevolg, “zegt voor recht dat de wijzigingsakte van het
huwelijksvermogensstelsel die op 7 oktober 2005 door de (derde verweerder) is
verleden en de daaropvolgende akte van 17 september 2008 volledige uitwerking
hebben”.
Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen :
“De echtgenoten waren gehuwd onder het Italiaanse wettelijk stelsel van de
tot de aanwinsten beperkte gemeenschap, daar er geen huwelijkscontract was.
Bij wijzigingsakte van het huwelijksvermogensstelsel van 7 oktober 2005
verleden door de (derde verweerder) wijzigden de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel als volgt : ‘in geval van ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen door het overlijden van een van de echtgenoten, en uitsluitend
in dat geval, bedingen de partijen als huwelijksovereenkomst, dat, ongeacht of
het huwelijk al dan niet nakomelingen heeft voortgebracht, het gemeenschappelijke vermogen zal toebehoren aan de overlevende echtgenoot, met terugwerkende kracht op de datum van het overlijden, naar keuze van de overlevende
echtgenoot : ofwel voor het geheel in volle eigendom, ofwel voor de ene helft in
volle eigendom en voor de andere helft in vruchtgebruik, ofwel voor het geheel
in volle eigendom en voor de helft in vruchtgebruik met betrekking tot de
roerende goederen’.
(De echtgenoot van de eerste verweerster) is overleden op 5 augustus 2008.
Volgens de bewoordingen van de op 17 september 2008 door de (derde
verweerder) verleden akte heeft (de eerste verweerster) geopteerd voor de volle
eigendom van de gemeenschap.
De (derde verweerder) vermeldde in een ontwerp van successieaangifte onder
meer het volgende : ‘als gevolg van hetgeen voorafgaat, gaat de nalatenschap
voor het geheel in volle eigendom over naar de overlevende echtgenote, voor
de goederen van de gemeenschap en, wat de eigen goederen betreft, voor een
derde in volle eigendom en twee derde in vruchtgebruik naar die overlevende
echtgenote en voor een derde in blote eigendom naar elk van [haar] dochters’.
2. Wijzigingsakte van 7 oktober 2005 en daaropvolgende akte van 17 september
2008
2.1. Toepasselijke bepalingen
Door de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, die in werking is getreden op 1 oktober 2004, heeft de wetgever een einde
willen maken aan de onzekerheden in de rechtspraak en de rechtsleer inzake
wetsconflicten, onder meer inzake huwelijksvermogensstelsels.
Voortaan wordt het huwelijksvermogensstelsel, indien de echtgenoten voor
hun huwelijk geen keuze maken, in beginsel geregeld, volgens artikel 51 van
het Wetboek van internationaal privaatrecht, overeenkomstig het recht van
de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het
huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen.
De vraag rijst echter naar de toepassing van de wet in de tijd, gelet op de
bewoordingen van artikel 127, § 1, van het Wetboek van internationaal privaat-
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recht : ‘deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich voordoen na de inwerkingtreding ervan. Deze
wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de gevolgen die na de inwerkingtreding ervan voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit die voor
de inwerkingtreding ervan heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de
gevolgen van een handeling of feit bedoeld in de artikelen 98, 99, 104 en 105.’
Het Wetboek van internationaal privaatrecht geldt dus slechts voor huwelijken die na de inwerkintreding ervan zijn gesloten en is dus zonder invloed
op het huwelijksvermogensstelsel van personen die vóór 1 oktober 2004 gehuwd
zijn, waarop het voor de inwerkingtreding [van dat wetboek] van toepassing
geldende recht van toepassing blijft (Doc. Senaat, 2003, nr. 3-27/1, p. 179).
Dat neemt niet weg, en artikel 127, § 1, van het Wetboek van internationaal
privaatrecht is daaromtrent duidelijk en niet voor uitlegging vatbaar, dat
[voornoemd wetboek] terstond van toepassing is op de huwelijkscontracten
en op de wijzigingsakten van huwelijksvermogensstelsels die verleden zijn na
1 oktober 2004 (‘Le nouveau droit international privé’, J.T., 2005, nr. 161).
Om te bepalen welke wet van toepassing is op de wijzigingsakte dient dus
te worden verwezen naar artikel 53, § 1, van het Wetboek van internationaal
privaatrecht, luidens hetwelk ‘het op het huwelijksvermogen toepasselijk
recht met name [bepaalt] [...] of en in welke mate de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel mogen wijzigen, en of het nieuwe stelsel met terugwerkende kracht geldt’.
Om dat ‘toepasselijk recht’ te bepalen, dient te worden verwezen naar de
regels die golden vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal
privaatrecht wanneer het huwelijk voor dat tijdstip werd gesloten, hetgeen
hier het geval is.
Vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal privaatrecht
werd aanvaard dat het huwelijksvermogensstelsel van zonder contract gehuwde
echtgenoten, dat nauw verbonden is met het huwelijk en de gevolgen ervan,
geacht moest worden betrekking te hebben op de staat van de personen (Cass.,
10 april 1980, AC 1980, nr. 506, met conclusie J. Velu in Pas., I, 968,) en dat bijgevolg artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toegepast moest worden.
De bepaling vermeldde : ‘de wetten betreffende de staat en de bekwaamheid
van de personen zijn toepasselijk op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven’ ; en omgekeerd werd bovendien eenparig aanvaard dat de vreemdelingen, ook wanneer zij in België verblijven, wat de staat en de bekwaamheid
van de personen betreft, aan hun nationale wet waren onderworpen.
Bijgevolg werd tevens aanvaard dat, wanneer zonder contract gehuwde
vreemdelingen op het ogenblik van hun huwelijk een gemeenschappelijke
nationaliteit hadden, hun gemeenschappelijke nationale wet toepasselijk was
op het wettelijke huwelijksvermogensstelsel (Cass., 10 april 1980, voornoemd ;
Cass., 9 september 1993, RCJB, 669, noot N. Watté ; N. Watté, ‘Les conflits de lois
en matière de régimes matrimoniaux’, Rép. not., dl. XV, boek XIV, 1982).
Slechts wanneer de echtgenoten op het tijdstip van hun huwelijk geen
gemeenschappelijke nationaliteit hadden, werd de plaats van de eerste echtelijke verblijfplaats als een doorslaggevende factor beschouwd voor de bepaling
van de toepasselijke wet, onder meer wegens het beginsel van de gelijkheid van
de man en de vrouw in het huwelijk (Cass., 5 mei 2008, RTDF, 2008, 1309).
In deze zaak, in strijd met hetgeen de eerste rechter heeft aangenomen, is (de
eerste verweerster) als Belgische geboren, zodat de echtgenoten op het tijdstip
van hun huwelijk geen gemeenschappelijke nationaliteit hadden, aangezien (de
eerste verweerster) de Italiaanse nationaliteit slechts ten gevolge van haar
huwelijk heeft verkregen.

ARREST-2014-3.indb 843

13/01/15 11:46

844

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.3.14 - N° 229

Het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten, net zoals de wijzigingsakte van 7 oktober 2005, wordt dus geregeld door de wet van de eerste verblijfplaats van de echtgenoten, namelijk in deze zaak, door de Belgische wet, welke
oplossing dezelfde was geweest indien ervoor gekozen was artikel 51 van het
Wetboek van internationaal privaatrecht toe te passen.
De eerste rechter heeft dus ten onrechte toepassing gemaakt van de Italiaanse wet en de wijzigingsakte van 7 oktober 2005 en de daaropvolgende akte
van 17 september 2008 als nietig beschouwd.
Het beroepen vonnis moet dus op dat punt worden gewijzigd”.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
1. Artikel 127, § 1, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van
internationaal privaatrecht bepaalt, [in zijn eerste lid, dat] die wet het recht
bepaalt dat van toepassing is op de rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich
voordoen na de inwerkingtreding ervan, [en, in zijn tweede lid, dat] zij het
recht bepaalt dat van toepassing is op de gevolgen die na de inwerkingtreding
ervan voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit die voor de inwerkingtreding ervan heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de gevolgen van een
handeling of feit bedoeld in de artikelen 98, 99, 104 en 105.
Reeds voor de goedkeuring van dat wetboek werd aanvaard dat hoewel een
nieuwe wet in de regel van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, van die regel echter wordt afgeweken wanneer de onmiddellijke toepassing van die nieuwe wet afbreuk zou doen aan vorige reeds onherroepelijk vastgestelde toestanden.
Artikel 127, § 1 tweede lid, van de wet van 16 juli 2004 moet in het licht van
dat algemeen beginsel moet worden begrepen : de bepalingen van dat wetboek
zijn bijgevolg niet van toepassing op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden wanneer de onmiddellijke toepassing ervan
onherroepelijk vastgestelde toestanden zou kunnen aantasten.
Vanaf de dag van hun huwelijksvoltrekking moeten de echtgenoten onder
de toepassing vallen van een huwelijksvermogensstelsel dat geldt voor hun
wederzijdse betrekkingen en aan derden kan worden tegengeworpen. De
rechtszekerheid impliceert dat de vaststelling van de wet die van toepassing is
op het huwelijksvermogensstelsel – althans op het secundaire huwelijksvermogensstelsel – als definitief wordt geacht op de dag waarop het huwelijk wordt
voltrokken, zodat latere wijzigingen van collisieregels daarop geen invloed
kunnen hebben.
In afwijking van de in artikel 127, § 1, vervatte algemene regels, bepaalt
artikel 127, § 2, van de wet van 16 juli 2004 dat een door de partijen voor de
inwerkingtreding van die wet gedane rechtskeuze geldig is indien zij voldoet
aan de voorwaarden van die wet.
Krachtens artikel 140 van de voornoemde wet is het Wetboek van internationaal privaatrecht in werking getreden op de eerste dag van de derde maand na
die waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 1 oktober
2004.
Uit het onderling verband van de regels die aldus ter herinnering werden
gebracht, wordt, onder voorbehoud van een wetskeuze overeenkomstig
artikel 50 van dat wetboek, het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten
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die voor 1 oktober 2004 gehuwd zijn, geregeld door de wet die door de vroegere
regels van internationaal privaatrecht werd aangeduid.
2. Luidens artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van
kracht was voor de opheffing ervan door de wet van 16 juli 2004, zijn de wetten
betreffende de staat en de bekwaamheid van de personen toepasselijk op de
Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven. A contrario werd aanvaard
dat de vreemdelingen, ook wanneer zij in België verblijven, wat de staat en de
bekwaamheid van de personen betreft, aan hun nationale wet waren onderworpen.
Uit voornoemd artikel 3, derde lid, volgt dat het huwelijksvermogensstelsel
van zonder contract gehuwde echtgenoten, dat nauw verbonden is met het huwelijk en zijn gevolgen en bijgevolg de staat van de personen betreft, onderworpen
is aan de wet van hun gemeenschappelijke nationaliteit, ook al heeft een van
de echtgenoten ten gevolge van het huwelijk de nationaliteit van de andere
echtgenoot verkregen. De voorwaarde van gemeenschappelijke nationaliteit is
vervuld wanneer de echtgenoten dezelfde nationaliteit hebben te rekenen van
hun huwelijk, door de uitwerking van dat huwelijk.
De regel waaraan aldus wordt herinnerd, is van toepassing, los van de plaats,
in België of in het buitenland, waar het huwelijk werd voltrokken.
3. Reeds voor de inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal
privaatrecht viel uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek af te
leiden dat de op het huwelijksvermogensstelsel toepasselijke wet — zijnde, met
betrekking tot zonder contract gehuwde echtgenoten, de gemeenschappelijke
nationale wet, met inbegrip van de door het huwelijk verkregen gemeenschappelijke nationale wet — bepaalde of en onder welke voorwaarden de echtgenoten dat stelsel konden wijzigen.
Intussen werd dat beginsel uitdrukkelijk bekrachtigd door artikel 53, § 1,
4o, van het Wetboek van internationaal privaatrecht : onverminderd artikel 52
bepaalt het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht met name of en in
welke mate de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel mogen wijzigen,
en of het nieuwe stelsel met terugwerkende kracht geldt of de echtgenoten
daaraan terugwerkende kracht kunnen geven.
4. In deze zaak stelt het arrest vast dat de eerste verweerster en haar echtgenoot zonder contract zijn gehuwd in Cuesmes in België op 18 maart 1967, dat
de man de Italiaanse nationaliteit had en dat de eerste verweerster Italiaanse
is geworden door haar huwelijk : “Op het tijdstip van hun huwelijk hadden
de echtgenoten geen gemeenschappelijke nationaliteit, aangezien (de eerste
verweerster) die gemeenschappelijke nationaliteit slechts ten gevolge van
haar huwelijk heeft verkregen”.
De eiseres betoogde in conclusie dat de eerste verweerster en haar overleden
man gehuwd waren onder het Italiaanse wettelijk stelsel en leidde daaruit
af dat de wijzigingsakte van 7 oktober 2005 nietig was, omdat het Italiaanse
wettelijk stelsel van de tot de aanwinsten beperkte gemeenschap niet de mogelijkheid aanvaardt om de gemeenschap aan de overlevende echtgenoot toe te
kennen.
Het arrest stelt niet vast dat de echtgenoten, voor of na de inwerkingtreding,
op 1 oktober 2004, van het Wetboek van internationaal privaatrecht, in een met
het bepaalde in de artikelen 49, 50 en 52 van de wetboek overeenstemmende akte,
een uitdrukkelijke keuze hebben gemaakt van de op hun huwelijksvermogensstelsel toepasselijke wet. Die uitdrukkelijke keuze van de toepasselijke wet
wordt trouwens door geen enkele partij aangevoerd of naar voren gebracht.
Bijgevolg heeft het arrest, op grond van de voornoemde vaststellingen, niet
naar recht kunnen beslissen dat “het huwelijksvermogensstelsel van de echt-
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genoten, net zoals de wijzigingsakte van 7 oktober 2005, onder toepassing valt
van de wet van de eerste verblijfplaats van de echtgenoten, zijnde in deze zaak
de Belgische wet”.
Door te beslissen dat er geen rekening dient te worden gehouden met de
gemeenschappelijke nationaliteit ten gevolge van het huwelijk miskent het
arrest de toepasselijke collisieregel.
Daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat het huwelijksvermogensstelsel van de eerste verweerster en van haar overleden echtgenoot wordt
geregeld door de Belgische wet, en niet door de Italiaanse wet, zijnde de wet
van de gemeenschappelijke nationaliteit die verkregen is ten gevolge van het
huwelijk, en door om die reden afwijzend te beschikken op het middel van de
eiseres volgens hetwelk de door de derde verweerder verleden wijzigingsakte
van het huwelijksvermogensstelsel geen enkele uitwerking kan hebben omdat
zij strijdig is met het Italiaanse recht, de collisieregel schendt die van toepassing is op de echtgenoten die vóór 1 oktober 2004 zonder contract zijn gehuwd en
geen keuze hebben gemaakt van de op hun stelsel toepasselijke wet, zijnde de
regel volgens welke het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten, wanneer
zij een gemeenschappelijke nationaliteit verkrijgen ten gevolge van hun huwelijk, wordt geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit
(schending van artikel 3, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan door artikel 139 van de wet
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor
zover nodig, schending en miskenning van alle bepalingen, algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen zoals ze worden vermeld in de aanhef van
het middel, met uitzondering van de artikelen 149 van de Grondwet, 748bis, 780,
eerste lid, 3 o, en 1138, 4o, van het Gerechtelijk Wetboek).
Door aldus te beslissen schendt het arrest bovendien de regel volgens welke,
wanneer echtgenoten die vóór 1 oktober 2004 zijn gehuwd en de op hun huwelijksvermogensstelsel toepasselijke wet niet hebben gekozen, hun stelsel
wijzigen door een wijzigingsakte van na de voornoemde datum van 1 oktober
2004, de geldigheid ten gronde van die wijzigingsakte nog steeds wordt geregeld
door de wet die oorspronkelijk van toepassing was op het huwelijksvermogensstelsel, dat wil zeggen, door de wet die wordt aangeduid door de collisieregel
die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal privaatrecht (schending van de artikelen 53, § 1, 4o, en 127, inzonderheid
§ 1, van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en, voor
zover nodig, schending en miskenning van alle bepalingen, algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen zoals ze worden vermeld in de aanhef van
het middel, met uitzondering van de artikelen 149 van de Grondwet, 748bis, 780,
eerste lid, 3 o, en 1138, 4o, van het Gerechtelijk Wetboek).

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

van het hof

Beoordeling
Tweede onderdeel
Uit artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek volgt dat de Belgische
wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van de personen toepasselijk zijn op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven
en dat, in beginsel, de vreemdelingen in België, wat de staat en de
bekwaamheid van de personen betreft, aan hun nationale wet onderworpen zijn.
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Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel dat toepasselijk is op
de zonder contract gehuwde echtgenoten, die niet de keuze hebben
gemaakt van de op hun stelsel toepasselijke wet, is zo nauw met het
huwelijk en zijn gevolgen verbonden dat, wanneer de echtgenoten op
de dag van hun huwelijk een gemeenschappelijke nationaliteit hebben,
men ervan moet uitgaan dat dit stelsel de staat van de personen betreft
en in de regel aan de wet van de Staat van die gemeenschappelijke
nationaliteit is onderworpen.
De voorwaarde van de gemeenschappelijke nationaliteit is vervuld
zodra de echtgenoten op de dag van hun huwelijk dezelfde nationaliteit hebben, ook al heeft een van hen die nationaliteit verkregen ten
gevolge van het huwelijk.
Het arrest, dat vaststelt dat de echtgenoten in 1967 in België gehuwd
zijn, zonder contract, dat de toekomstige echtgenoot de Italiaanse
nationaliteit had en dat de toekomstige echtgenote, de eerste verweerster, als Belgische geboren, Italiaanse geworden is ten gevolge van
het huwelijk, en dat niet vaststelt dat de echtgenoten de keuze van
de op hun stelsel toepasselijke wet zouden hebben gemaakt, schendt
artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het beslist
dat “het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten […], net zoals
de wijzigingsakte van 7 oktober 2005, onder toepassing valt van de wet
van [hun] eerste verblijfplaats, te weten de Belgische wet”, en daaruit,
met wijziging van het beroepen vonnis, afleidt dat de wijzigingsakte
van hun huwelijksvermogensstelsel die op 7 oktober 2005 is verleden
en de daaropvolgende akte van 17 september 2008 volledige uitwerking
hebben.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige onderdelen hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze
kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat de
wijzigingsakte van het huwelijksvermogensstelsel die op 7 oktober 2005
door notaris H. is verleden en de daaropvolgende akte van 17 september
2008 volledige uitwerking hebben 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
21 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc.
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N° 230
1o

— 21 maart 2014
(C.13.0248.F)

kamer

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — Naamloze
vennootschappen. — Vordering in rechte van een of meer aandeelhouders
van de vennootschap tot overdracht van alle aandelen van een aandeel houder en van alle effecten die hij bezit. — Voorwaarde. — Gegronde
redenen. — Begrip.

De gegronde redenen op grond waarvan een of meer aandeelhouders in
rechte kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle
converteerbare effecten die hij bezit of die recht geven op het inkopen van
of de omwisseling in aandelen van de vennootschap aan hen overdraagt,
moeten van die aard zijn dat het behouden in de vennootschap van de
aandeelhouder waarvan de uitsluiting wordt gevorderd, de fundamentele belangen of de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt  (1).
(Art. 642, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen)

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 27 september 2012.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende drie middelen aan.
.........................................................
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk maar ongegrond en veroordeelt de eiser in de kosten van het hoger beroep, die ten aanzien
van de verweerder op 1.320 euro en ten aanzien van de verweerster op 1.320 euro
worden vastgesteld.

  (1) Zie Cass. 19 februari 2009, AR C.07.0171.F–C.07.0514.F, AC 2009, nr. 139.
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Die beslissing steunt op de volgende redenen :
“3. Wat betreft de vordering tot uitsluiting [van de verweerder] in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de [verweerster]
[…] Algemeen wordt aangenomen dat de gegronde redenen die kunnen leiden
tot de uitsluiting van een aandeelhouder, de omstandigheden zijn die, ‘vu le
comportement ou la personnalité d’une personne, le maintien de celle-ci en
qualité d’actionnaire ne peut raisonnablement plus être exigé des autres actionnaires, dès lors que ce maintien, sans rendre la survie de la société nécessairement impossible, l’expose à tout le moins à un danger sérieux’ (Brussel,
7 september 1999, RPS, 2000, 341, en de vermelde verwijzingen).
30. [De eiser] voert in dit geval zes omstandigheden aan die volgens hem de
gegronde redenen zijn op grond waarvan [de verweerder] kan worden uitgesloten.
[…] 31. De eerste omstandigheid die [de eiser] aanvoert, bestaat in zijn
ontslag als bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van aandeelhouders van 22 juni 2010.
[De eiser] toont echter niet aan waarom die beslissing, waarvan hij niet
betwist dat ze regelmatig is naar vorm, rechtsmisbruik zou opleveren aan de
zijde van de aandeelhouders die ze hebben gestemd ([de verweerder]).
Het recht om een bestuurder van een naamloze vennootschap te ontslaan, is
een recht dat de algemene vergadering van de aandeelhouders ad nutum kan
uitoefenen en dat slechts beperkt wordt door het rechtsmisbruik, in de bijzondere vorm van een ontijdig of ongepast ontslag.
[...] De beslissing om [de eiser] te ontslaan als bestuurder van de [eiseres] kan
aldus niet als onrechtmatig worden aangemerkt binnen het kader van de marginale beoordelingsbevoegdheid van het hof [van beroep]. Dat ontslag kan dus geen
gegronde reden zijn die de gevorderde uitsluiting [van de verweerder] staaft.
32. De tweede omstandigheid die volgens [de eiser] een gegronde reden tot
uitsluiting van [de verweerder] vormt, zou bestaan in de miskenning van het
recht van onderzoek van eerstgenoemde.
Hierboven werd onder de nummers 17 en 18 uiteengezet dat het individuele
recht van onderzoek daadwerkelijk kon worden uitgeoefend, zowel voor het
boekjaar 2009 als voor de boekjaren 2010 en 2011.
De heer B. heeft weliswaar voorbehoud gemaakt met betrekking tot de voorwaarden waaronder dat recht in 2009 kon worden uitgeoefend, maar uit dat
voorbehoud kunnen geen ernstige tekortkomingen worden afgeleid die [de
eiser] zouden hebben benadeeld.
33. De derde omstandigheid die volgens [de eiser] een gegronde reden tot
uitsluiting van [de verweerder] vormt, zou bestaan in het feit dat [de eiser]
zich borg zou hebben gesteld voor de vennootschap tot beloop van 100.000 euro,
terwijl [de verweerder] zich slechts tot beloop van 50.000 euro borg zou hebben
gesteld, en dat [de eiser] in september 2010 nog met de bank BNP Paribas Fortis
over een bedrag van 60.000 euro heeft moeten onderhandelen om het tekort van
de vennootschap aan te zuiveren.
Het valt niet in te zien hoe die omstandigheden zouden kunnen leiden tot de
vaststelling van een ernstig gevaar voor de vennootschap en van, derhalve, een
gegronde reden die verband houdt met de persoonlijkheid of het gedrag [van de
verweerder].
34. De vierde omstandigheid die [de eiser] aanvoert, zou bestaan in het feit dat
het volgens hem volkomen onverantwoord was om in de boekhouding van 2009
ten laste van de vennootschap een provisie van 60.000 euro te boeken teneinde
de kosten te dekken van een procedure waarin de vennootschap niet betrokken
zou zijn.
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[...] Die boeking levert in ieder geval geen bijzonder gevaar op voor de
[verweerster], temeer daar het slechts gaat om een provisie en niet om een
definitieve uitgave.
35. De vijfde omstandigheid die wordt aangevoerd, bestaat in wat [de eiser]
de ‘diefstal’ van back-upbestanden noemt, waarvan de vennootschap Edificio
(maar blijkbaar, wegens hun gedeelde infrastructuur, ook [de verweerster])
tussen 12 en 15 maart 2010 het slachtoffer is geworden.
[...] De eerste rechter heeft dus terecht beslist dat [de eiser] niet het bewijs
levert van ‘diefstal’ of van gevaar of een ernstige bedreiging voor de vennootschap, aangezien [eisers] aangifte bij de politie van 16 maart 2010 zonder gevolg
is gebleven.
De daarna door [de verweerder] ingeleide procedure tot aanstelling van een
deskundige en de daaraan verbonden vordering tot sekwestratie van de boekhouding zijn weliswaar grotendeels verworpen door het eindarrest van het hof
van beroep te Brussel van 13 maart 2012, maar kunnen niet als ongerechtvaardigd worden beschouwd. Het hof van beroep heeft het bestaan van een tergend
en roekeloos geding immers niet erkend en heeft [de verweerder] trouwens
gedeeltelijk in het gelijk gesteld door de overlegging van bepaalde stukken uit
de boekhouding van de vennootschap Edificio te bevelen.
36. De laatste omstandigheid die aangevoerd wordt, bestaat in het feit dat
[de verweerder] geen enkele animus societatis voor de [verweerster] meer zou
hebben, daar hij in 2009 duidelijk had gemaakt dat hij zijn participatie in die
vennootschap wenste te verkopen.
Het feit dat een aandeelhouder zijn participatie in een vennootschap wil
verkopen, betekent niet dat zijn persoonlijkheid of gedrag een ernstig gevaar
voor een vennootschap vormt.
De voorgenomen overdracht van de participatie [van de verweerder] in de
[verweerster] is niet doorgegaan en [de verweerder] heeft vervolgens blijk
gegeven van de onbetwistbare wil om aandeelhouder te blijven en de daaruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen op zich te nemen.
Sinds het ontslag [van de eiser] functioneert de vennootschap normaal en
werd de jaarrekening van 2010 op regelmatige wijze goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
[...] Het nieuwe beheer, zoals dat door [de verweerder] wordt gevoerd, berokkent hem geen enkele schade”.
Het arrest, dat op grond van die redenen overweegt dat “uit die zes omstandigheden, noch apart noch in hun geheel beschouwd, kan worden afgeleid dat
het gedrag of de persoonlijkheid [van de verweerder] een onverantwoord gevaar
voor de [verweerster] vormt”, verwerpt bijgevolg de door de eiser ingestelde
vordering tot uitsluiting.
Grieven

.........................................................
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen een of
meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 pct. vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten,
dat wil zeggen aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30
pct. van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, om gegronde
redenen in rechte vorderen dat een andere aandeelhouder zijn aandelen in
dezelfde vennootschap aan hen overdraagt.
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De wetgever verplicht de eiser die een vennoot wil uitsluiten dus die gegronde
redenen aan te tonen.
Dat begrip is niet in de wet omschreven en moet bijgevolg beoordeeld worden
door de hoven en rechtbanken, met dien verstande dat die beoordeling door het
Hof van Cassatie op haar wettelijkheid wordt getoetst.
In dat opzicht leert een vaste rechtspraak dat de gegronde redenen, in de zin
van artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen, niet worden gedefinieerd door te verwijzen naar een foutieve houding van de vennoot wiens uitsluiting wordt gevorderd ; de ernstige en blijvende onenigheid hoeft niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn van een fout of misbruik maar kan het gevolg zijn
van objectieve omstandigheden of te grote meningsverschillen die de voortzetting, door de partijen, van een gemeenschappelijke activiteit onmogelijk
maken, zonder dat een partij daarom méér schuld treft dan de andere. Zo heeft
de wetgever het duidelijk gewild (zie Gedr. St. Senaat, 1993-1994, nr. 1086-2,
p. 427 : “de uitsluiting, zoals ook de uittreding geregeld in artikel 190quater, zal
[...] eerder overkomen als de vaststelling van een feitelijke toestand dan als
een sanctie”).
Zo heeft het Hof — weliswaar inzake gedwongen uittreding maar hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor gedwongen uitsluiting — erkend dat “die procedure ertoe strekt de geschillen te regelen die de fundamentele belangen van de
vennootschap of de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen of, meer
algemeen, de gevallen van ernstige onenigheid tussen de vennoten op te lossen ;
zij impliceert niet dat de eiser het bewijs van een fout aantoont bij de aandeelhouders tegen wie hij zijn vordering instelt” (Cass., 19 februari 2009, C.07.0171.F
— C.07.0514.F) en dat “die voorwaarde (het bestaan van gegronde redenen) niet
impliceert dat steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging vereist is die
specifiek toerekenbaar is aan de vennoot van wie de overname gevorderd wordt
en waaraan de vennoot die de overname vordert vreemd is” (Cass., 16 maart
2009, C.08.0047.N).
Het staat dus vast dat de onenigheid tussen vennoten een gegronde reden tot
uitsluiting van een vennoot kan zijn indien die onenigheid voldoende ernstig
en blijvend is.
De rechtspraak en de rechtsleer erkennen ten slotte dat, in een procedure tot
gedwongen uitsluiting, het belang van vennootschap moet primeren en moet
worden beschermd.
2. Het arrest overweegt te dezen dat “algemeen wordt aangenomen dat de
gegronde redenen op grond waarvan een aandeelhouder uitgesloten kan worden
de omstandigheden zijn waardoor ‘van de andere aandeelhouders niet meer
redelijkerwijs kan worden geëist dat zij een persoon, gelet op zijn gedrag of
persoonlijkheid, in de vennootschap behouden, aangezien het behoud van die
persoon het voortbestaan van een onderneming niet noodzakelijkerwijs onmogelijk maakt, maar haar op zijn minst aan een ernstig gevaar blootstelt’.
Het arrest onderzoekt vervolgens de “zes omstandigheden die volgens [de eiser]
de gegronde redenen zijn op grond waarvan [de verweerder] kan worden uitgesloten”, waarvan het van meet af aan beslist dat daaruit, “noch apart noch in
hun geheel beschouwd”, kan worden afgeleid dat “het gedrag of de persoonlijkheid [van de verweerder] een onverantwoord gevaar voor de [verweerster] vormt”.
Het arrest onderzoekt de conclusie van de eiser uitsluitend in het licht van
dat criterium, dat het in verband brengt met een mogelijke fout, en overweegt
wat volgt :
i) het ontslag van de eiser als bestuurder was niet “ongerechtvaardigd”
en “kan dus geen gegronde reden zijn die de gevorderde uitsluiting [van de
verweerder] staaft” ;
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ii) het voorbehoud betreffende de voorwaarden waaronder de eiser zijn individueel recht van onderzoek heeft kunnen uitoefenen, kan niet leiden tot de vaststelling van “ernstige tekortkomingen die [de eiser] zouden hebben benadeeld” ;
iii) de omstandigheden dat de eiser zich borg heeft gesteld tot beloop van een
bedrag dat tweemaal zo hoog was als dat van de verweerder en dat hij met BNP
Paribas Fortis heeft onderhandeld om het tekort van de verweerster aan te
zuiveren, kunnen niet leiden tot de vaststelling van een “ernstig gevaar voor
de vennootschap en van, derhalve, een gegronde reden die verband houdt met de
persoonlijkheid of het gedrag [van de verweerder]” ;
iv) de omstandigheid dat de boekhouding van 2009 werd belast met een voorziening van 60.000 euro om de kosten te dekken van procedures die pas in 2010
zijn ingesteld, houdt geen “bijzonder gevaar” in voor de verweerster ;
v) de procedure tot aanstelling van een deskundige en de vordering tot
sekwestratie kunnen niet als “ongerechtvaardigd” worden beschouwd ;
vi) het feit dat de verweerder back-upbestanden heeft achtergehouden, vormt
geen “gevaar” en geen ernstige bedreiging voor de vennootschap en het feit dat
een aandeelhouder zijn participatie wenst te verkopen, betekent niet dat zijn
persoonlijkheid of gedrag een “ernstig gevaar” voor de vennootschap vormt.
Zo kan er volgens het arrest alleen sprake zijn van een “gegronde reden” tot
uitsluiting van een aandeelhouder wanneer, in substantie, i) het gedrag of de
persoonlijkheid van die aandeelhouder een ernstig en onverantwoord gevaar
voor de vennootschap vormt, ii) bewezen is dat er sprake is van een “ernstige
tekortkoming die schade berokkent aan” de aandeelhouder die de uitsluiting
vordert, of iii) de aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevorderd, “ongerechtvaardigde” daden stelt.
3. Het arrest, dat de door de eiser tegen de verweerder ingestelde vordering
tot uitsluiting verwerpt op grond dat, enerzijds, de verweerster geen ernstig
en onverantwoord gevaar liep en dat, anderzijds, de door de eiser aangevoerde
gegevens niet kunnen leiden tot de vaststelling van “ernstige tekortkomingen
die [de eiser] schade berokkenen”, miskent zodoende de wettelijke begrippen
“gegronde reden” en “uitsluiting”, aangezien laatstgenoemde maatregel niet
is ingevoerd ter bescherming van de belangen van de aandeelhouder die de
uitsluiting vordert maar van die van de vennootschap.
Het arrest schendt derhalve artikel 636 van het Wetboek van Vennootschappen.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Derde middel
Tweede onderdeel
Artikel 636, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat
een of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30
pct. vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel
van de bestaande effecten, of 20 pct. indien de vennootschap effecten
heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen
waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 pct. van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, om gegronde redenen in
rechte kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle
converteerbare effecten in zijn bezit, die recht geven op inschrijving
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op of op omzetting in aandelen van de vennootschap, aan de eisers
overdraagt.
Die gegronde redenen moeten van die aard zijn dat het behouden in
de vennootschap van de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevorderd, de fundamentele belangen of de continuïteit van de onderneming
in gevaar brengt.
Het arrest, dat de zes categorieën van grieven onderzoekt die de eiser
de verweerder verwijt, overweegt om de in het middel weergegeven
redenen dat bepaalde grieven niet zijn aangetoond, dat bepaalde daden
die de verweerder heeft gesteld en bepaalde procedures die hij heeft
ingeleid geen oneigenlijk doel dienden, met name het benadelen van de
vennootschap of de eiser, dat ze de belangen van de vennootschap bijgevolg niet hebben geschaad, en dat de andere daden de vennootschap
niet in gevaar hebben gebracht.
Zo overweegt het arrest, door een feitelijke beoordeling, dat geen van
de door de eiser aan de verweerder verweten grieven zodanig zwaarwichtig zijn dat het behouden van de verweerder in de vennootschap
de fundamentele belangen of de continuïteit van de onderneming in
gevaar brengt.
Het arrest, dat overweegt dat uit de “zes omstandigheden die volgens
[de eiser] de gegronde redenen zijn op grond waarvan [de verweerder]
kan worden uitgesloten”, “noch apart noch in hun geheel beschouwd,
kan worden afgeleid dat het gedrag of de persoonlijkheid [van de
verweerder] een onverantwoord gevaar voor de [verweerster] vormt”,
schendt artikel 636 Wetboek van Vennootschappen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Verbist.

N° 231
1o

— 21 maart 2014
(C.13.0404.F)

kamer

1o OVEREENKOMST. — VORM. — Niet-inachtneming. — Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging. — Termijn. — Bevestiging van de nietig heid. — Gevolg voor de partij tegen wie de nietigheid wordt aangevoerd.
2 o HANDELSPRAKTIJKEN. — Verkoop aan de consument buiten de onderneming van de verkoper. — Overeenkomst. — Vorm. — Niet -inachtneming.
— Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging. — Termijn.
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3o HANDELSPRAKTIJKEN. — Verkoop aan de consument buiten de onderneming van de verkoper. — Overeenkomst. — Vorm. — Niet -inachtneming. —
Vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging. — Termijn. — Bevestiging van de nietigheid. — Gevolg voor de partij tegen wie de nietigheid
wordt aangevoerd.

1o De partij waaraan de nietigheid van een overeenkomst wordt tegengeworpen, kan zich binnen de termijn van tien jaar beroepen op een bevestiging van de akte waaraan de nietigheid zou kleven. (Art. 1304, eerste
lid, BW)
2o Bij ontstentenis van een bijzondere bepaling kan de vordering tot
nietigverklaring van de verkoop aan de consument buiten de onderneming geldig worden ingesteld binnen tien jaar. (Art. 1304, eerste lid,
BW ; art. 88 Handelspraktijkenwet 1991)
3o Het arrest dat eerst overweegt dat de verkoper, in de eigen omstandigheden van de zaak, niet aantoont dat de consument de kans heeft gehad
die nietigheid aan te voeren ‘voordat’ hij de aankoopbelofte ondertekende die de verkoop sluit, noch, bijgevolg ze te dekken, en vervolgens
het middel verwerpt dat ertoe strekt die nietigheid te dekken op grond
dat zij slechts vóór de uitvoering van het makelaarscontract kon worden
aangevoerd, schendt artikel 1304, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
(Art. 1304, eerste lid, BW ; art. 88 Handelspraktijkenwet 1991)

(Universal Move I n n.v. t. R.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 november 2012.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
Tweede onderdeel
Artikel 1304, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in alle
gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een
kortere tijd is beperkt, die rechtsvordering tien jaren duurt.
Uit die bepaling volgt dat de partij waaraan de nietigheid wordt
tegengeworpen, zich binnen de termijn van tien jaar kan beroepen op
een bevestiging van de akte waaraan de nietigheid zou kleven.
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Krachtens artikel 88 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, zoals het op het geschil van toepassing is, moeten de verkopen
aan de consument die buiten de onderneming van de verkoper gesloten
worden in de zin van artikel 86 van de wet, op straffe van nietigheid
het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst opgemaakt
in zoveel exemplaren als er contracterende partijen met een onderscheiden belang zijn en moet die overeenkomst bepaalde vermeldingen
bevatten.
De rechtsvordering tot nietigverklaring kan, bij gebrek aan bijzondere bepalingen, tien jaar lang worden ingesteld.
Het arrest, dat beslist dat de nieuwe overeenkomst tussen de partijen
nietig is wegens niet-naleving van de in artikel 88 van de wet bepaalde
vormvereisten en dat “[die] nietigheid […] slechts relatief is, aangezien
ze enkel de belangen van de consument beschermt”, overweegt dat “[de
eiseres], gelet op de omstandigheden van de zaak, niet aantoont dat [de
verweerster] de kans heeft gehad die nietigheid aan te voeren ‘voordat’
zij de aankoopbelofte ondertekende die de verkoop tot stand bracht en
noch, bijgevolg, om ze te dekken”.
Het arrest, dat het middel geput uit de dekking van de nietigheid
verwerpt op grond dat deze enkel kon worden aangevoerd voor de
uitvoering van het makelaarscontract, schendt artikel 1304, eerste lid,
Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van
het middel of van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoofdberoep van de verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
21 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.
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N° 232
1o

— 21 maart 2014
(C.13.0472.F)

kamer.

1o BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — Uitvoerend
beslag op onroerend goed. — Vonnis en beschikking over de zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging. — Geen hoger beroep. — Zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging. — Begrip.
2 o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Beslissingen. — Uitvoerend beslag op onroerend goed. — Vonnis en beschikking over de zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging. — Geen hoger
beroep. — Zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging. — Begrip.
3o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — Beslissingen en partijen. — Beslissingen. — Uitvoerend beslag op onroerend goed. — Vonnis op een vorde ring tot nietigverklaring van de toewijzing van drie onroerende goederen
die ingesteld is op grond van artikel
en steunt op de in artikel

Hoger

1582

1622

van het

Gerechtelijk Wetboek
—

van dat wetboek bedoelde nietigheid.

beroep.

4o CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep.- A lgemeen. — Vonnis op een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing van drie onroerende goederen die ingesteld is
op grond van artikel
in artikel

1582

1622

van het

Gerechtelijk Wetboek

en steunt op de

van dat wetboek bedoelde nietigheid.

1o en 2o Hoger beroep kan niet worden ingesteld tegen vonnissen en
beschikkingen, voor zover ze uitspraak doen over de zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging ; zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging
zijn die welke ontstaan na de aanstelling van de notaris en die, aangezien ze betrekking hebben op de regelmatigheid van het verloop en niet
op de wettigheid ervan, geen betrekking hebben op het voorwerp van
het beslag, noch op de uitvoerbare titel, noch op de nietigheid van de
akten betreffende de toewijzing  (1). (Artt. 606, 1623 en 1624, tweede lid,
2o, Gerechtelijk Wetboek)
3o Het vonnis dat uitspraak doet over een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing van drie onroerende goederen die ingesteld is op
grond van artikel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek en steunt op de in
artikel 1582 van dat wetboek bedoelde nietigheid doet geen uitspraak over
een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 1624,
tweede lid, 2o ervan en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep. (Artt. 606,
1582 en 1624, tweede lid, 2 o, Gerechtelijk Wetboek)
4o Het cassatieberoep tegen een vonnis over een vordering tot nietigverklaring van de toewijzing van drie onroerende goederen die ingesteld is
op grond van artikel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek en steunt op de

  (1) Zie Cass. 4 februari 1988, AR 5639, AC 1987-88, nr. 337.
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in artikel 1582 van dat wetboek bedoelde nietigheid is niet ontvankelijk
omdat het niet in laatste aanleg is gewezen.

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

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 25 april 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het door de tiende verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid : het bestreden vonnis is niet gewezen
in laatste aanleg.
Artikel 616 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen ieder vonnis
hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.
Artikel 1623 van hetzelfde wetboek bepaalt dat, indien na de beschikking tot benoeming van de notaris tussen partijen zwarigheden
omtrent de tenuitvoerlegging rijzen, de rechter daarover uitspraak
doet.
Krachtens artikel 1624, tweede lid, 2 o, van dat wetboek kan hoger
beroep niet worden ingesteld tegen vonnissen of beschikkingen, voor
zover ze uitspraak doen over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging.
De zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging bedoeld in laatstgenoemde bepaling, die enkel van toepassing is op de procedure betreffende het beslag op onroerend goed, zijn die welke ontstaan na de
aanstelling van de notaris en die, aangezien ze betrekking hebben op
de regelmatigheid van het verloop en niet op de wettigheid ervan, geen
betrekking hebben op het voorwerp van het beslag, noch op de uitvoerbare titel, noch op de nietigheid van de akten betreffende de toewijzing.
Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over een vordering tot
nietigverklaring van de toewijzing van drie onroerende goederen die
is ingesteld op grond van artikel 1622 Gerechtelijk Wetboek en steunt
op de in artikel 1582 van dat wetboek bedoelde nietigheid, doet geen
uitspraak over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging in de zin
van artikel 1624, tweede lid, 2 o, ervan en is bijgevolg vatbaar voor hoger
beroep.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eisers tot de kosten.
21 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten :
mevr. Geinger en de heer Foriers.

N° 233
1o

— 21 maart 2014
(C.13.0477.F)

kamer

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN). — Verbintenissen. — Overeenkomst gesloten voor de datum van
het vonnis van faillietverklaring. — I ngebrekestelling door de contrac tant. — Geen beslissing van de curator. — Gevolg. — Voorwaarde.

Wanneer de curator binnen vijftien dagen na de aanmaning van de partij
die met de gefailleerde heeft gecontracteerd, geen beslissing neemt over
het verder uitvoeren van die overeenkomst, vereist de toepassing van het
vermoeden dat de voor de datum van het vonnis van faillietverklaring
gesloten overeenkomst beëindigd is, niet dat de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk is voor het goede beheer van de boedel. (Art. 46,
§ 1, tweede lid, Faillissementswet 1997)

(Bayart

curator faillissement

Michiels b.v.b.a. t. B.)

A rrest (traduction).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 22 maart 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
.........................................................
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 46, § 1, eerste en tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 ;
— de artikelen 1350 en 1352, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiser ontvankelijk verklaart,
verklaart het vervolgens niet-gegrond en bevestigt zodoende de beslissingen
van de eerste rechter dat de brieven die de eiser de verweerder heeft toegezonden
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op 18 en 24 augustus 2010, in antwoord op zijn aanmaning van 13 augustus 2010
waarin hij hem verzoekt, overeenkomstig artikel 46 van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997, binnen vijftien werkdagen te doen weten “of de curatele
zinnens is de huurovereenkomst verder uit te voeren”, geen antwoord zijn
dat voldoet aan het wettelijk vereiste van dat artikel 46, en dat, derhalve,
“de beslissing van de curator om de huur op te zeggen geacht wordt vast te
staan, verklaart zijn vordering tot schadeloosstelling niet-gegrond en veroordeelt hem, qualitate qua, om de plaats binnen acht dagen na betekening van
het vonnis te ontruimen en staat het gebruik van uitzettingsmaatregelen toe
indien hij hieraan geen gevolg geeft”, verklaart ook het tussenberoep van de
verweerder gegrond en veroordeelt de eiser om hem “de bedragen van 24.381 en
1.911,25 euro te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke interest, aangezien
die bedragen boedelschulden zijn”, wegens gebruik van de plaats zonder titel of
recht en als verschuldigd aandeel in de onroerende voorheffing.
Dat arrest steunt op de volgende redenen :
“6. Beide partijen voeren de arresten van het Hof van Cassatie van 24 juni
2004 en 10 april 2008 aan :
‘Enerzijds maakt het faillissement geen einde aan een bestaande overeenkomst, tenzij die overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindingsbeding bevat
of met de gefailleerde intuitu personae is gesloten ; zo moet een overeenkomst
die aan de boedel kan worden tegengeworpen, in beginsel door de curator
worden uitgevoerd. Anderzijds bepaalt artikel 46 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 dat de curatoren na hun ambtsaanvaarding beslissen of zij de
overeenkomsten die gesloten zijn vóór de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet
verder uitvoeren. De bevoegdheid die de curator aan artikel 46 ontleent en alle
aan de boedel tegenwerpbare overeenkomsten betreft die door de gefailleerde
zijn gesloten, wordt beperkt door hetgeen noodzakelijk is voor het goede beheer
van de boedel en de vrijwaring van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van
de schuldeisers. De curator mag geen tegenwerpbare overeenkomst beëindigen
die door de gefailleerde werd gesloten, wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale vereffening niet belet ; de curator kan daarentegen een einde
maken aan een overeenkomst die de gefailleerde bindt, indien het beheer van
de boedel als een goede huisvader zulks vereist, onverminderd de rechten die
de medecontractant in dat geval, wegens niet-uitvoering van de overeenkomst,
aan het faillissement ontleent’ ;
‘Wanneer het beheer van de boedel zulks vereist, dit is wanneer de voortzetting van de door de gefailleerde gesloten overeenkomst de vereffening van de
boedel belet of abnormaal bezwaart, kan de curator een einde maken aan een
door de gefailleerde gesloten lopende overeenkomst, zelfs wanneer die overeenkomst rechten doet ontstaan die aan de boedel tegengeworpen kunnen worden ;
het loutere feit dat de verkoopwaarde van de goederen hierdoor vermindert,
verhindert op zich de normale afwikkeling van het faillissement niet’.
7. Die twee arresten bieden de curator het recht overeenkomsten te beëindigen en bepalen de voorwaarden waaraan de curator moet voldoen, aangezien
het faillissement geen einde maakt aan een bestaande overeenkomst, tenzij
die overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindingsbeding bevat of met de gefailleerde intuitu personae is gesloten.
[…] 9. Hieruit kan worden afgeleid dat de curator, aangezien hij daartoe
is aangemaand, binnen vijftien dagen een standpunt moet innemen en geen
afwachtende houding kan aannemen, tenzij de partijen hiermee instemmen.
Indien hij geen beslissing neemt, wordt hij geacht de overeenkomst te hebben
beëindigd.
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Welnu, de curator heeft in dit geval geen duidelijk standpunt ingenomen,
daar hij gewezen heeft op het feit dat er onderhandelingen over de overname
van de huur werden gevoerd en dat hij ervoor zou zorgen dat die onderhandelingen tegen het einde van de maand rond zouden zijn en dat hij zijn gesprekspartner daarvan beslist op de hoogte zou houden.
Hij heeft aldus, na te zijn aangemaand, de overeenkomst beëindigd”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 46, § 1, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt wat volgt :
“Na hun ambtsaanvaarding beslissen de curators onverwijld of zij de overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum van het vonnis van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder
uitvoeren.
De partij die de overeenkomst met de gefailleerde heeft gesloten, kan de
curators aanmanen om die beslissing binnen vijftien dagen te nemen. Indien
geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curators geen
beslissing nemen, wordt de overeenkomst geacht door toedoen van de curators te zijn verbroken vanaf het verstrijken van deze termijn ; de schuldvordering van de schade die eventueel verschuldigd zou zijn aan de medecontractant
wegens de niet-uitvoering, wordt opgenomen in de boedel.
Indien de curators beslissen de overeenkomst uit te voeren, heeft de medecontractant recht, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de verbintenis
in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement”.
De bevoegdheid die de curator ontleent aan artikel 46 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, betreft alle tegenstelbare overeenkomsten die
de gefailleerde heeft gesloten, maar wordt beperkt door hetgeen noodzakelijk
is voor het goede beheer van de boedel en de vrijwaring van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van de schuldeisers.
De curator kan geen einde maken aan een tegenstelbare, door de gefailleerde
gesloten overeenkomst wanneer de voortzetting van die overeenkomst de
normale vereffening van de boedel niet belet.
Aangezien de appelrechters hebben beslist dat “de [huur]overeenkomst
wordt geacht door de curatoren te zijn beëindigd bij het verstrijken van die
termijn” van vijftien dagen, bedoeld in artikel 46, § 1, tweede lid, van de Faillissementswet, dienden zij de wettigheid van die beëindiging te toetsen of, met
andere woorden, na te gaan of de beëindiging van de huur noodzakelijk was
voor het goede beheer van de boedel.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door dat onderzoek niet te voeren maar
louter vast te stellen dat de eiser, ten gevolge van het in het tweede lid van dat
artikel vastgelegde vermoeden, de huur heeft beëindigd, artikel 46, § 1, eerste
lid, van de Faillissementswet schenden.

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

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 46, § 1, tweede lid, van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 kan de partij die de overeenkomst met de gefailleerde
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heeft gesloten, de curators aanmanen om de beslissing over het verder
uitvoeren van de overeenkomsten die gesloten zijn vóór de datum van
het vonnis van faillietverklaring binnen vijftien dagen te nemen en
wordt de overeenkomst, indien geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curators geen beslissing nemen, geacht door
toedoen van de curators te zijn beëindigd vanaf het verstrijken van
deze termijn.
De toepassing van dat vermoeden vereist niet dat de beëindiging van
de overeenkomst noodzakelijk is voor het goede beheer van de boedel.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
21 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter.
— Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en
mevr. Nudelholc.

N° 234
2o

— 25 maart 2014
(P.12.1828.N)

kamer

1o STRAF. — ALLERLEI. — Bepaling van de op te leggen straf. — Bijzondere motiveringsplicht. — Feiten waarop de motivering betrekking kan
hebben. — Grenzen. — Toepassing.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen).
— Bepaling van de op te leggen straf. — Bijzondere motiveringsplicht.
— Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben. — Grenzen. —
Toepassing.

1o en 2o Voor de bepaling van de op te leggen straf mag de rechter slechts de
feiten die het voorwerp van de telastlegging zijn en die bewezen verklaard
zijn in aanmerking nemen zodat de rechter, bij wie feiten van alcoholintoxicatie aan het stuur niet aanhangig zijn gemaakt, niet vermag dat
feit in aanmerking te nemen voor de bepaling van de op te leggen straffen
wegens vluchtmisdrijf en een overtreding van het Wegverkeersreglement  (1). (Art. 195, tweede en vierde lid, Strafwetboek)

(R.)

  (1) Zie : Cass. 7 mei 1996, AR P.95.0120.N, AC 1996, nr. 153 ; Cass. 4 april 2006, AR
P.05.0097.N, AC 2006, nr. 192.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 12 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 195, tweede en
vierde lid, Wetboek van Strafvordering : bij het bepalen van de strafmaat neemt het vonnis het feit in aanmerking dat de eiser zwaar door
alcohol geïntoxiceerd was op het ogenblik van de aanrijding ; de eiser is
niet vervolgd wegens het sturen in staat van alcoholintoxicatie zodat
het bestreden vonnis dat feit niet kan bewezen verklaren.
2. Voor de bepaling van de op te leggen straf, mag de rechter slechts
de feiten die het voorwerp van de telastlegging zijn en die bewezen
verklaard zijn, in aanmerking nemen.
3. De rechter, bij wie feiten van alcoholintoxicatie aan het stuur niet
aanhangig zijn gemaakt, vermag niet dat feit in aanmerking te nemen
voor de bepaling van de op te leggen straffen wegens vluchtmisdrijf en
een overtreding van het Wegverkeersreglement.
4. De eiser is vervolgd en schuldig verklaard wegens de feiten van
de telastlegging A, overtreding van het Wegverkeersreglement, en de
telastlegging B, vluchtmisdrijf.
5. Voor de bepaling van de opgelegde straffen neemt het bestreden
vonnis de ernst der feiten in aanmerking. Het oordeelt desbetreffende
dat de eiser verondersteld wordt te weten dat hij niet geïntoxiceerd een
voertuig mag besturen. Het bepaalt ook de duur van het rijverbod om
de eiser attent te maken op het gevaarlijk rijgedrag onder invloed van
alcohol. Aldus neemt het bestreden vonnis het feit van sturen in staat
van alcoholische intoxicatie in aanmerking, waarvoor de eiser niet is
vervolgd noch schuldig verklaard. Hierdoor is de beslissing over de
opgelegde straffen niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt
tot straf en tot bijdragen aan het Slachtofferfonds.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde bestreden vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de drie vierden van kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Gent, zetelend in hoger beroep.
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verdonck
(bij de balie te Brugge).

N° 235
2o

— 25 maart 2014
(P.12.1883.N)

kamer

1o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 159.
— A dministratieve beslissing. — Wettigheid. — Toezicht door de rechter.
— Grens.
2 o RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — A lgemeen. — A dministratieve
beslissing. — Wettigheid. — Toezicht door de rechter. — Grens.
3o MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — A dministratieve
— Wettigheid. — Toezicht door de rechter. — Grens.

beslissing.

4o VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — A llerlei. — A rrest
dat de dwangsom oplegt. — I n kracht van gewijsde treden. — Voorwaarden.
5o DWANGSOM. — Verbeurte. — Voorwaarden. — Toepassing.

1o, 2o en 3o De rechter die bij toepassing van artikel 159 Grondwet een
administratieve beslissing aan een wettigheidstoezicht onderwerpt is
niet gebonden door de orde van belangrijkheid die de administratieve
overheid aan de motieven van de beslissing hecht.
4o en 5o Het in kracht van gewijsde treden van het arrest dat de dwangsom
oplegt, veronderstelt een betekening van die beslissing en de afwezigheid van een daartegen ingesteld rechtsmiddel ; wanneer cassatieberoep
wordt ingesteld tegen die beslissing, kan de dwangsom slechts worden
verbeurd vanaf het ogenblik dat zowel deze rechterlijke beslissing als het
arrest waarbij het cassatieberoep wordt verworpen aan de veroordeelde
zijn betekend  (1).

(S.)

  (1) Zie : Cass. 17 juni 2011, AR C.06.0639.N, AC 2011, nr. 406.
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 23 oktober 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
en in een tweede memorie grieven aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek : het arrest oordeelt dat de exploitatie van de
hinderlijke inrichting niet vergund is omdat de milieuvergunning van
19 mei 1998 bij ministerieel besluit van 25 april 2005 op rechtsgeldige
wijze werd opgeheven en geeft aldus een antwoord op de conclusie van de
eiseres dat de bewijskracht der akten miskent ; het arrest oordeelt dat
het ministerieel besluit hoofdzakelijk steunt op motieven met betrekking tot de geluidshinderproblematiek, die op afdoende wijze de beslissing tot opheffing dragen, en dat de overwegingen met betrekking tot
het niet-naleven van het sluitingsuur overtollige motieven zijn ; het
arrest geeft daarbij een uitlegging van het ministerieel besluit dat
met de inhoud ervan onverenigbaar is, vermits de voornaamste overweging van het besluit, zoals blijkt uit de tekst ervan, “voornamelijk
het niet-respecteren van het sluitingsuur betreft” ; de rechter moet de
wettigheid van het besluit beoordelen zoals het is gemotiveerd, namelijk op twee motieven ; het komt de rechter niet toe om te oordelen
welk van de diverse motieven decisief is en de beslissing draagt.
3. De rechter die bij toepassing van artikel 159 Grondwet een administratieve beslissing aan een wettigheidstoezicht onderwerpt is niet
gebonden door de orde van belangrijkheid die de administratieve overheid aan de motieven van de beslissing hecht.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
4. Het arrest (achtste tot twaalfde blad) oordeelt dat het besluit van
de minister van 25 april 2005 de opheffing van de milieuvergunning
niet alleen steunt op de aanhoudende inbreuken op het verplichte sluitingsuur, maar ook op de geluidsproblematiek en dat op grond van die
overwegingen alleen al de minister wettig kon beslissen dat er reden
was om de vergunning op te heffen. Aldus geeft het arrest geen uitlegging van het besluit van de Vlaamse minister van openbare werken,
energie, leefmilieu en natuur van 25 april 2005 en miskent het de
bewijskracht ervan niet.
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In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
.........................................................
Vierde middel
14. Het middel voert schending aan van artikel 1385bis, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek : het arrest veroordeelt de eiseres tot het betalen
van een dwangsom per dag dat het exploitatieverbod overtreden wordt,
en dit te rekenen vanaf de dag waarop het arrest in kracht van gewijsde
zal treden, terwijl de dwangsom pas kan verbeurd verklaard worden na
de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld ; de betekening is vereist ook al oordeelt het arrest dat er geen reden is om een
termijn te bepalen waarna de dwangsom zal kunnen verbeuren.
15. Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt :
“De dwangsom kan niet worden verbeurd vóór de betekening van de
uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een
zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.”
16. Het in kracht van gewijsde treden van het arrest dat de dwangsom
oplegt, veronderstelt een betekening van die beslissing en de afwezigheid van een daartegen ingesteld rechtsmiddel. Wanneer, zoals hier,
cassatieberoep wordt ingesteld tegen die beslissing, kan de dwangsom
slechts worden verbeurd vanaf het ogenblik dat zowel deze rechterlijke
beslissing als het arrest waarbij het cassatieberoep wordt verworpen
aan de veroordeelde zijn betekend.
17. Met het oordeel dat er geen reden is om bij toepassing van
artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen
waarna pas de dwangsom zal kunnen verbeuren en met de beslissing
dat de dwangsom verschuldigd is vanaf de dag waarop het arrest in
kracht van gewijsde treedt, beslist het arrest niet dat de dwangsom
kan worden verbeurd zonder betekening.
Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist
feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lietaer (bij
de balie te Kortrijk).
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N° 236
2o

— 25 maart 2014
(P.12.1884.N)

kamer

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — Beginsel non bis in idem. —
Begrip. — Beoordeling door de rechter. — A ard. — Toezicht door het Hof.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — A rtikel 14.7. — Beginsel non bis
in idem. — Begrip. — Beoordeling door de rechter. — A ard. — Toezicht
door het Hof.
3o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
— Strafzaken. — Beginsel non bis in idem. — Begrip. — Beoordeling. —
Toezicht door het Hof.
4o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A llerlei. — Strafzaken. — Beginsel non bis in idem. — Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter. — Toezicht door het Hof.

1o, 2o, 3o en 4o Het verbod krachtens artikel 14.7 IVBPR en het algemeen
rechtsbeginsel non bis in idem dat niemand voor een tweede keer mag
berecht of gestraft worden voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van het land bij einduitspraak is
veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken, veronderstelt onder meer dat
de beide berechtingen of bestraffingen betrekking hebben op eenzelfde
persoon die voor dezelfde feiten voor een tweede maal berecht of bestraft
wordt ; de rechter oordeelt onaantastbaar of er sprake is van dezelfde
feiten, dit is of de materiële feiten die achtereenvolgens aan de rechter
worden voorgelegd, een onlosmakelijk geheel vormen, door samenhang in
tijd, ruimte en voorwerp en het Hof gaat enkel na of hij uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden
of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen  (1).

(D. t. Sibomat n.v.)
Arrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 26 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
  (1) Zie : Cass. 27 november 2007, AR P.05.0583.N, AC 2007, nr. 583.

ARREST-2014-3.indb 866

13/01/15 11:46

N° 236 - 25.3.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

867

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR, alsook
miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het gezag van strafrechtelijk gewijsde en non bis in idem : het arrest veroordeelt de eiser
voor feiten waarvoor hij reeds bij arrest van 28 december 2010 werd
veroordeeld ; de eerste veroordeling werd uitgesproken wegens de uitoefening van de functie van zaakvoerder van BEMA bvba, met overtreding van het beroepsuitoefeningsverbod hem opgelegd op 27 september
2005 ; bij die eerste veroordeling werd uitdrukkelijk rekening gehouden
met de activiteiten van de eiser voor BDS bvba, die thans het voorwerp uitmaken van een tweede vervolging ; het arrest weerlegt eisers
verweer dat die feiten reeds werden beoordeeld, maar houdt daarbij
enkel rekening met de kwalificatie van de feiten en hun omschrijving
terwijl er moet nagegaan worden of de feitelijke gedraging dezelfde is,
met inbegrip van de omstandigheden waarin zij werden gepleegd ; er is
sprake van eenzelfde strafbaar feit wanneer een geheel van materiële
feiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn ; uit het arrest en de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het arrest de
bewezen verklaarde feiten situeert in het kader van de activiteiten van
een vennootschap, BDS bvba, die reeds definitief werden beschouwd
als de overtreding van een eerder opgelegd beroepsverbod in dezelfde
periode ; ten onrechte verwerpt het arrest eisers verweer zonder te
onderzoeken of de eerdere feiten en huidige feiten onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.
3. Krachtens artikel 14.7 IVBPR en het algemeen rechtsbeginsel
non bis in idem mag niemand voor een tweede keer worden berecht of
gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig
de wet en het procesrecht van het land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. Dit verbod veronderstelt onder
meer dat de beide berechtingen of bestraffingen betrekking hebben op
eenzelfde persoon die voor dezelfde feiten voor een tweede maal berecht
of bestraft wordt. Er is sprake van dezelfde feiten, wanneer de materiële feiten die achtereenvolgens aan de rechter worden voorgelegd,
een onlosmakelijk geheel vormen, door samenhang in tijd, ruimte en
voorwerp. De rechter oordeelt daarover onaantastbaar.
Het Hof gaat enkel na of hij uit zijn vaststellingen geen gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden aangenomen.
4. Het arrest oordeelt dat :
— de veroordeling door het hof van beroep te Gent op 28 december
2010 de overtreding betrof van een beroepsuitoefeningsverbod door het
uitoefenen van de functie van zaakvoerder van BEMA bvba ;
— die veroordeling er geen was voor de feiten van valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken die het arrest bewezen
verklaart ;
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— de motivering in het arrest van 28 december 2010 dat de eiser actief
bleef in de immobiliënsector en dat hij zijn taak omschreef als het
verlenen van advies, niet toelaat te besluiten dat die veroordeling de
bestraffing betrof van de valsheid gepleegd in de oprichtingsakte van
BDS bvba en het gebruik van dat vals stuk.
Het arrest dat aldus oordeelt dat de materiële feiten die het voorwerp uitmaakten van de eerste veroordeling waarbij de eiser optrad
als zaakvoerder van BEMA bvba andere zijn dan deze van valsheid in
de oprichtingsakte van BDS bvba, is naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 237
2o

— 25 maart 2014
(P.12.1890.N)

kamer.

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Recht van verdediging.
— Begrip. — Uitoefening. — Gevolg. — Beoordeling door de rechter.
2 o RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — Begrip. — Uitoefe ning. — R edelijke termijn. — Gevolg. — Beoordeling door de rechter.
3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen ingebrepen). —
Redelijke termijn. — Recht van verdediging. — Begrip. — Uitoefening.
— Gevolg. — Beoordeling door de rechter.

1o, 2o en 3o Een verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek en een beklaagde
voor de vonnisrechter kunnen alle wettelijke middelen aanwenden voor de
uitoefening van hun recht van verdediging, zoals het zwijgrecht, het nietmedewerken aan het onderzoek, het verzwijgen van bezwarende elementen
of het vragen van conclusietermijnen om verweer te voeren zonder dat de
uitoefening van dat recht meebrengt dat de verlenging van de rechtspleging die daarvan het gevolg is onredelijk wordt en de rechter belet de implicaties daarvan in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de redelijke
termijn van de rechtspleging in haar geheel ; op grond van de concrete
omstandigheden die hij vaststelt kan hij oordelen dat die houding van de
beklaagde een langere duur van het onderzoek en van de procedure heeft
veroorzaakt en dat die verlenging daardoor niet onredelijk is.

(C. t. D)
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A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 15 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
.........................................................
Derde onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 14.3.c IVBPR en artikel 21ter, eerste lid, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging :
het arrest oordeelt dat de verlenging van de duur van de strafvervolging aan de eiseres is toe te schrijven omdat zij haar medewerking
niet verleende aan het onderzoek, bezwarende elementen verzweeg en
conclusietermijnen vroeg teneinde verweer te voeren over procedurele
bezwaren ; deze houding van de eiseres behoort tot de uitoefening van
het recht van verdediging en dit kan haar niet toegeschreven worden
in de beoordeling van de redelijke termijn daar dit geenszins gelijk te
stellen is met een dilatoir of abusief oogmerk, wat het arrest trouwens
niet vaststelt.
6. Het arrest (18 de blad) oordeelt onder meer : “Evenzo is de [eiseres]
evident gerechtigd om alle mogelijke rechtsmiddelen uit te putten
tegen haar verwijzing, doch — opnieuw — wanneer dit klaarblijkelijk
uit dilatoire overwegingen geschiedt, zoals de houding van de [eiseres]
doorheen het hele onderzoek laat vermoeden, en deze rechtsmiddelen
door de beroepsinstanties ook consequent ongegrond worden verklaard,
kan de [eiseres] hieruit dan ook bezwaarlijk argumenten putten ter
staving van haar stelling dat het onderzoek en/of de procedure tegen
haar onredelijk lang zou hebben aangesleept”. Anders dan het onderdeel aanvoert, stelt het arrest aldus vast dat de eiseres in haar verweer
gehandeld heeft uit dilatoire overwegingen.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
7. Een verdachte tijdens het gerechtelijk onderzoek en een beklaagde
voor de vonnisrechter kunnen alle wettelijke middelen aanwenden voor
de uitoefening van hun recht van verdediging, zoals het zwijgrecht,
het niet-medewerken aan het onderzoek, het verzwijgen van bezwarende elementen of het vragen van conclusietermijnen om verweer te
voeren. De uitoefening van dat recht brengt evenwel niet mee dat de
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verlenging van de rechtspleging die daarvan het gevolg is onredelijk
wordt en belet de rechter niet de implicaties daarvan in aanmerking te
nemen bij de beoordeling van de redelijke termijn van de rechtspleging
in haar geheel. Hij kan op grond van de concrete omstandigheden die
hij vaststelt oordelen dat die houding van de beklaagde een langere
duur van het onderzoek en van de procedure heeft veroorzaakt en dat
die verlenging daardoor niet onredelijk is.
8. Op grond van het geheel van de redenen die het middel weergeeft
en betrekking hebben op de complexiteit van de zaak, de houding van
de eiseres en het verloop van de rechtspleging in haar geheel, oordeelt
het arrest dat de tegen de eiseres ingestelde strafvervolging binnen
een redelijke termijn is behandeld. Aldus is de beslissing naar recht
verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verstraeten (bij
de balie te Brussel) en de heer Meese (bij de balie te Gent).

N° 238
2o

— 25 maart 2014
(P.13.0142.N)

kamer

GENEESKUNDE. — ALLERLEI. — Besluit Poliomyelitis. — Verplichte
inenting tegen poliomyelitis. — Niet -naleving van de verplichting. —
M isdrijf. — Soort. — Gevolg.

Het misdrijf omschreven in artikel 1 Besluit Poliomyelitis, dat de inenting
tegen poliomyelitis verplicht stelt en waarvan de overtreding krachtens artikel 8 Besluit Poliomyelitis bestraft wordt met de in de Gezondheidswet van 1 september 1945 gestelde straffen, is een aflopend misdrijf
dat voltrokken is van zodra de periode waarbinnen die inenting moet
gebeuren is beëindigd  (1).

(K.)
Conclusie van advocaat-generaal M. Timperman :
Onderhavige zaak betreft inzonderheid de vraag welke de natuur
is van het misdrijf opgeleverd door de miskenning van artikel 1 van
  (1) Zie concl. OM.
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het KB van 26 oktober 1966, waarbij de inenting tegen poliomyelitis
verplicht wordt gesteld. Betreft het een aflopend dan wel een voortdurend misdrijf ?
1. Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij
de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt (BS 6 december
1966, 12112), zoals gewijzigd door artikel 1 van het Koninklijk Besluit
van 22 september 2000 (BS 28 oktober 1966, 36278), bepaalt “De inenting
tegen poliomyelitis wordt verplicht gesteld. De handelingen die zij
omvat nemen een aanvang in de loop van de tweede levensmaand en
moeten vóór de leeftijd van achttien maanden beëindigd zijn. Wanneer
zich een medische contra-indicatie vertoont moeten die handelingen
binnen achttien maanden na haar verdwijning verricht worden”. De
strafbaarstelling vloeit voort uit de Gezondheidswet van 1 september
1945 (BS 10 oktober 1945). Deze wet machtigt de Koning om de nodige
maatregelen te nemen om besmettelijke ziekten te voorkomen of te
bestrijden die een algemeen gevaar opleveren (artikel 1). De niet-naleving van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan is door artikel 5
strafbaar gesteld. Eén van deze uitvoeringsbesluiten is het in het
geding zijnde Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966.
Eiser in cassatie werd vervolgd en veroordeeld door de eerste rechter,
bevestigd door het bestreden arrest, om te Kortrijk en bij samenhang elders in het Rijk, van 11 december 2008 tot 04 november 2011, een
inbreuk te hebben gepleegd op hoger vermeld artikel 1 van het KB van
26 oktober 1966, strafbaar gesteld door de artikelen 1, 1o en 5 Gezondheidswet, door nagelaten te hebben een kind geboren te Makiyivka
(Oekraïne) op 10 juni 2007 in te enten tegen poliomyelitis.
3. Er is sprake van een aflopend misdrijf wanneer het, zoals het in de
wet is omschreven, gaat om een misdrijf dat op een bepaald ogenblik
door één enkel feit voltrokken is  (1).
4. Een misdrijf is voortdurend wanneer het bestaat in een ononderbroken en door de dader bestendigde delictuele toestand  (2). Bij een
voortdurend misdrijf duurt het feit zoals het omschreven is in de
strafwet dus verder  (3). De wet stelt het laten verder duren van een
toestand die in strijd is met de wet strafbaar  (4). Het loutere feit dat
het gevolg van het misdrijf blijft bestaan, maakt er uiteraard nog geen
  (1) A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2006, 63, nr. 111 ;
L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 198-199,
nr. 315 en 317 ; F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, II, Brussel, Larcier, 2011,
178, nr. 1025 ; P.E. Trousse, “Les principes généraux du droit pénal positif belge”, in P.E.
Trousse (ed.), Les Novelles, droit pénal, I-1, Brussel, Larcier, 1956, nr. 2177.
  (2) A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, die Keure, 2006, 63, nr. 111 ;
L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 198-199,
nr. 315 en 317.
  (3) F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, II, Brussel, Larcier, 2011, 197,
nr. 1060.
  (4) Conclusie advocaat-generaal J.-M. Genicot bij Cass. 14 maart 2007, AR P.06.1521.F,
Pas. 2007, nbr. 136 ; F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, II, Brussel, Larcier,
2011, 199, nr. 1062 ; P.E. Trousse, “Les principes généraux du droit pénal positif belge”,
in P.E. Trousse (ed.), Les Novelles, droit pénal, I-1, Brussel, Larcier, 1956, nr. 2185 ; C. Van
den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 217.

ARREST-2014-3.indb 871

13/01/15 11:46

872

ARRESTEN VAN CASSATIE

25.3.14 - N° 238

voortdurend misdrijf van. Hiervoor zou vereist zijn dat het voortduren
van het gevolg, het blijven bestaan van de toestand, een constitutief
bestanddeel van het misdrijf uitmaakt  (1).
5. Het onderscheid tussen beide misdrijfvormen moet worden
gemaakt op basis van de wil van de wetgever, die in eerste instantie
moet worden bepaald aan de hand van de tekst van de wet  (2).
De duidelijke tekst van het kwestieuze KB bepaalt dat de inenting
moet aanvangen in de loop van de tweede levensmaand en beëindigd
moet zijn voor de leeftijd van 18 maanden ; slechts bij medische contraindicaties is een afwijking mogelijk en dit slechts voor de duur ervan,
waarna de vaccinatie alsnog binnen de 18 maanden moet gebeuren
volgend op het einde van deze tegenaanwijzing. Strafbaar is aldus
gesteld het niet laten vaccineren van het kind vóór het de leeftijd van
18 maanden heeft bereikt  (3) en niet het laten bestaan van de toestand
dat het kind niet is ingeënt. Deze visie kan worden gesteund op het feit
dat de Koning met deze bepalingen de vroege inenting van kinderen
nastreefde. Dit blijkt uit het verslag aan de Koning, waarin hierover
wordt vermeld : “Indien de jonge kinderen thans niet vroegtijdig worden
ingeënt, lopen zij gevaar die immuniteit niet te ontwikkelen, zodat zij
bij een nieuwe aanval van het wilde virus, een gunstig terrein kunnen
worden voor de ontwikkeling van ernstige vormen van de ziekte”. Met
de woorden “die immuniteit” wordt gedoeld op de immuniteit die zich
bij een belangrijk deel van de bevolking op natuurlijke wijze ontwikkelde toen dit virus nog vaker voorkwam.
Verder wordt in het verslag benadrukt dat “het risico van nerveuse
lokalisatie van poliomyelitisinfectie, die normaal zeer verspreid en
gewoonlijk goedaardig is, echter des te erger is naarmate de primoinfectie op een hogere leeftijd voorkomt. Door de vroegtijdige besmetting in de hand te werken zal een intense verspreiding van het virus
de verhouding van de goedaardige vormen der ziekte immers doen
toenemen en tegelijktijd de immuniteit verschaffen. Voor de komende
generaties verminderen echter de mogelijkheden van natuurlijke
vroegtijdige immunisatie vanzelfsprekend in de thans reeds zeer
hoge mate dat de vaccinatie van de vorige generaties de verspreiding
van het virus belemmerd heeft. Wil men de komende generaties niet
blootstellen aan een toenemend gevaar voor nerveuse lokalisaties van
de ziekte, dan is het onontbeerlijk geworden ze, door middel van een
noodzakelijk vroegtijdige vaccinatie die hoe langer hoe meer stelselmatig moet geschieden, te beschermen”  (4).
  (1) F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, II, Brussel, Larcier, 2011, 179, nr. 1025.
  (2) A. Braas, Précis de droit penal, Brussel, Bruylant, 1936, 115, nr. 164. J. Constant,
Manuel de droit pénal, Luik, Imp. des Invalides, 1953, 84, nr. 71 ; J.J. Haus, Principes
généraux de droit pénal belge, I, Gent, Hoste, 1879, 269, nr. 366 ; F. Tulkens en M. van de
Kerchove, “Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques”, in À la
rencontre du droit, Waterloo, Kluwer, 2007, 349 ; C. Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 218.
  (3) En met dien verstande dat de behandeling een aanvang moet nemen in de loop van
de tweede levensmaand.
  (4) Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de
inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt, BS 6 december 1966, p. 12111.
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6. Het lijkt dan ook de bedoeling van de regelgever te zijn geweest dat
het om een aflopend misdrijf gaat : het misdrijf is voltrokken zodra de
leeftijd van 18 maanden is bereikt zonder dat de inenting heeft plaatsgevonden, of de volledige inenting cyclus is doorlopen (behoudens in
geval van medische contra-indicatie). Het feit dat het gevolg van de
inbreuk, namelijk het niet ingeënt zijn van het kind, blijft verder
duren maakt hier nog geen voortdurend misdrijf van. Hetzelfde geldt
voor het feit dat de inenting op een later moment nog nuttig kan zijn
zoals blijkt uit het feit dat de inenting ook nog een op een later tijdstip
een verplicht karakter heeft, wanneer deze door een medische oorzaak
niet eerder kon worden toegediend.
7. Deze stelling wordt versterkt wanneer men kijkt naar andere
misdrijven, waarbij een analoge redenering kan worden gevolgd. Zo
is er bijvoorbeeld het misdrijf van het nalaten aangifte te doen van
een geboorte binnen de 15 dagen (art. 361 Sw.). Van dit misdrijf wordt
aangenomen dat het een aflopend misdrijf is  (1), en dus geen misdrijf
dat voortduurt tot het moment waarop alsnog aangifte wordt gedaan
van de geboorte. Net als in casu heeft de wetgever hier een duidelijke
termijn voorgeschreven waarbinnen de voorgeschreven handeling moet
gebeuren, wat aanleiding geeft tot de omschrijving als een aflopend
misdrijf. Het feit dat de aangifte wanneer ze later gebeurt ook nog een
nuttig gevolg heeft, doet hieraan geen afbreuk. Een ander voorbeeld is
het misdrijf uit de vroegere Wet Bescherming Loon. Hier oordeelde Uw
Hof dat het misdrijf erin bestaat niet of niet op de voorgeschreven tijdstippen en binnen de voorgeschreven termijnen het loon uit te betalen,
voltrokken is door één enkel verzuim, op het ogenblik waarop uiterlijk
moet worden betaald. Het misdrijf werd aldus als een aflopend misdrijf
beschouwd  (2).
8. Toegepast op de voorliggende zaak impliceert dit dat bij het
kind geboren op 10 juni 2007 de behandeling diende aan te vatten
tussen 10 juli 2007 en 10 augustus 2007 en diende beëindigd te zijn vóór
10 december 2007. Het bestreden arrest stelt niet vast dat er tegenindicaties werden aangevoerd. Dit betekent dat het aan eiser ten laste
gelegde misdrijf was voltrokken op 10 december 2008 zodat de appelrechters de schuldigverklaring van eiser en zijn daarop gebaseerde
veroordeling tot straf voor het misdrijf gepleegd van 11 december 2008
tot 4 november 2011 niet naar recht verantwoorden. Het hof van beroep
leidde uit de afwijkingsmogelijkheid op de termijn die er bestaat bij
medische contra-indicaties af dat onafgezien van de leeftijd, de inenting tegen poliomyelitis verplicht is gesteld. Het hof maakte van de
afwijkingsmogelijkheid bij medische contra-indicaties slechts een
voorbeeld van de gevallen waarin er kan worden afgeweken van de in
het KB opgenomen timing. Aldus oordelen de appelrechters dat het
gaat om een voortdurend misdrijf dat blijft voortduren tot het kind de
nodige inentingen heeft gehad.
  (1) J.J. Haus, Principes généraux de droit pénal belge, I, Gent, Hoste, 1879, 276, nr. 374 ;
C. Hennau en J. Verhaegen, Droit pénal général, Brussel, Bruylant, 2003, 58, nr. 42.
  (2) Cass. 21 december 1992, AR 9547, AC 1991-1992, nr. 807.
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9. Het tweede onderdeel van het tweede middel van eiser, dat aanvoert
dat de appelrechters met bevestiging van het vonnis van de correctionele rechtbank eiser veroordelen voor handelingen die niet door
artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 strafbaar zijn
gesteld, is gegrond.
De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie of tot
cassatie zonder verwijzing.
10. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat er geen uitdrukkelijke wettelijke bepalingen lijken te bestaan omtrent de inenting
tegen poliomyelitis voor personen die na de leeftijd van 18 maanden
naar België komen of, zoals in casu, die naar België komen na de leeftijd
van twee maanden en vóór de leeftijd van 18 maanden bereikt werd  (1).
Artikel 3 van het KB van 26 oktober 1966 bepaalt enkel dat de burgemeesters en een lijst moet opmaken en actueel houden van de kinderen
die aan de verplichte vaccinatie zijn onderworpen. Zij herinneren ook
de personen die de verantwoordelijkheid hebben over de minderjarige
aan hun verplichtingen en controleren de naleving ervan. Dit impliceert evenwel dat zij ingeschreven zijn in de gemeente in kwestie in de
relevante periode.
Conclusie : Vernietiging met verwijzing naar een ander hof van beroep.

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 13 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 10 maart 2014 ter
griffie een conclusie neergelegd.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 14
Grondwet, artikel 2 Strafwetboek, de artikelen 1, 1o, en 5 Gezondheidswet van 1 september 1945 en de artikelen 1 en 8 van het koninklijk besluit van 26 oktober 1966, waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt (hierna : Besluit Poliomyelitis), alsmede
  (1) Volgens de vaststellingen van het arrest kwam de minderjarige aan in België op
21 november 2008 ; bij afwezigheid van medische tegenaanwijzingen was een inenting
overeenkomstig de termen van artikel 1 KB 26 oktober 1966 dus niet meer mogelijk.
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miskenning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken : het arrest
veroordeelt de eiser voor feiten die niet strafbaar zijn gesteld, namelijk voor het niet-inenten van de dochter van de eiser die geboren is
op 10 juni 2007, in de periode van 11 december 2008 tot 4 november 2011,
periode gesitueerd na de achttiende levensmaand van het kind.
2. Krachtens artikel 1 Besluit Poliomyelitis, dat de inenting tegen
poliomyelitis verplicht stelt, nemen de handelingen die de verplichting
omvat een aanvang in de loop van de tweede levensmaand en moeten
vóór de leeftijd van 18 maanden beëindigd zijn. Wanneer zich een medische contra-indicatie vertoont moeten die handelingen binnen achttien maanden na haar verdwijning verricht worden.
3. Krachtens artikel 8 Besluit Poliomyelitis worden de overtredingen
van dit besluit bestraft met de in de Gezondheidswet van 1 september
1945 gestelde straffen.
Het in de artikelen 1 en 8 Besluit Poliomyelitis bepaald misdrijf is
een aflopend misdrijf dat voltrokken is van zodra de periode waarbinnen die inenting moet gebeuren is beëindigd.
4. Het arrest (vijfde blad) stelt vast dat het kind geboren werd op
10 juni 2007.
Het oordeelt dat er geen tegenindicaties zijn aangetoond. Hieruit
volgt dat het misdrijf voltrokken is op 10 december 2008.
5. Het arrest dat de eiser schuldig verklaart aan de telastlegging
voor de periode van 11 december 2008 tot 4 november 2011 is niet naar
recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven

6. De grieven kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en
behoeven bijgevolg geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
25 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie :
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Vandermeersch (bij de balie te Kortrijk).
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N° 239
2o

— 25 maart 2014
(P.13.1855.N)

kamer

1o VERENIGING VAN MISDADIGERS. — Criminele
persoon. — Begrip.

organisatie.

— Leidend

2 o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Criminele organisatie. — Leidend persoon.
3o VERENIGING VAN MISDADIGERS. — Criminele
persoon. — Beoordeling door de rechter.

organisatie.

— Leidend

4o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A llerlei. — Strafzaken. — Criminele organisatie. — Leidend persoon. — Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter. — Toezicht van het Hof.
5o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.
— A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Redelijke termijn. — Overschrijding. —
Beoordeling door de rechter. — A ard. — Criteria.
6 o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
Strafzaken. — Redelijke termijn. — Overschrijding. — Beoordeling. —
Criteria.
7o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A llerlei. — Strafzaken. — R edelijke termijn. — Overschrijding. — Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. — Toezicht door het Hof.

1o Het misdrijf leider van een criminele organisatie als bedoeld in
artikel 324bis Strafwetboek vereist niet dat de leider de structuur van de
criminele organisatie zelf heeft opgezet ; het volstaat dat de betrokkene
een leidende functie heeft in een bestaande of een door een andere opgezette structuur. (Artt. 324bis en 324ter, § 4, Strafwetboek)
2o, 3o en 4o De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde een leidende
rol heeft in een criminele organisatie als bedoeld in de artikelen 324bis en
324ter, § 4, Strafwetboek ; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door
hem gedane vaststellingen geen gevolgen trekt die daardoor niet kunnen
worden verantwoord of geen verband ermee hebben.
5o, 6o en 7o De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn binnen
dewelke een beklaagde het recht heeft dat zijn zaak wordt berecht, is overschreden en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak in
aanmerking, zoals de complexiteit van de zaak, die niet alleen een impact
heeft op het gerechtelijk onderzoek, maar ook op het in staat stellen van
de zaak door het openbaar ministerie en op de behandeling door de vonnisrechter in eerste aanleg en hoger beroep, de houding van de beklaagde en
de houding van de gerechtelijke overheid, zonder dat die criteria cumulatief moeten worden vervuld ; het Hof gaat enkel na of uit de vaststellingen
die hij doet, de rechter geen gevolgen heeft getrokken die daardoor niet
kunnen worden verantwoord of daarmee geen verband houden  (1).
  (1) Zie : Cass. 8 februari 2005, AR P.04.1317.N, AC 2005, nr. 77 ; Cass. 28 februari 2007, AR
P.06.1038.F, AC 2007, nr. 115.
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(C. t. LC Forwarding n.v. e.a.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 22 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Middel
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 149
Grondwet : het arrest is niet afdoende gemotiveerd over de schuldigverklaring aan het misdrijf leider te zijn geweest van een criminele
organisatie ; uit het feit dat de eiser thuis het nodige materiaal ter
beschikking had, kan het arrest niet afleiden dat hij de leider was van
een structuur die hij heeft opgezet om criminele feiten te plegen.
4. Het misdrijf leider van een criminele organisatie als bedoeld in
artikel 324bis Strafwetboek vereist niet dat de leider de structuur van
de criminele organisatie zelf heeft opgezet. Het volstaat dat de betrokkene een leidende functie heeft in een bestaande of een door een andere
opgezette structuur.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde een leidende
rol heeft in een criminele organisatie als bedoeld in de artikelen 324bis
en 324ter, § 4, Strafwetboek. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de
door hem gedane vaststellingen geen gevolgen trekt die daardoor niet
kunnen worden verantwoord of geen verband ermee hebben.
6. In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling
van de feiten door het arrest of het Hof verplicht tot een onderzoek van
feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
7. Het arrest oordeelt met eigen redenen en overname van de redenen
van het beroepen vonnis dat :
— tijdens de huiszoeking op eisers verblijfadres diverse goederen
gevonden werden die erop wijzen dat ze het bezit zijn van een persoon
die een leidende rol had bij het stelen van de kaarten, het kopiëren en
het aan de man brengen ervan, zoals dat gebeurt binnen een criminele
organisatie ;
— op het verblijfadres voorwerpen werden gevonden die cruciaal zijn
voor het goede verloop van de criminele activiteiten van de criminele
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organisatie : blanco kaarten met magneetstrip, allerhande gestolen
kaarten en kaartlezers ;
— tijdens de voormelde huiszoeking een laptop in beslag genomen
werd waarop tekstbestanden stonden met gegevens van gekopieerde
magneetkaarten ;
— uit onderzoek blijkt dat die computer software bevatte die het
lezen en bewerken van kaarten met magneetstrip mogelijk maakte ;
— het voormelde materiaal niet afkomstig kan zijn van andere
protagonisten in de zaak ;
— de eiser werd aangesproken als “captan” — kapitein in het Nederlands — en bij anderen bekend stond onder die naam ;
— een medebeklaagde voor de eiser kaarten kopieerde die hij overal
in het land uit wagens stal ;
— het kopiëren van de kaarten door die medebeklaagde zou gebeurd
zijn met een toestel dat hij kreeg van de eiser ;
— de eiser in contact stond met alle betrokkenen, voor de overdracht
van de kaartgegevens van een kaart naar de andere zorgde en de
afspraken met de afnemers regelde ;
— uit de verhoren van een mede-veroordeelde blijkt dat de eiser op
een kundige manier leiding gaf, onder meer door een aantal sub-taken
te delegeren ;
— de eiser daarbij de spin in het web was die in contact stond met alle
betrokkenen, voor de overdracht van de kaartgegevens van een kaart
naar de andere zorgde, de afspraken met de afnemers regelde, enz.
Op grond van het geheel van die feitelijke gegevens vermag het arrest
wettig te oordelen dat de eiser een leidend persoon was in de criminele
organisatie.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 21ter
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt
dat de redelijke termijn voor de berechting van eisers zaak niet is
overschreden en steunt daarvoor op de complexiteit van de zaak ; uit
de feiten die het vaststelt kan het arrest niet wettig afleiden dat de
redelijke termijn niet is overschreden ; de rechtspleging in haar geheel
heeft, mede in acht genomen de duur van het beraad, iets meer dan vijf
jaar geduurd ; het arrest gaat voorbij aan eisers detentietoestand en
houding, de houding van de overheid, de duur van de behandeling van
de zaak in hoger beroep van ongeveer 21 maanden en het feit dat de
eiser moeilijkheden heeft ondervonden om een advocaat te vinden die
in staat was hem te verdedigen.
9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat de eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat zijn detentietoestand en zijn moeilijkheden om een advocaat te vinden in aanmerking dienden te worden genomen voor de beoordeling van de redelijke
termijn.
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In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
10. De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn binnen
dewelke een beklaagde het recht heeft dat zijn zaak wordt berecht, is
overschreden. Hij neemt daartoe de concrete omstandigheden van de
zaak in aanmerking, zoals de complexiteit van de zaak, de houding
van de beklaagde en de houding van de gerechtelijke overheid, zonder
dat die criteria cumulatief moeten worden vervuld. Het Hof gaat enkel
na of uit de vaststellingen die hij doet, de rechter geen gevolgen heeft
getrokken die daardoor niet kunnen worden verantwoord of daarmee
geen verband houden.
11. De complexiteit van de zaak heeft niet alleen een impact op het
gerechtelijk onderzoek, maar ook op het in staat stellen van de zaak
door het openbaar ministerie en op de behandeling door de vonnisrechter in eerste aanleg en hoger beroep.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
12. Het arrest oordeelt :
— de zaak is wegens het aantal feiten die zich over het hele Vlaamse
grondgebied afspeelden, het aantal verdachten met diverse nationaliteiten en buitenlandse woonplaatsen, het grensoverschrijdend
karakter van het onderzoek en het aantal dossiers die uit andere
arrondissementen in België en uit Duitsland dienden te worden samengevoegd, bijzonder complex ;
— het onderzoek is na 20 januari 2009 geenszins verslapt ;
— het dossier werd op 27 juli 2010 door de onderzoeksrechter aan het
openbaar ministerie medegedeeld ;
— het openbaar ministerie heeft in deze complexe zaak op 8 april
2011 een eindvordering opgesteld en de eiser werd bij beschikking van
15 juni 2011 naar de correctionele rechtbank verwezen ;
— de zaak werd voor de correctionele rechtbank ingeleid op
12 september 2011 en na een uitstel naar 14 november 2011, werd de
zaak in beraad genomen op 19 december 2011, waarna het vonnis op
30 januari 2012 werd uitgesproken ;
— op het hoger beroep van de eiser en het openbaar ministerie,
werd de eiser op 4 juli 2012 gedagvaard om voor het hof van beroep te
verschijnen op 15 oktober 2012, alwaar de zaak eerst werd uitgesteld
naar de rechtszitting van 20 november en vervolgens, op eisers verzoek,
naar de rechtszitting van 15 april 2013 en nadien nog naar de rechtszitting van 11 juni 2013 waar de zaak in beraad werd genomen.
Op grond van die gegevens, waarbij het arrest niet alleen de complexiteit van de zaak in aanmerking neemt gedurende het gerechtelijk
onderzoek en de behandeling van de zaak in eerste aanleg en hoger
beroep, maar ook de houding van de eiser en het openbaar ministerie,
oordeelt het naar recht dat de redelijke termijn niet is overschreden.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
zaak door het hof van beroep in beraad genomen werd op 11 juni 2013.
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Gelet op de complexiteit van de zaak heeft de duur van het beraad tot
de uitspraak op 22 oktober 2013, niet voor gevolg dat de behandeling
van de zaak in haar geheel onredelijk lang heeft geduurd.
In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.
14. De enkele omstandigheid dat de eiser in één van de zaken van zijn
vrijheid is beroofd, heeft, gelet op de overige omstandigheden van de
zaak die de rechter in aanmerking kan nemen, niet noodzakelijk voor
gevolg dat de lange duur van de procedure daardoor onredelijk wordt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
15. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman,
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Mot (bij de balie te Gent).

N° 240
2o

— 25 maart 2014
(P.13.2020.N)

kamer

1o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Rechtspleging voor de hoge commissie. — A rtikel 6.1 EVRM. — Toepasselijkheid.
2 o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
A rtikel 6. — A rtikel 6.1. — Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij. — R echtspleging voor de hoge commissie. — Toepasselijkheid.
3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
Verzoek tot definitieve invrijheidstelling. — Lid van de hoge commissie
dat reeds oordeelde over een vorig verzoek. — Verdragsrechtelijk of
wettelijk beletsel. — Schijn van partijdigheid.

1o en 2o Artikel 6.1 EVRM is in beginsel niet van toepassing voor de hoge
commissie die geen uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering noch over de vaststelling van burgerlijke rechten of verplichtingen  (1).
  (1) Zie : Cass. 25 juni 2013, AR P.13.0535.N, AC 2013, nr. 395.
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3o Geen enkele verdragsbepaling of wettelijke bepaling belet dat een lid van
de hoge commissie, die voordien in dezelfde zaak als lid van diezelfde
commissie over een vorig verzoek tot definitieve invrijheidstelling heeft
geoordeeld, opnieuw daarover oordeelt ingevolge een nieuw verzoek tot
definitieve invrijheidstelling ; dit levert geen schijn van partijdigheid op.

(G.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge
commissie tot bescherming van de maatschappij van 7 november 2013.
De eiser voert in twee memories, die aan dit arrest zijn gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
.........................................................
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 292
Gerechtelijk Wetboek, alsook miskenning van de objectieve onpartijdigheid van de rechter : de bestreden beslissing is nietig ; twee van
de leden van de hoge commissie die de bestreden beslissing hebben
genomen maakten ook deel uit van de hoge commissie toen die op
19 april 2011 over een ander verzoek tot definitieve invrijheidstelling
van de eiser heeft beslist.
6. Artikel 6.1 EVRM is in beginsel niet van toepassing voor de hoge
commissie die geen uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering noch over de vaststelling van burgerlijke rechten of verplichtingen.
In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.
7. Geen enkele verdragsbepaling of wettelijke bepaling belet dat een
lid van de hoge commissie, die voordien in dezelfde zaak als lid van
diezelfde commissie over een vorig verzoek tot definitieve invrijheidstelling heeft geoordeeld, opnieuw daarover oordeelt ingevolge een
nieuw verzoek tot definitieve invrijheidstelling. Dit levert geen schijn
van partijdigheid op.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lantsoght
(bij de balie te Brugge).

N° 241
2o

— 25 maart 2014
(P.14.0437.N)

kamer

VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — I n vrijheid
gelaten of in vrijheid gestelde verdachte. — Nieuw bevel tot aanhouding.
— Nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken.
— Begrip. — Toepassing.

De omstandigheden als bedoeld in artikel 28, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet, dat bepaalt dat de onderzoeksrechter tegen de in vrijheid gelaten
of in vrijheid gestelde verdachte een bevel tot aanhouding kan uitvaardigen indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken, kunnen erin bestaan dat tegen de verdachte sinds zijn
invrijheidsstelling of vrijlating nieuwe aanwijzingen van schuld aan
het licht zijn gekomen ; het feit dat de onderzoeksrechter vóór die invrijheidsstelling of vrijlating reeds dergelijke aanwijzingen heeft vastgesteld
maar om andere redenen de verdachte al dan niet onder voorwaarden in
vrijheid heeft gelaten, doet hieraan geen afbreuk.

(N.)
A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 16 en 28 Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat het bevel tot
aanhouding van 12 februari 2014 regelmatig is ; de onderzoeksrechter
heeft dat aanhoudingsbevel tegen de eiser uitgevaardigd wegens
het bestaan van nieuwe en ernstige omstandigheden zoals bedoeld in
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artikel 28, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet, nadat zij de eiser voor het
betrokken feit bij beschikking van 24 december 2013 in vrijheid onder
voorwaarden had gesteld ; de bedoelde nieuwe en ernstige omstandigheden kunnen enkel aanleiding geven tot een nieuw aanhoudingsbevel
wanneer zij betrekking hebben op de redenen van de invrijheidsstelling ;
het bevel tot aanhouding van 12 februari 2014 is echter alleen gesteund
op het bestaan van nieuwe schuldaanwijzingen, terwijl eisers invrijheidsstelling niet gegrond was op de afwezigheid van dergelijke aanwijzingen, maar wel op de mogelijkheid om het risico op recidive en collusie
te beperken door het opleggen van detentievervangende maatregelen ; de
enkele omstandigheid dat de nieuwe ernstige schuldaanwijzingen een
weerslag kunnen hebben op de redenen van de hechtenis, volstaat niet.
2. Krachtens artikel 28, § 1, 2o, Voorlopige Hechteniswet kan de
onderzoeksrechter tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde
verdachte een bevel tot aanhouding uitvaardigen indien nieuwe en
ernstige omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken.
3. De bedoelde omstandigheden kunnen erin bestaan dat tegen de
verdachte sinds zijn invrijheidsstelling of vrijlating nieuwe aanwijzingen van schuld aan het licht zijn gekomen. Het feit dat de onderzoeksrechter vóór die invrijheidsstelling of vrijlating reeds dergelijke aanwijzingen heeft vastgesteld maar om andere redenen de
verdachte al dan niet onder voorwaarden in vrijheid heeft gelaten,
doet hieraan geen afbreuk.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 242
2o

— 25 maart 2014
(P.14.0467.N)

kamer

1o VOORLOPIGE HECHTENIS. — CASSATIEBEROEP. — K amer van inbe schuldigingstelling. — Beslissing. — Geen redenen om de voorlopige
hechtenis onder elektronisch toezicht uit te voeren. — Ontvankelijkheid
van de voorziening.
2o CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep. — Strafvordering. — A llerlei. — Beklaagde en verdachte. —
Voorlopige hechtenis. — Kamer van inbeschuldigingstelling. — Beslissing.
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redenen om de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

uit te voeren.

— Ontvankelijkheid

van de voorziening.

1o en 2o Ontvankelijk is het cassatieberoep van een aangehouden inverdenkinggestelde tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat er geen redenen bestaan om de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht te doen uitvoeren  (1).

(A.)
25 maart 2014 — 2 o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Daeninck
(bij de balie te Hasselt).

N° 243
2o

— 26 maart 2014
(P.13.1860.F)

kamer

1o AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING. — Verkrachting. — Bestanddelen. — Slachtoffer. — K ind beneden de leeftijd van
veertien jaar. — Daad van seksuele penetratie. — Begrip. — Orale pene tratie met een borst.
2 o AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING. — Verkrachting. — Bestanddelen. — Daad van seksuele penetratie. — Slachtoffer.
— K ind beneden de leeftijd van veertien jaar. — Geen toestemming. —
Onweerlegbaar vermoeden.

1o Orale penetratie met een borst, die een baby wordt opgedrongen om zijn
seksuele driften te bevredigen, kan, in bepaalde omstandigheden, als
verkrachting worden omschreven  (2). (Art. 375, zesde lid, Strafwetboek)
2o Uit de beslissing om aan het feit van orale penetratie met een borst, die
het slachtoffer werd opgedrongen, het karakter toe te kennen van een
daad van seksuele penetratie op de persoon van een kind beneden de
leeftijd van veertien jaar, volgt, als onweerlegbaar vermoeden, het gebrek
aan toestemming van dat kind (3). (Art. 375, zesde lid, Strafwetboek)

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

voor het hof

H et cassatieberoep is gericht tegen het arrest van
te Luik, correctionele kamer, van 21 oktober 2013.

het hof van beroep

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
  (1) Impliciete oplossing.
  (2), (3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 243.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 19 februari 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 26 maart 2014 heeft raadsheer Françoise
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiser
Eerste middel
De eiser voert aan dat het arrest tegenstrijdig is doordat het jegens
hem, enerzijds, een positieve daad van deelneming aan het misdrijf en,
anderzijds, schuldige nalatigheid als een aanmoediging tot het plegen
van het misdrijf in aanmerking neemt.
De aangevoerde schending van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek
wordt alleen afgeleid uit de voormelde tegenstrijdigheid. Het middel,
dat niet vermeldt waarom het arrest die wetsbepalingen overtreedt is
onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat de eiser, eensdeels, de voltrekking van de verkrachting heeft aangemoedigd door zijn bewuste en
opzettelijke nalatigheid en, anderdeels, ook een positieve daad van
deelneming heeft gesteld aan het misdrijf bedoeld in artikel 375 Strafwetboek door de eerbaarheid van het kind tijdens dezelfde scène aan te
randen, in het kader van een scenario dat lang op voorhand was bedacht.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat het simuleren van borstvoeding niet beschouwd
kan worden als een daad van seksuele penetratie die een verkrachting
oplevert.
Het arrest oordeelt dat de eiser en zijn partner het kind hebben
ontkleed, zich hebben uitgekleed en naast hem seksuele betrekkingen
hebben onderhouden. Volgens de appelrechters heeft die relatie plaatsgehad nadat de eiser het geslachtsdeel van het kind in de mond heeft
genomen en zijn vriendin haar borst in de mond van de baby heeft
gestopt om haar seksuele driften te bevredigen.
Het hof van beroep heeft de orale penetratie die het kind in de aldus
beschreven omstandigheden werd opgedrongen als verkrachting
kunnen kwalificeren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat de appelrechters niet tot het gebrek aan
toestemming van het kind hebben kunnen besluiten, aangezien
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 orstvoeding een handeling is waarmee een zuigeling alleen maar
b
kan toestemmen.
Het arrest oordeelt niet dat de orale penetratie die het slachtoffer
werd opgedrongen slechts de draagwijdte van een gesimuleerde borstvoeding zou hebben gehad.
De appelrechters dienden het gebrek aan toestemming van het kind
niet “aan te tonen”, vermits dat als onweerlegbaar vermoeden blijkt uit
de beslissing om het feit te omschrijven als een daad van seksuele penetratie op de persoon van een kind beneden de leeftijd van veertien jaar.
Het middel kan dus niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op
de burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eiser van V. B. en D. C.
optredend in eigen naam en qualitate qua
De eiser voert geen middel in het bijzonder aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Preumont (bij de balie te Namen) en mevr. Henrotte (bij de balie te Brussel).

N° 244
2o

— 26 maart 2014
(P.13.1907.F)

kamer

1o DIEFSTAL EN AFPERSING. — Diefstal
Geweld. — Begrip.

door middel van geweld.

—

2 o DIEFSTAL EN AFPERSING. — Diefstal door middel van geweld. —
Afzonderlijke verzwarende omstandigheid. — M isdrijf gepleegd door
twee of meerdere personen. — Daad van deelneming aan de diefstal. —
Begrip.
3o VERENIGING VAN MISDADIGERS. — Begrip. — Bestanddelen.
4o VERENIGING VAN MISDADIGERS. — Voorwerp.

1o De wet bepaalt de mate niet van de fysieke dwang die op het slachtoffer
van een diefstal door middel van geweld wordt uitgeoefend, zodat ook
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licht geweld een verzwarende omstandigheid kan zijn  (1). (Artt. 468 en
483, Strafwetboek)
2o De appelrechters verantwoorden hun beslissing naar recht, volgens welke
het gedrag van een tweede persoon een daad van deelneming oplevert
aan de diefstal die de beklaagde ten laste is gelegd, nadat zij erop hebben
gewezen dat het slachtoffer door het gemeenschappelijke en verscheiden
optreden van de daders kon worden gelokaliseerd en ingesloten, dat
daardoor de buit kon worden binnengehaald zonder vrees om zich in het
bezit van een gestolen voorwerp te doen staande houden, voorts preciseren dat dit de reden was waarom de andere persoon aanwezig was, die
in de trein rechtover de voormelde beklaagde zat  (2). (Artt. 66, 67, 468 en
471, Strafwetboek)
3o Elke vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen
of op eigendommen is een misdrijf, bestaande door het enkele feit van het
inrichten der bende ; dat inrichten moet een opzettelijk karakter hebben,
met uitsluiting van elke toevallige of occasionele samenwerking en moet
de verschillende leden op ondubbelzinnige wijze aan elkaar binden,
waardoor hun samenwerkingsverband als een eenheid op het geëigende
ogenblik kan optreden  (3). (Art. 322, Strafwetboek)
4o Het voorwerp van het bij artikel 322 van het Strafwetboek bepaalde
misdrijf is de bendevorming zelf en niet de daarvan te onderscheiden
misdrijven ; het feit dat de beklaagde alleen schuldig is verklaard aan
diefstal sluit niet uit dat de rechter jegens die beklaagde de bestanddelen
van een vereniging van boosdoeners kan vaststellen  (4). (Art. 322, Strafwetboek)

(F. 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 29 oktober 2013.
De eiser S. F. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan en de eiser E. D. voert in een memorie die op 30 januari
2014 op de griffie is ingekomen, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, 422, nr. 702 ; F. Lugentz,
“Les vols et les extorsions”, in Les infractions contre les biens, De Boeck & Larcier, 2008,
82.
  (2) A. De Nauw, op.cit., 425, nr. 705 ; F. Lugentz, op.cit., 93 ; A. Lorent, “Vols et extorsions”, in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 217, nr. 206.
  (3) A. De Nauw, op.cit., 159, nr. 297 ; M. L. Cesoni, “L’association de malfaiteurs”, in
Les infractions contre l’ordre public, De Boeck & Larcier, 2013, 559.
  (4) Zie Cass. 29 januari 2008, AR P.07.1434.N, AC 2008, nr. 69.
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van het hof

Beoordeling
A. Cassatieberoep van S. F.
Eerste middel
De eiser, die schuldig is verklaard aan diefstal door middel van geweld
of bedreiging met de omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd
door twee of meerdere personen, voert aan dat de appelrechters de artikelen 468 en 483 Strafwetboek hebben geschonden omdat ze het geweld
niet hebben vastgesteld dat door die bepalingen wordt bedoeld.
De wet bepaalt de intensiteit van de fysieke dwang die op het slachtoffer wordt uitgeoefend niet, zodat ook licht geweld als fysieke dwang
kan worden aangemerkt.
Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij het bestaan van geweld afleidt, controleert het Hof evenwel of hij uit
zijn vaststellingen die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Het arrest vermeldt dat de eiser zich in een nagenoeg lege trein “op
het slachtoffer heeft laten vallen” en zijn linkerhand op haar computer
heeft geplaatst waardoor die bijna op de grond viel. Volgens de appelrechters is hierbij een voorwerp gevallen dat de eiser toebehoort en
heeft laatstgenoemde zijn tijd genomen om overeind te komen. Onmiddellijk daarna heeft het slachtoffer vastgesteld dat haar portefeuille
verdwenen was, hoewel ze nog maar net had nagegaan of ze hem nog
in haar bezit had. Ten slotte heeft het hof van beroep geoordeeld dat
het feit van zo onverwachts neer te storten, kennelijk om de diefstal
te plegen, het slachtoffer een trauma bezorgt door de omstandigheden
van de ontvreemding.
Met die overwegingen hebben de appelrechters naar recht kunnen
afleiden dat de eiser de diefstal had gepleegd door gebruik te maken
van geweld, in de zin van de voormelde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 66, 67 en 471
Strafwetboek, voert aan dat de appelrechters niet hebben vastgesteld
dat de feiten door verschillende daders waren gepleegd, omdat ze niet
hebben geoordeeld dat de tweede persoon die samen met de eiser ter
plaatse was, een daad van deelneming had gepleegd.
Uit het arrest blijkt niet dat de tweede persoon, die na de feiten
verdwenen is, louter passief de uitvoering van het misdrijf heeft bijgewoond. De appelrechters hebben immers erop gewezen dat het slachtoffer door het gezamenlijke en gespecialiseerde optreden van de daders
kon worden gelokaliseerd en ingesloten, en de buit daardoor vervolgens kon worden binnengehaald zonder vrees om zich in het bezit van
een gestolen voorwerp te doen staande houden. Ze hebben voorts gepreciseerd dat dit de reden was waarom de andere persoon in de trein
aanwezig was, zittend recht tegenover de eiser.
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Aldus verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat
het gedrag van de tweede persoon een daad van deelneming opleverde
aan de diefstal die de eiser ten laste is gelegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Naar luid van artikel 322 Strafwetboek, dat volgens de eiser is
geschonden, is elke vereniging met het oogmerk om een aanslag te
plegen op personen of op eigendommen, een misdrijf, bestaande door
het enkele feit van het inrichten der bende.
Het in dat artikel bedoelde inrichten moet een opzettelijk karakter
hebben, met uitsluiting van elke toevallige of door de omstandigheden
ingegeven samenwerking. Het moet de verschillende leden op ondubbelzinnige wijze met elkaar verbinden waarbij hun samenwerkingsverband op het geëigende ogenblik als een eenheid kan optreden.
Het voorwerp van dat misdrijf is de bendevorming zelf en niet de
daarvan te onderscheiden misdrijven.
Het feit dat de beklaagde alleen maar schuldig is verklaard aan
diefstal sluit niet uit dat de rechter ten aanzien van die beklaagde de
bestanddelen van een vereniging van boosdoeners kan vaststellen.
Het arrest oordeelt dat de zes beklaagden, waaronder de eiser, onderling een vereniging van boosdoeners hebben gevormd, aangezien de
verstandhouding tussen de daders veruit de verstandhouding te boven
ging die gewoonlijk bij mededaderschap van verschillende daders
wordt aangetroffen. Het vermeldt ook dat de verschillende misdrijven
niet voortvloeien uit een spontaan optreden, na toevallige ontmoetingen, zonder voorafgaande eensgezindheid, maar dat de beklaagden
integendeel het oogmerk hadden om samen de als diefstal omschreven
misdrijven te plegen, opzet waarvan ze de uitvoering samen hadden
voorbereid. Voorts preciseert het dat de daders, te dezen, samen naar
of vanuit Luxemburg reizen, elkaar informeren over een mogelijk
slachtoffer, ten aanzien van het slachtoffer gebruik maken van afleidingsmanoeuvres en samen dan wel afzonderlijk verdwijnen en dat ze
al verschillende malen in een dergelijke situatie op het Belgisch spoorwegnet werden gecontroleerd.
Door de eiser op grond van die redenen schuldig te verklaren aan
het misdrijf vereniging van boosdoeners, hebben de appelrechters het
voormelde artikel juist toegepast.
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.
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Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
26 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer
Montiel Corte (bij de balie te Luik), de heer Deleu (bij de balie te
Brussel) en de heer Zévenne (bij de balie te Luik).

N° 245
2o

— 26 maart 2014
(P.13.1936.F)

kamer

1o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — A rtikel 149.
— Vonnissen en arresten. — Motiveringsplicht. — Strafzaken. — Beoordeling van de bestanddelen van het misdrijf. — Foutieve toepassing van
de wet. — Schending.
2 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen). —
Beoordeling van de bestanddelen van het misdrijf. — Foutieve toepassing
van de wet. — T egenstrijdige bepalingen. — Gevolg.
3o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — Stukken

overhandigd

onder

de

verplichting ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken
of aan te wenden.

— Overhandiging. — Begrip. — Sociale

documenten en

boekhoudkundige stukken van een vennootschap in vereffening in handen
van haar zaakvoerder.

4o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — A lgemeen. — Strafzaken. — I ndeplaatsstelling van redenen.
5o MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — Bestanddelen. — Verduisteren of
verspillen van de overgedragen zaak. — Begrip. — Ongerechtvaardigd
achterhouden van de zaak.

1o en 2o De rechter die, zij het door de wet foutief toe te passen, beslist dat
de feitelijke gegevens van de zaak het materieel bestanddeel van het aan
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet voltrekken, schendt de artikelen 149 van de Grondwet en 1138, 4o, van het Gerechtelijk Wetboek niet.
3o Het is niet tegenstrijdig te oordelen, enerzijds, dat de sociale documenten
en boekhoudkundige stukken van een vennootschap in vereffening, zich
in handen van haar zaakvoerder bevinden wegens de opdracht die eigen
is aan dat mandaat en, anderzijds, dat het feit dat de zaakvoerder die
stukken in handen heeft niet het gevolg is van een overhandiging in de
zin van artikel 491 van het Strafwetboek.
4o Het Hof kan de in de middelen bekritiseerde redenen waarop de beslissing steunt, vervangen door een juridische grondslag die het dictum
verantwoordt  (1).
  (1) Zie Cass. 4 september 2012, AR P.12.0037.N, AC 2012, nr. 442.
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5o Misbruik van vertrouwen wordt alleen gepleegd door het verduisteren
of verspillen van andermans zaak ; het achterhouden van de zaak, zij het
op onverantwoorde wijze, voltrekt als dusdanig het bij artikel 491 van het
Strafwetboek bepaalde wanbedrijf niet  (1).

(Procureur- generaal

bij het

Hof

van

Beroep

te

Luik t. T.)

A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 31 oktober 2013.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest
is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
De rechter die, zij het door de wet foutief toe te passen, beslist dat
de feitelijke gegevens van de zaak het materieel bestanddeel van het
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet uitmaken, schendt de
artikelen 149 Grondwet en 1138, 4o, Gerechtelijk Wetboek niet.
Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de sociale documenten en boekhoudkundige stukken van een vennootschap in vereffening zich in handen van haar zaakvoerder bevinden wegens de
opdracht die eigen is aan dat mandaat en, anderdeels, dat het feit dat
de zaakvoerder die stukken in handen heeft, niet het gevolg is van een
overhandiging in de zin van artikel 491 Strafwetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde middel
De eiser verwijt het arrest dat het de vrijspraak grondt op redenen
die deze niet kunnen verantwoorden, met name, enerzijds, het feit dat
de vennootschap de stukken niet manueel aan haar zaakvoerder heeft
overgedragen en, anderzijds, het feit dat de vereffenaar niet de eigenaar van de voormelde stukken is.
Het Hof kan de in de middelen bekritiseerde redenen waarop de beslissing steunt, vervangen door een juridische grondslag die het dictum
rechtvaardigt.
Uit de vaststellingen van het arrest en uit het beroepen vonnis blijkt
dat de verweerder de sociale documenten en boekhoudkundige stukken
die in zijn bezit waren niet aan de vereffenaar van zijn vennootschap
  (1) Zie Cass. 23 juli 1934, Bull. en Pas. 1935, 366 ; A. De Nauw, Initiation au droit pénal
spécial, Kluwer, 2008, 454, nr. 749 ; H.-D. Bosly, “L’abus de confiance”, in Les infractions
contre les biens, De Boeck & Larcier, 2008, 217.
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heeft overhandigd, dat de vereffenaar die traagheid bij het parket
heeft aangeklaagd, dat een onderzoeksrechter werd aangezocht en dat
de stukken na een huiszoeking in beslag konden worden genomen.
Misbruik van vertrouwen wordt alleen gepleegd door het verduisteren
of verspillen van andermans zaak. Het achterhouden van de zaak, zij
het op onverantwoorde wijze, voltrekt als dusdanig het bij artikel 491
Strafwetboek bepaalde wanbedrijf niet.
De feitenrechters, die de gedraging die de verweerder ten laste
wordt gelegd, herleiden tot het niet-teruggeven van een zaak
waarvan hij noch de essentie heeft vervormd noch de eigendom heeft
overgedragen en waarop hij zelf geen enkele rechtstreekse toeëigeningshandeling heeft verricht, sluiten aldus zowel verduistering als
verspilling uit.
Aangezien de vrijspraak op grond daarvan verantwoord is, zijn de
middelen, die niet tot cassatie kunnen leiden, niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
26 maart 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop,
advocaat-generaal.

N° 246
1o

— 27 maart 2014
(C.12.0518.N)

kamer

1o STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — H erstel van plaats in de vorige
staat. — Stedenbouwkundig inspecteur. — A mbtshalve uitvoering. —
A dvies van de hoge raad voor het herstelbeleid. — toepassingsgebied. —
I nvordering van dwangsom.
2 o DWANGSOM. — Stedenbouw. — H erstel van plaats in de vorige staat. —
stedenbouwkundig inspecteur. — A mbtshalve uitvoering. — A dvies van de
hoge raad voor het herstelbeleid. — Toepassingsgebied.

1o en 2o Het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is enkel vereist
wanneer de stedenbouwkundige inspecteur overgaat tot ambtshalve
uitvoering van de veroordeling tot herstel en niet bij de invordering van
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de verbeurde dwangsom. (Artt. 149, vijfde lid, en 153, eerste en tweede
lid, Stedenbouwdecreet 1999)

(V. t. Gewestelijk Stedenbouwkundig inspecteur, bevoegd
het grondgebied van de P rovincie Oost-Vlaanderen)

voor

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 15 mei 2012.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 149, vijfde lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt
de rechtbank een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen, bepaald in het eerste lid, en kan zij, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur, een dwangsom opleggen per dag vertraging in
de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel.
Krachtens artikel 153, eerste lid, Stedenbouwwet 1999 beveelt het
vonnis van de rechter bedoeld in artikel 149 dat de stedenbouwkundig
inspecteur ambtshalve kan voorzien in de uitvoering ervan, voor het
geval de plaats niet binnen de door de rechtbank bepaalde termijn in
de vorige staat wordt hersteld.
Krachtens artikel 153, tweede lid, Stedenbouwwet 1999 kan de stedenbouwkundig inspecteur de ambtshalve uitvoering van het vonnis
slechts opstarten na eensluidend advies van de Hoge Raad voor het
Herstelbeleid.
2. Hieruit volgt dat het advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid enkel vereist is wanneer de stedenbouwkundig inspecteur overgaat tot ambtshalve uitvoering van de veroordeling tot herstel in de
vorige toestand en niet bij de invordering van de verbeurde dwangsom.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
3. De appelrechter laat zijn beslissing dat een voorafgaand advies
niet vereist is, steunen op de gronden uiteengezet in randnummers 3.6
en 3.7 van het arrest.
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4. De redenen die het onderdeel bekritiseert en die betrekking
hebben op een eventuele schending van de Grondwet zijn ten overvloede
gegeven.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. De appelrechter oordeelt dat de verweerder niet kan verweten
worden dat hij ervoor kiest om het middel van de dwangsom te
gebruiken en de veroordeelde aan te zetten tot volledige nakoming
van de hoofdveroordeling, en dat hij door het herhaaldelijk invorderen
van de dwangsommen de eiser duidelijk maakte dat hij de nakoming
van de hoofdveroordeling wenste.
6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, onderzoekt de appelrechter aldus of de verweerder rechtsmisbruik heeft gepleegd door het
herstel te blijven bewerkstelligen middels dwangsommen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 247
1o

— 27 maart 2014
(C.13.0412.N)

kamer

GEMEENTE. — A dministratieve
treder. — Bevoegde persoon.

geldboetes.

— K ennisgeving

aan de over-

Wanneer bij beslissing van de gemeenteraad de gemeentesecretaris wordt
aangewezen als ambtenaar belast met het opleggen van een administratieve geldboete, en een besluit van de gemeenteraad de ambtenaar belast
met het opleggen van administratieve geldboetes of zijn vervanger bevoegd
verklaart om van de administratieve geldboetes aan de overtreder kennis
te geven, volgt daaruit dat de gemeentesecretaris bevoegd is om de administratieve geldboetes ter kennis te brengen van de overtreder, en dat de
gemeentesecretaris bijgevolg alleen de brieven kan ondertekenen waarbij
deze kennisgeving gebeurt, zonder dat deze brieven ook moeten worden
ondertekend door de burgemeester  (1). (Artt. 119bis, § 2, derde en vijfde
lid, Nieuwe Gemeentewet ; Art. 1 KB 7 jan. 2001)

(Stad Brussel t. T.)
  (1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :
Situering

en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd
in een proces-verbaal van 8 augustus 2010 door de politie van Brussel
vastgesteld dat verweerder zich met zijn voertuig op het kruispunt
van de Sint-Michielsstraat met de Adolphe Maxlaan bevond en dat uit
die wagen luide muziek te horen was. Deze muziek was te horen tot in
het voertuig van de politie dat zich op 20 meter bevond en waarvan de
ramen dicht waren, hetgeen overlast veroorzaakte.
2. Na kennisgeving van dat proces-verbaal aan verweerder op
20 januari 2011, met uitnodiging om zijn verweermiddelen te laten
kennen, besliste de stadssecretaris van de Stad Brussel op 16 februari
2011 tot het opleggen aan verweerder van een administratieve geldboete.
Die beslissing werd op 16 februari 2011 ter kennis gebracht van
verweerder middels een alleen door de stadssecretaris ondertekende
brief.
3. Bij verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de politierechtbank
te Brussel op 7 maart 2011, stelde verweerder verhaal in tegen voormelde beslissing van 16 februari 2011.
Het bestreden vonnis van de politierechtbank te Brussel van
10 januari 2012 vernietigde de aangevochten beslissing van eiser en
sprak verweerder vrij van alle tenlasteleggingen.
4. Het cassatieberoep tegen dit vonnis maakt het voorwerp uit van de
huidige procedure.
H et

enig cassatiemiddel

5. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van
artikel 119bis, inzonderheid § 2, al. 3 en 5, van de Nieuwe Gemeentewet,
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot
inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, van
artikel 1 van de beslissing van de Gemeenteraad van de Stad Brussel
van 5 november 2001 betreffende onder meer de “aanduiding van de
bevoegde ambtenaar voor het opleggen van administratieve geldboetes.
— Toepassing van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 7 januari
2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei
1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve
sancties”, en van artikel 1 van het besluit van de Gemeenteraad van
de Stad Brussel van 21 september 2009 betreffende de Gemeentelijke
administratieve sancties — Betekening van de sancties — Aanwijzing
van de ondertekenaars.
6. Eiser voert aan dat uit de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen volgt dat voor de gemeentelijke administratieve
sancties bijzondere bepalingen van toepassing zijn en dit met inbegrip
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van de kennisgeving van die sancties aan de dader, kennisgeving die
voor eiser kan gebeuren door de gemeentesecretaris.
Volgens eiser schendt het bestreden vonnis, door het verhaal van
verweerder gegrond te verklaren om reden dat de beslissing van
eiser van 16 februari 2011 houdende het opleggen aan verweerder van
een gemeentelijke administratieve geldboete nietig is bij toepassing
van artikel 109 van de Nieuwe Gemeentewet en dit gelet op het alleen
ondertekend zijn van de kennisgeving ervan door de stadssecretaris,
de voornoemde bepalingen.
Bespreking

van het enig middel

7. Krachtens artikel 119bis, § 2, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet
wordt de administratieve geldboete opgelegd door de ambtenaar behorend tot een van de categorieën vastgesteld door de Koning, bij een
besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad en die daartoe door de
gemeenteraad wordt aangewezen. Deze ambtenaar mag niet dezelfde
zijn als degene die op grond van paragraaf 6 de inbreuken vaststelt.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning
van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, bepaalt dat
de gemeenteraad de gemeentesecretaris aanwijst als ambtenaar belast
met het opleggen van de administratieve geldboetes. Het bepaalt tevens
dat de gemeenteraad ook een ambtenaar kan aanduiden met het niveau
waarvoor een universitair diploma vereist is.
In uitvoering hiervan wordt bij artikel 1 van de beslissing van de
gemeenteraad van eiser van 5 november 2001 de gemeentesecretaris
aangewezen als ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes.
Artikel 119bis, § 2, vijfde lid, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat,
onverminderd paragraaf 10, de gemeenteraad de wijze vaststelt van
kennisgeving van de sanctie aan de dader van de inbreuk.
Bij artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van eiser van
21 september 2009 wordt de ambtenaar belast met het opleggen van
administratieve geldboete of zijn vervanger bevoegd verklaard om van
de administratieve geldboetes aan de overtreders kennis te geven.
8. Uit deze bepalingen volgt naar mijn oordeel dat de gemeentesecretaris van eiser bevoegd is om de administratieve geldboetes ter kennis te
brengen van de overtreder en dat de gemeentesecretaris bijgevolg alleen
de brieven kan ondertekenen waarbij deze kennisgeving gebeurt, zonder
dat deze brieven ook moeten worden ondertekend door de burgemeester.
9. Door te oordelen dat de aangetekende brief waarmee de administratieve boete ter kennis werd gebracht van de verweerder overeenkomstig artikel 109 van de Nieuwe Gemeentewet ondertekend diende te
zijn door de burgemeester en door op die grond de beslissing van eiser
van 16 februari 2011 waarbij aan de verweerder een administratieve
boete werd opgelegd te vernietigen, schendt het bestreden vonnis naar
mijn mening de als geschonden aangewezen bepalingen.
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10. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.
Conclusie
11. Vernietiging

A rrest.
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de politierechtbank te Brussel van 10 januari 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 6 februari 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
1. Krachtens artikel 119bis, § 2, derde lid, Nieuwe Gemeentewet wordt
de administratieve geldboete opgelegd door de ambtenaar behorend
tot een van de categorieën vastgesteld door de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in Ministerraad en die daartoe door de gemeenteraad wordt aangewezen. Deze ambtenaar mag niet dezelfde zijn als
degene die op grond van paragraaf 6 de inbreuken vaststelt.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning
van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, bepaalt dat
de gemeenteraad de gemeentesecretaris aanwijst als ambtenaar belast
met het opleggen van de administratieve geldboetes. Het bepaalt tevens
dat de gemeenteraad ook een ambtenaar kan aanduiden met het niveau
waarvoor een universitair diploma vereist is.
In uitvoering hiervan werd bij artikel 1 van de beslissing van de
gemeenteraad van de eiseres van 5 november 2001 de gemeentesecretaris aangewezen als ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes.
2. Artikel 119bis, § 2, vijfde lid, Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat,
onverminderd paragraaf 10, tweede lid, de gemeenteraad de wijze vaststelt van kennisgeving van de sanctie aan de dader van de inbreuk.
Bij artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van de eiseres van
21 september 2009 wordt de ambtenaar belast met het opleggen van
administratieve geldboetes of zijn vervanger bevoegd verklaard om
van de administratieve geldboetes aan de overtreders kennis te geven.
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3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat de gemeentesecretaris van
de eiseres bevoegd is om de administratieve geldboetes ter kennis
te brengen van de overtreder en dat de gemeentesecretaris bijgevolg alleen de brieven kan ondertekenen waarbij deze kennisgeving
gebeurt, zonder dat deze brieven ook moeten worden ondertekend door
de burgemeester.
4. Door te oordelen dat de aangetekende brief waarmee de administratieve boete ter kennis werd gebracht van de verweerder overeenkomstig artikel 109 Nieuwe Gemeentewet ondertekend diende te zijn
door de burgemeester en door op die grond de beslissing van de eiseres
van 16 februari 2011 waarbij aan de verweerder een administratieve
boete werd opgelegd te vernietigen, schendt het vonnis de hiervoor
aangehaalde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het beroep
ontvankelijk verklaart.
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 politierechtbank te
Vilvoorde.
27 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer
Kirkpatrick.

N° 248
1o

— 28 maart 2014
(C.13.0163.F)

kamer.

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — RECHTSPLEGING. — Curator. — A lgemene opdracht. —
Begrip. Rechtsvordering namens de boedel. — Bevoegdheid.
2 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — ALGEMEEN. — Schuldeisers. — Gemeenschappelijke
rechten. — Begrip.
3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD. — ALGEMEEN. — Boedel van goederen en rechten. —
Gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers. — Schade. — Fout.
— Verzwaring van het passief van het faillissement of vermindering van
het actief. — Schuldeisers. — Collectieve schade. — A antasting van de
gemeenschappelijke rechten.
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4o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — ALGEMEEN. — Boedel van goederen en rechten. — Gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers. — Schade. — Fout. — Begrip.

1o De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de
gefailleerde te gelde te maken en de eventuele opbrengst uit de tegeldemaking van die activa te verdelen ; wanneer de curator namens de boedel in
rechte optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit.
2o De gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die
voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor
het passief van het faillissement wordt verzwaard of het actief wordt
verminderd.
3o Wegens de schade aan de boedel van goederen en rechten die de gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers vormen, ten gevolge van de fout
van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt verzwaard
of het actief wordt verminderd, is die fout de oorzaak van een collectieve
schade voor die schuldeisers en schendt zij de rechten die genoemde schuldeisers, gelet op de aard ervan, gemeenschappelijk hebben.
4o Schade aan de boedel van goederen en rechten die de gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers vormen, vereist niet noodzakelijk dat
de fout het passief van de boedel verzwaart.

(Mottard,

notaris t.

T hirion,

curator faillissement

A. 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 25 oktober 2012.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 en 99 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997 ;
— de artikelen 1134, 1135, 1142, 1145, 1151, 1153, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek ;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat “[de verweerder] qualitate qua wel degelijk, door deze
rechtsvordering, de gemeenschappelijke rechten van de gezamenlijke schuldeisers uitoefent” en besluit bijgevolg dat zijn rechtsvordering ontvankelijk is.
Het arrest bevestigt vervolgens alle beschikkingen van het beroepen vonnis
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dat die rechtsvordering gegrond had verklaard en de eiser veroordeeld had tot
betaling aan de curatele van 83.151,30 euro, vermeerderd met de interest tegen
de wettelijke rentevoet vanaf 29 augustus 2007, en tot betaling van de kosten.
Het arrest steunt met name op de volgende redenen :
“De [eiser] betwist de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de
curator en betoogt daartoe dat laatstgenoemde optreedt tot herstel van een
schade die geen gemeenschappelijke schade van alle schuldeisers is.
Hij kan niet worden gevolgd.
De curator heeft hoedanigheid om de gemeenschappelijke rechten van de
boedel uit te oefenen. De gemeenschappelijke rechten van de gezamenlijke
schuldeisers van een faillissement zijn de rechten die voortvloeien uit de
schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt verzwaard of het actief wordt verminderd. Wegens de schade
aan de boedel van goederen en rechten die de gemeenschappelijke waarborg
van de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak van een collectieve schade
voor die schuldeisers en schendt zij de rechten die genoemde schuldeisers, gelet
op de aard ervan, gemeenschappelijk hebben (Cass., 5 december 1997, RCJB,
2000, 20 e.v.).
Daaruit volgt dat de fouten die zowel een verzwaring van het passief als een
vermindering van het actief tot gevolg hebben, geacht worden bestanddelen
van de collectieve schade uit te maken en tot de bevoegdheid van de curator
behoren.
In deze zaak heeft het aan de [eiser] verweten gedrag, namelijk het feit dat
hij er geen rekening mee heeft gehouden dat Meester Rikkers hem had gemeld
dat er herhaaldelijk minnelijk verzet was gedaan, ertoe geleid het passief van
het faillissement te verzwaren. Indien de [verweersters] de uitwerking hadden
kunnen genieten van het minnelijk verzet dat herhaaldelijk in hun naam was
gedaan, hadden zij immers, vóór het faillissement, op zijn minst, een gedeelte
kunnen terugkrijgen van wat hen verschuldigd was en zouden zij niet meer
tot de gewone schuldeisers behoren of hadden zij, op zijn minst, een aangifte
van schuldvordering kunnen indienen voor beduidend lagere bedragen dan die
welke zijn aangegeven. Het passief van het faillissement zou bijgevolg minder
zwaar geweest zijn dan het is.
Bovendien, en zoals de eerste rechter terecht heeft vermeld, waren de betwiste
bedragen, in de onderstelling waarin de [verweersters] vóór het faillissement
niet ontvangen hadden wat hen toekwam, aan de curatele betaald, zoals de
23.489,50 euro waarvan de eiser gewag maakt in zijn aangifte van derde beslagene van 11 september 2007, overigens werden betaald. In die onderstelling is er
sprake van een vermindering van het actief van het faillissement.
Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat [de verweerder] qualitate qua wel
degelijk, in deze rechtsvordering, de gemeenschappelijke rechten van de gezamenlijke schuldeisers uitoefent en dat zijn rechtsvordering ontvankelijk is,”
en op de volgende gronden :
“Die fout heeft de [verweersters] schade berokkend en het herstel van die
schade moet thans, wegens de samenloop van de verschillende schuldeisers ten
gevolge van het faillissement van M.A., door de curator worden vervolgd.
Indien de [eiser] rekening had gehouden met het voornoemde minnelijke
verzet en hij de [verweersters] een redelijke termijn had toegekend om de in
geval van weigering van de verkoper aangekondigde bewarende beslagen onder
derden te doen leggen, zou het bedrag van 83.151,30 euro immers niet met M.A.
verdwenen zijn en had het kunnen worden aangewend om een gedeelte van de
schulden van laatstgenoemde aan de [verweersters] aan te zuiveren.
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Aangezien het passief van het faillissement van M.A. verzwaard is door de
door de [verweersters] aangegeven schuldvorderingen heeft het schuldig gedrag
van de [eiser] schade veroorzaakt aan de failliete boedel en dient hij die schade
te herstellen.
Het bedrag dat [de verweerder] qualitate qua vordert, wordt als zodanig niet
betwist, net zo min als het oorzakelijk verband tussen de geleden schade en de
aan de notaris verweten fout.”
Het arrest steunt tevens op de volgende redenen van het beroepen vonnis die
het overneemt :
“ Een eerste argument van [de eiser] betreft de niet-ontvankelijkheid : de
curator heeft niet de hoedanigheid om op te treden tot herstel van de schade
van de individuele schuldeisers, en bovendien hebben de feiten die hem worden
verweten niet ertoe geleid dat het passief van het faillissement wordt verzwaard
of het actief wordt verminderd aangezien er, door het pand te verkopen, een
bedrag in het vermogen van de verkoper is gekomen. De notaris is niet verantwoordelijk voor het feit dat de bedragen drieënhalve maand later, bij de faillissementsverklaring, niet werden teruggevonden.
Op het eerste punt antwoordt de curator dat het gelaakte gedrag de boedel
schade toebrengt : indien de [verweersters] hadden gekregen wat hen verschuldigd was, zouden zij niet meer tot de gewone schuldeisers behoren en zou het
passief, op het tijdstip van het vonnis van faillissementsverklaring, beduidend
minder zwaar geweest zijn dan het is.
De rechtbank deelt die zienswijze en voegt eraan toe dat indien de [verweersters] vóór het faillissement niet konden ontvangen wat hun toekwam en dit
omdat er geen uitvoerbare titel voorhanden was, de litigieuze bedragen dan
aan de curatele zouden zijn betaald, wat trouwens gebeurd is met de 23.489,50
euro die de notaris had bijgehouden, een aan de boedel ten goede zouden zijn
gekomen, aangezien de [verweersters] geen enkel recht van voorrang op die
bedragen kunnen doen gelden.
Betreffende het tweede punt, dat de eiser ook aan een kwestie van ontvankelijkheid koppelt, gelet op de weerslag van de feiten op het actief van het
faillissement, is de rechtbank van oordeel dat het gaat om een probleem ten
gronde : het gedrag van de verkoper, die aan zijn schuldeisers is ontkomen door
de opbrengst van de verkoping te doen verdwijnen, valt onder de problematiek
van de schade en het oorzakelijk verband.
Ten slotte hebben [eisers] overwegingen over het feit dat de curator andere
procedures had kunnen inleiden (met name een pauliaanse rechtsvordering
tegen de broer van de gefailleerde, de koper van het goed) geen belang. Eenieder
heeft de keuze van de procedure die hij wil voeren en die keuze heeft in beginsel
geen weerslag op de ontvankelijkheid van de gekozen rechtsvordering. De
rechtbank ziet niet in waarom dat hier het geval zou zijn.
De rechtsvordering moet dus ontvankelijk worden verklaard”,
en, tot slot, op de onderstaande gronden :
“Aangezien de fout is erkend, moet nu nog de schade worden bewezen.
De [verweersters] leggen niet de vonnissen over waarin hun rechten in het
kader van het huurgeschil zijn vastgelegd. Die vonnissen, van 25 oktober en
van 5 november 2007, werden echter gevoegd bij de aangifte van schuldvordering die aan de curator werd bezorgd.
De rechtbank kan ervan uitgaan, en geen enkele partij beweert het tegendeel,
dat die schuldvorderingen werden toegelaten in het passief en dat de bedragen
in die aangifte overeenstemmen met de gewezen vonnissen.
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Daaruit volgt dat de bedragen die [de eiser] in september 2008 aan de curator
heeft betaald beduidend lager zijn dan de bedragen die voornoemde schuldeisers
of de curator hadden moeten ontvangen (aangezien de bedragen misschien niet
voor de datum van de faillissementsverklaring vrijgemaakt hadden kunnen
worden), zodat de schade wel degelijk overeenstemt met de bedragen die de heer
A. in weerwil van de rechten van zijn verhuurders heeft ontvangen.
Het gevorderde bedrag wordt overigens als zodanig niet door de [eiser]
betwist.
Het oorzakelijk verband wordt evenmin betwist, tenzij door de opmerking
in het kader van het argument over de niet-ontvankelijkheid (wat de heer
A. met het geld heeft gedaan kan niet aan de notaris worden verweten). Het
staat echter vast dat indien een termijn was toegekend aan degenen die verzet
hebben gedaan om hun beslag te concretiseren, niet nagelaten zouden hebben
dat te doen. De datum van het door [de tweede verweerster] gelegde beslag
toont aan dat zij het zou hebben gedaan. Het is ondenkbaar dat de deurwaarder
die volgens de regels op de hoogte zou zijn gebracht van de aangeboden termijn,
niet op dezelfde wijze zou hebben gehandeld voor [de eerste verweerster]. Het
geld zou dus niet samen met de heer A. verdwenen zijn.”
Uit het voorgaande leidt het arrest, in essentie af dat “de rechtsvordering
[van de verweerder] qualitate qua gegrond blijft en dat het hoger beroep van de
[eiser] niet gegrond is.”
Grieven
Eerste onderdeel
1. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en de opbrengst uit die tegeldemaking te verdelen.
Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit maar niet de individuele
rechten van elk van hen, ook al waren die individuele rechten samengevoegd.
Het Hof heeft in zijn arrest van 4 februari 2011 (AC, 2011, nr. 103) bovendien
gepreciseerd dat de vordering van de curator verworpen moet worden indien hij
geen aanspraak kan maken op de vergoeding van de collectieve schade geleden
door de boedel.
Volgens het Hof zijn de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers de
rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook,
waardoor het passief van het faillissement wordt verzwaard of het actief wordt
verminderd (Cass., 2 maart 1995, JLMB, 1995, 1205, noot Cl. Parmentier ; Pas.,
1995, I, 250, met conclusie advocaat-generaal Liekendael ; Cass., 5 december
1997, Pas., 1997, I, 1355, met conclusie advocaat-generaal Spreutels ; RDCB, 1998,
523 ; RW, 1998-1999, 817 ; TRV, 1998, 268, opm. Vananroye ; RCJB, 2000, 20, noot
Bosly, “Préjudice collectif ou individuel : un modèle adéquat pour délimiter les
pouvoirs d’agir du curateur et des créanciers d’agir en responsabilité contre
un tiers ?” ; Cass., 19 oktober 1999, Pas., 1999, I, 1349 ; TRV, 2000, 457, opm. Vananroye).
De gevolgen van die leer zijn echter ten dele omstreden. Verscheidene
auteurs zijn immers van oordeel dat het alleenrecht van de curator om in
rechte op treden, om zich af te stellen op de perken van zijn opdracht, zoals
ze hem worden toegewezen door de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 en
99 van de Faillissementswet van 8 april 1997, niet verder mag gaan dan het
vervolgen van het herstel van een schuldige aantasting van het actief van de
gefailleerde, terwijl de verzwaring van het passief, in beginsel, slechts individuele schadegevallen kan doen ontstaan (zie reeds J. H eenen, “Le curateur
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peut-il exercer, au nom des créanciers, une action en responsabilité contre
un tiers dont la faute a causé une diminution de l’actif ou une aggravation
du passif de la masse ?”, noot onder Cass., 12 februari 1981, RCJB, 1983, 32 e.v. ;
L. Simont en A. Bruyneel, “Chronique de droit bancaire”, Rev. Banque, 1979,
715 ; M. Grégoire, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge,
102, nr. 168 ; C. Van Buggenhout en O. Clevenbergh, “L’action en responsabilité
pour aggravation du passif, préjudice collectif et cumul de préjudices individuels : tentative d’éclaircissement”, RDCB, 1995, 536 e.v.) of, op zijn minst,
enkel een verzwaring van het passief (M. Grégoire, “Aggravation du passif —
Préjudice collectif”, RDCB, 1998, 198).
Die laatste uitlegging lijkt immers de enige die verenigbaar is met de draagwijdte van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek dat, in de huidige stand
van het Belgisch positief recht, in beginsel geen collectieve rechtsvorderingen
kent (behalve in een zekere mate voor de rechtsvordering tot delging van het
passief), alsook met de beginselen betreffende het herstel van de schade, zowel
in contractuele als in buitencontractuele materies, die voor de toepassing
van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1145, 1151, 1153, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, opleggen dat de gehele persoonlijke schade van de getroffene —
noch min noch meer, al was het maar in functie van eventuele slachtoffers van
dezelfde fout — hersteld moet worden.
Het Hof zelf gebruikt bewoordingen die uitnodigen om die denkpiste te
volgen. Zo beslist het als volgt in zijn arrest van 24 oktober 2002 :
“Overwegende dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de
activa van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen ;
Dat, wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent ;
Dat gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers de rechten zijn die
voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het
passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd ;
Dat een dergelijke schade ook kan ontstaan wanneer door de fout van een
derde, het actief dat ter beschikking moest staan van de schuldeisers niet
effectief voorhanden is in de boedel ;
Dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het rechtmatig vertrouwen van de
schuldeisers nopens de omvang van hun verhaalsrechten op het vermogen van
de failliet ;
Dat de curator rechtens bevoegd is om voor de vergoeding van die schade op
te komen.”
Aldus wordt enkel de aantasting van het actief beoogd.
Het arrest van het Hof van [10 december 2008] vermeldt voorts :
“Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement wordt vermeerderd of het actief ervan verminderd. Wegens
de schade die aldus is veroorzaakt aan de gezamenlijke goederen en rechten die
het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers vormen, is die fout de
oorzaak van een collectief nadeel voor die schuldeisers en krenkt zij de rechten
die zij, gelet op de aard ervan, tezamen bezitten” (J.L.M.B., 2009, 724).
Om schade te veroorzaken aan de boedel van goederen en rechten die de
gemeenschappelijke waarborg vormen, moet de verzwaring van het passief
betrekking hebben op de schulden van de boedel. Een verzwaring van het
passief in de boedel die de samenhang van de gemeenschappelijke waarborg
onaangeroerd laat, zou immers dat gevolg niet hebben.
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2. In deze zaak blijkt uit de in het middel vermelde redenen dat het arrest
verweerders vordering toewijst wegens het aan de eiser verweten gedrag
“namelijk het feit dat hij er geen rekening mee heeft gehouden dat Meester
Rikkers hem had gemeld dat er herhaaldelijk minnelijk verzet was gedaan,
ertoe geleid [heeft] het passief van het faillissement te verzwaren”.
Uit die overweging leidt het arrest de volgende vaststellingen af : (i) “indien
de [verweersters] de uitwerking hadden kunnen genieten van het minnelijk
verzet dat herhaaldelijk in hun naam was gedaan, hadden zij immers, vóór het
faillissement, op zijn minst, een gedeelte kunnen terugkrijgen van wat hen
verschuldigd was en zouden zij niet meer tot de gewone schuldeisers behoren of
hadden zij, op zijn minst, een aangifte van schuldvordering kunnen indienen
voor beduidend lagere bedragen dan die welke zijn aangegeven” ; (ii) de fout
van de eiser “heeft de [verweersters] schade berokkend en het herstel van die
schade moet thans, wegens de samenloop van de verschillende schuldeisers
ten gevolge van het faillissement van M.A., door de curator worden vervolgd” ;
(iii) “aangezien het passief van het faillissement van M.A. verzwaard is door
de door de [verweersters] aangegeven schuldvorderingen heeft het schuldig
gedrag van de [eisers] schade veroorzaakt aan de failliete boedel en dient hij
die schade te herstellen”.
Hoewel het arrest aldus vermeldt dat de verweersters een eigen schade hebben
geleden wegens een toestand die het aan de fout van de eiser toeschrijft, stelt
het daarentegen in geen enkele van zijn redenen vast hoe de verzwaring van
het passief de gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers heeft aangetast en evenmin om welke reden het om een verzwaring van het passief van de
boedel zou gaan.
3. Het arrest, dat verweerders vordering tegen de eiser enkel op grond van
de bovenstaande vaststellingen toewijst, waaruit geenszins blijkt dat de
aangevoerde schade een gemeenschappelijke schade van alle schuldeisers is,
miskent bijgevolg het wettelijk begrip collectieve schade (schending van alle
in het middel vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van
de Grondwet).

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de
gefailleerde te gelde te maken en de eventuele opbrengst uit de tegeldemaking van die activa te verdelen.
Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij
de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit.
De gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten
die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook,
waardoor het passief van het faillissement wordt verzwaard of het
actief wordt verminderd. Wegens de schade die aldus wordt toegebracht aan de boedel van goederen en rechten die de gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak
van een collectieve schade voor die schuldeisers en tast zij de rechten
aan die genoemde schuldeisers, gelet op de aard ervan, gemeenschappelijk hebben.
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Schade aan de boedel van goederen en rechten die de gemeenschappelijke waarborg van de schuldeisers vormen, vereist niet noodzakelijk
dat de fout het passief van de boedel verzwaart.
Het onderdeel dat volledig op de tegengestelde opvatting steunt,
faalt naar recht.
.........................................................
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. —
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en mevr. Oosterbosch.

N° 249
1o

— 28 maart 2014
(F.10.0130.F)

kamer

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — BEDRIJFSVOORHEFFING. — A anrekening en terugbetaling van de voorheffingen. — Toekenning van moratoire interest.
2 o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — A anrekening en terugbetaling van de voorheffingen. —
Toekenning van moratoire interest. –Discriminaties. — Schending van de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
3o GRONDWETTELIJK HOF. — I nkomstenbelastingen. — Voorheffingen en
belastingkrediet. — A anrekening en terugbetaling van de voorheffingen.
— Toekenning van moratoire interest. — Discriminaties. — Schending van
de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
4o PREJUDICIEEL GESCHIL. — I nkomstenbelastingen. — Voorheffingen
en belastingkrediet. — A anrekening en terugbetaling van de voorheffingen. — Toekenning van moratoire interest. –Discriminaties. — Schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

1o Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het aan een partij moratoire interest toekent op de bedragen tot terugbetaling waarvan de tegenpartij wordt veroordeeld, als bedrijfsvoorheffingen die zij had aangegeven en betaald voor verscheidene aanslagjaren en die onverschuldigd
bleken te zijn wegens de latere ontbinding door de rechter van de arbeidsovereenkomst op grond waarvan ze spontaan werden betaald. (Artt. 418,
eerste lid, en 419, eerste lid, WIB92)
2o, 3o en 4o In zoverre zij de toekenning uitsluiten van moratoriuminterest aan de belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van
bedrijfsvoorheffingen die zij spontaan hebben betaald op grond van
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een later door de rechter ontbonden arbeidsovereenkomst, schenden
de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen, en artikel 419, eerste lid, 4o, van dat Wetboek, in de
bewoordingen ervan sinds die wijziging, de artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet  (1). (Artt. 418, eerste lid, en 419, eerste lid WIB92)

(Belgische Staat, minister van Financiën
t. Fonds du centre Reine Fabiola v.z.w.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 6 mei 2010.
Het Hof heeft, bij arrest van 31 januari 2013, een prejudiciële vraag
gesteld aan het Grondwettelijk Hof, dat hierop heeft geantwoord in
zijn arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
wat betreft het aanslagjaar 1998 ;
— artikel 419, eerste lid, 1o, van datzelfde wetboek, wat betreft het aanslagjaar 1998 ;
— artikel 419, eerste lid, 4o, van dat wetboek, zoals het volgt uit de vervanging van artikel 419 door artikel 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, wat betreft de aanslagjaren 1999 en volgende.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat “de eerste rechter de feiten van de zaak oordeelkundig heeft samengevat en dat het hof [van beroep] die uiteenzetting overneemt” ; dat “alleen moet worden herhaald dat het geschil betrekking heeft
op de terugbetaling van de bedrijfsvoorheffingen die [de verweerster] aan de
Belgische Staat heeft gestort en die zijn ingehouden op de lonen die onverschuldigd zijn betaald aan de heer B. J., directeur van de [verwerende] vereniging gedurende de jaren 1998 tot 2002, wiens arbeidsovereenkomst door het
arbeidshof in zijn nadeel is ontbonden en die door dat hof is veroordeeld tot
terugbetaling van alle lonen die hij sinds 26 mei 1998 heeft ontvangen, namelijk een bedrag van 128.609,39 euro aan nettolonen ; dat de eerste rechter in
zijn bestreden vonnis [...] voor het overige geoordeeld heeft dat de wettelijke
voorwaarden voor de terugvordering van het onverschuldigd betaalde vervuld
  (1) GwH, arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013. Het Hof heeft in een arrest van
9 januari 2013 een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof die het in voornoemd arrest heeft beantwoord.
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waren en de Belgische Staat heeft veroordeeld om 88.832,54 euro in hoofdsom te
betalen, vermeerderd met de moratoire interest, terwijl hij de vordering van
de [verweerster] tot kapitalisatie van de interest verworpen heeft, op grond dat
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing was in belastingzaken”.
Het arrest beslist als volgt :
“Het staat vast dat de arbeidsovereenkomst tussen [de verweerster] en de
heer B. J. volgens het arrest van het arbeidshof van 4 maart 2004 is ontbonden
in het nadeel van laatstgenoemde, met terugwerkende kracht tot 26 mei 1998 ;
Hieruit volgt dat [de verweerster] vanaf die datum onverschuldigd lonen
heeft betaald en het arbeidshof heeft derhalve de vordering toegewezen die
ertoe strekte de heer J. te doen veroordelen tot terugbetaling van het gehele
bedrag van die lonen ;
Het wordt niet betwist dat [de verweerster], in haar hoedanigheid van werkgever, bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (artikel 270 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992) ;
Het staat ook vast dat [de verweerster] die voorheffingen heeft aangegeven
en gestort ;
De bedrijfsvoorheffing is een wijze van belastingheffing [...] ;
De omstandigheid dat die voorheffingen zouden zijn verrekend met de belasting die ten name van de heer J. is ingekohierd — buiten het feit dat die belasting niet is vastgesteld —, staat hun teruggave niet in de weg, aangezien ze
onverschuldigd zijn gestort, en dit ongeacht de bestemming die de Belgische Staat eraan heeft gegeven, en mits voldaan is aan de voorwaarden van
artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, wat te dezen het geval is ;
Voor het overige heeft de eerste rechter terecht interest toegekend op het
verschuldigde bedrag, met toepassing van de artikelen 418 en 419 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.
Het arrest beslist bijgevolg dat het hoger beroep van de eiser niet gegrond is
en raakt aldus niet aan het bestreden vonnis, dat de eiser had veroordeeld “om
aan [de verweerster] een bedrag van 88.832,83 euro te betalen voor de bedrijfsvoorheffing die zij ten onrechte heeft betaald op de lonen van B.J. voor de
aanslagjaren 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002, vermeerderd met de wettelijke moratoire interest bepaald in de artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.
Grieven
Hoewel artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is voor het aanslagjaar 1998, bepaalt dat
“bij terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden toegekend
tegen de wettelijke rentevoet, berekend tegen 0,8 pct. per kalendermaand”, is
de bedrijfsvoorheffing die, zoals te dezen, niet is ingekohierd met toepassing
van artikel 365 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, maar aan
de bron is betaald door de verweerster in haar hoedanigheid van belastingplichtige in de zin van artikel 270 van dat wetboek, op het ogenblik dat zij de
lonen aan de heer J. heeft betaald of toegekend, overeenkomstig artikel 273 van
hetzelfde wetboek, geen belasting maar slechts een wijze van inning (zoals dat
door het hof van beroep zelf werd erkend) van de gehele belasting die de heer J.
verschuldigd is op al zijn inkomsten, zodat de teruggave van die bedrijfsvoorheffing aan de belastingplichtige, zoals bepaald in het voornoemde artikel 270,
niet leidt tot de toekenning van moratoire interest op grond van artikel 418,
eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; artikel 419,
eerste lid, 1o, van dat wetboek, zoals het van toepassing is voor het aanslag-
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jaar 1998, bepaalt in elk geval uitdrukkelijk dat er “geen moratoriuminterest
wordt toegekend bij terugbetaling van bedrijfsvoorheffingen als bedoeld bij
de artikelen 270 tot 275, die ten voordele van de schuldenaar van die voorheffingen geschiedt”, en verbiedt, bijgevolg, uitdrukkelijk dat er moratoire interest wordt toegekend ingeval de bedrijfsvoorheffing teruggegeven wordt aan
de belastingplichtige die spontaan deze door hem aangegeven voorheffing heeft
betaald, wat te dezen het geval is en geenszins wordt betwist.
Zo ook bepaalt artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is op de aanslagjaren 1999 tot 2002,
weliswaar dat “bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of administratieve boeten,
moratoriuminterest wordt toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend
per kalendermaand”, maar bepaalt artikel 419, eerste lid, 4o, van dat wetboek,
zoals het van toepassing is voor diezelfde aanslagjaren, echter uitdrukkelijk
dat er “geen moratoriuminterest wordt toegekend in geval van terugbetaling
van als roerende voorheffing of als bedrijfsvoorheffing gestorte bedragen aan
de in de artikelen 261 en 270 bedoelde schuldenaars ervan”.
Hieruit volgt dat het arrest, dat uitspraak doet over het hoger beroep van
de eiser tegen het vonnis dat hem had “veroordeeld om aan [de verweerster]
een bedrag van 88.832,83 euro te betalen voor de bedrijfsvoorheffing die zij ten
onrechte heeft betaald op de lonen van B.J. voor de aanslagjaren 1998, 1999,
2000, 2001 en 2002, vermeerderd met de wettelijke moratoire interest bepaald
in de artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”,
niet naar recht heeft kunnen beslissen dat “de eerste rechter terecht interest heeft toegekend op het verschuldigde bedrag, met toepassing van de artikelen 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, terwijl
het erop wees dat het vaststond dat de bedrijfsvoorheffing was gestort door de
belastingplichtige bedoeld in artikel 270 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en dat zij door hem was aangegeven, zonder dat zij jegens hem
was ingekohierd ; het arrest schendt bijgevolg de artikelen 418, eerste lid, en
419, eerste lid, 1o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze
van toepassing zijn voor het aanslagjaar 1998, en artikel 419, eerste lid, 4o, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is
voor de aanslagjaren 1999 tot 2002.

III. Beslissing

van het hof

Beoordeling
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn voormeld arrest van 19 december
2013 voor recht gezegd dat “de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste
lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van
toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en artikel 419, eerste
lid, 4o, van dat Wetboek, in de bewoordingen ervan sinds die wijziging,
de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schenden, in zoverre zij de
toekenning uitsluiten van moratoriuminteresten aan de belastingschuldigen die de terugbetaling verkrijgen van bedrijfsvoorheffingen
die zij spontaan hebben betaald op grond van een later door de rechter
ontbonden arbeidsovereenkomst”.
Het arrest, dat aan de verweerster moratoriuminteresten toekent
op de bedragen tot de terugbetaling waarvan het de eiser jegens de
verweerster veroordeelt, voor de bedrijfsvoorheffingen die zij heeft
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aangegeven en gestort voor de aanslagjaren 1998 tot 2002 en waarvan
is gebleken dat ze onverschuldigd zijn betaald, doordat de rechter de
arbeidsovereenkomst op grond waarvan ze spontaan waren betaald
later heeft ontbonden, schendt geen van de voormelde wettelijke bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
28 maart 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 250
3o

— 31 maart 2014
(S.12.0078.F)

kamer

1o COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — Toelaatbaarheid. — Toestand
van samenloop tussen schuldeisers. — Federale Overheidsdienst Financiën. — Davo. — I nvordering. — Belastingschuld. — Niet -fiscale schuld vorderingen. — Schuldvergelijking. — Voorwaarden.
2 o SCHULDVERGELIJKING. — Collectieve schuldenregeling. — Toelaatbaarheid. — Toestand van samenloop tussen schuldeisers. — Federale
Overheidsdienst Financiën. — Davo. — I nvordering. — Belastingschuld. —
Niet-fiscale schuldvorderingen. — Schuldvergelijking. — Voorwaarden.

1o en 2o Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet van
27 december 2004 blijkt dat artikel 334, met het oog op het wegwerken
van de fiscale achterstand, de mogelijkheden heeft willen verruimen ten
voordele van de Staat door de schuldvergelijking na samenloop mogelijk
te maken tussen de al dan niet samenhangende schuldvorderingen die
het vaststelt ; die bepaling vereist niet dat de betrokken bij het hof van
beroep schuldvorderingen allebei bestaan alvorens er samenloop is  (1).
(Art. 334, eerste en tweede lid, Wet 27 dec. 2004)

(Belgische Staat, minister van Financiën t. S. e.a.,
Assocation hospitalière de Bruxelles —
Centre hospitalier Universitaire Saint-Pierre,
vennootschap naar publiek recht e.a.)

in aanwezigheid van

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 250.
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A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 maart 2012 van
het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 334, inzonderheid tweede lid, van de programmawet van 27 december
2004 ;
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft vastgesteld dat de vordering tot collectieve schuldenregeling van de twee eerste verweerders gehomologeerd werd bij vonnis van de
arbeidsrechtbank te Brussel van 25 september 2007, waarbij de derde verweerder
aangewezen werd in de hoedanigheid van bemiddelaar, en dat de rechtbank,
bij vonnis van 16 september 2010, een minnelijke aanzuiveringsregeling heeft
gehomologeerd die voorziet in een verdeling naar evenredigheid en kwijtschelding van het eventuele saldo van de openstaande schuldvorderingen, waarbij
de schuldvordering van de eiser “voor de hoofdsom van 1.721,77 euro wordt overgenomen” en, het vervolgens, op het hoger beroep van de eiser, uitspraak moet
doen over het verzoekschrift van de bemiddelaar dat de toerekening, door de
eiser, betwist op zijn schuldvordering van 1.721,77 euro “van een terugbetaling
van belastingen ten belope van 2.184,86 euro voor het aanslagjaar 2009”, — een
schuld die na de beslissing van 25 september 2007 van de arbeidsrechtbank tot
stand is gekomen-, en verklaart de betwisting gegrond, ontzegt de eiser het
recht om, op zijn schuldvordering, die aan de opening van de procedure van
collectieve schuldenregeling voorafgaat en die is opgenomen in de minnelijke
aanzuiveringsregeling, een latere schuld toe te rekenen en bevestigt de beslissing van de eerste rechter “voor zover ze ‘die schuldeiser beveelt dat bedrag aan
de schuldbemiddelaar terug te geven’”.
Het arrest steunt zijn beslissing op de redenen die zijn opgesomd op blad vijf
tot tien en die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven.
In wezen beslist het arrest dat :
a) “de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop tussen
de schuldeisers doet ontstaan”, die “onder meer de onbeschikbaarheid van het
vermogen van de schuldenaar tot gevolg heeft” ;
b) de aldus gecreëerde samenloop de gelijkheid onder schuldeisers gebiedt,
een beginsel dat is vastgelegd bij de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet 1851, “die
een grondregel is van de gedwongen uitvoering” ;
c) de samenloop bijgevolg elke schuldvergelijking tussen schuldvorderingen
en schulden uitsluit en zulks, met toepassing van artikel 1298 Burgerlijk
Wetboek, dat stelt dat “schuldvergelijking niet plaats heeft ten nadele van de
verkregen rechten van een derde”.
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Het arrest beslist vervolgens dat :
a) de schuldvergelijking echter mogelijk blijft “ondanks het bestaan van
een samenloop, wanneer een nauwe samenhang tussen de wederzijdse schulden
bestaat” en dat, “zelfs als de voorwaarden tot schuldvergelijking slechts
vervuld werden na de beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van
collectieve schuldenregeling” ;
b) de schuldvergelijking echter, “in principe uitgesloten blijft, zelfs in geval
van samenhangende schulden, tussen de schuldvorderingen en de schulden die
na de samenloop zijn ontstaan”.
Het arrest besluit in dat stadium :
“in dat stadium van de analyse, moet, op grond van de regels van gemeenrecht worden vastgesteld dat de schuldvergelijking in principe uitgesloten
is tussen de alimentatieschuld van de Davo, die ontstaan is vóór de datum
van de beschikking tot toelaatbaarheid van de schuldenaar tot de procedure
van collectieve schuldenregeling, en het belastingkrediet, ontstaan uit een
beroepsactiviteit van de schuldenaar na die datum, aangezien geen enkele
nauwe samenhang tussen beide kan worden vastgesteld”.
Het arrest buigt zich vervolgens over de weerslag op het geschil van artikel 334
van de programmawet van 27 december 2004 op grond van de volgende overwegingen :
“C. In hoeverre wijkt artikel 334 af van het gemeenrecht inzake de gelijkheid
van de schuldeisers ?
14. Artikel 334 Programmawet van 27 december 2004 is opgenomen in hoofdstuk III van de wet, onder het opschrift ‘Aanwending van terug te geven of te
betalen sommen’.
De tekst werd gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, die op 1 januari 2009
in werking is getreden.
15. Krachtens artikel 334, eerste lid, vóór de wijziging ervan bij de wet van
22 december 2008, ‘kan elke som die aan een belastingschuldige moet worden
teruggegeven of betaald in het kader van de toepassing van de wettelijke
bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoerde waarde of krachtens de bepalingen
van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, door
de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit worden aangewend ter betaling van
de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde
waarde, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of administratieve
geldboeten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer worden
betwist’.
Het tweede lid van artikel 334 (niet gewijzigd in 2008) preciseert dat die bepaling van toepassing blijft ‘in geval van beslag, overdracht, samenloop of insolvabiliteitsprocedure’.
Volgens de parlementaire voorbereiding van de programmawet van 27 december
2004, heeft de wetgever een schuldvergelijking sui generis tussen de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de
belasting over de toegevoegde waarde ingevoegd met het oog op het laten verd
wijnen van de fiscale achterstand en het verzekeren van een betere inning. (…).
16. De wijziging die werd ingevoerd bij de wet van 21 [lees 22] december 2008
onder het hoofdstuk met het opschrift ‘Betere inning’, veralgemeent dat stelsel
van een schuldvergelijking voor alle belastingen of niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning of invordering door de Federale Overheidsdienst
Financiën worden verzekerd.
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De uitbreiding beoogt namelijk de invordering van de voorschotten die de
dienst voor alimentatievorderingen heeft toegekend (…).
Bij de parlementaire voorbereiding van de wijziging van 2008, werd beklemtoond dat de wetgever, in het verlengde van de in 2004 aangenomen maatregel,
‘heeft willen voorzien in een bijzondere vorm van schuldvergelijking, eigen aan
het fiscaal recht, waarop de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek niet van
toepassing zijn (cf. Grondwettelijk Hof, arrest nr. 54/2006 van 19 april 2006). Hij
heeft een ‘transversale’ maatregel willen nemen om de schuldvergelijkingen
tussen belastingschulden van verschillende aard mogelijk te maken, ‘teneinde
de fiscale achterstand weg te werken’, en dat, ‘teneinde te voorkomen dat belastingkredieten worden terugbetaald aan een persoon die nog schuldenaar is van
een andere belasting of niet-fiscale schuldvordering’ (…).
17. Uit de tekst van de bepaling en de parlementaire voorbereiding blijkt
dat de nieuwigheid die artikel 334 invoert erin bestaat de schuldvergelijking
tussen de schuldvorderingen en schulden van verschillende aard zonder enige
formaliteit wettelijk toe te staan.
De wetgever heeft gewild dat die ‘transversale’ maatregel van toepassing
is bij samenloop. Hij heeft ‘de mogelijkheden tot schuldvergelijking willen
verruimen ten voordele van de Staat inzonderheid door te bepalen dat de
schuldvergelijking na samenloop, mogelijk is tussen de al dan niet samenhangende schuldvorderingen’.
Zodoende wil die bepaling ten minste gedeeltelijk afwijken van artikel 1298
Burgerlijk Wetboek doordat schuldvergelijking na de beschikking van toelaatbaarheid wordt toegestaan tussen schuldvorderingen die geen nauwe samenhang vertonen.
Toch blijkt noch uit artikel 334 Programmawet, noch uit de parlementaire
voorbereiding ervan dat de wetgever heeft willen afwijken van de voorwaarde
dat de te vergelijken schuldvorderingen op de samenlopende schulden ontstaan
zijn vóór de samenloop.
Het Hof van Cassatie lijkt in die zin te hebben stellinggenomen inzake faillissement (cf. Cass. [1e kamer], 24 juni 2010, F.09.0085.N). Het arrest van het Hof
van Cassatie steunt op artikel 334, vóór de wijziging ervan in 2008, maar die
wijziging lijkt geen weerslag te hebben op de redenering die het Hof volgt.
18. Artikel 334 Programmawet anders uitleggen dan de genoemde uitlegging
van het arbeidshof, doet ernstige twijfel rijzen over de conformiteit van die
uitlegging met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het dan de Federale Overheidsdienst Financiën een voorrecht verleent waarvan de omvang niet
redelijk zou zijn verantwoord tegenover het doel dat de wetgever nastreeft. In
die uitlegging zou die overheidsdienst de schulden in samenloop aan zichzelf
kunnen terugbetalen, met de excedentaire provisionele voorheffingen of stortingen die na, of met betrekking tot, tijdvakken die volgen op het ontstaan van
de samenloop zijn geïnd. In tegenstelling tot een gewone schuldeiser moet de
fiscale administratie echter een financiële relatie met een bemiddelde blijven
behouden gedurende de hele procedure van collectieve schuldenregeling.
19. Besluit :
— met toepassing van het gemeenrecht, belet de samenloop ontstaan uit
de beschikking van toelaatbaarheid, de schuldvergelijking tussen een belastingkrediet ontstaan na de datum van toelaatbaarheid en een schuld van de
bemiddelde ontstaan jegens de Davo vóór de datum van toelaatbaarheid, hetzij
schulden waartussen geen enkele nauwe samenhang is vastgesteld te dezen ;
— artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004 heeft niet tot
gevolg dat het schuldvergelijking toestaat tussen een Davo-schuld ontstaan
voor de schuldenaar werd toegelaten tot de procedure van collectieve schulden-
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regeling, en de belastingkredieten die hem moeten worden terugbetaald voor
een beroepsactiviteit die hij heeft uitgeoefend na de beschikking van toelaatbaarheid ;
— het is niet dus niet noodzakelijk een nieuwe prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen, zoals de bemiddelaar, in aanvullende orde overigens, voorstelt, noch de weerslag te dezen te onderzoeken van een homologatie
van een minnelijke aanzuiveringsregeling die de Federale Overheidsdienst
Financiën niet aanvecht.
De beslissing van de eerste rechter zal bijgevolg bevestigd worden voor zover
ze ‘die schuldeiser beveelt dat bedrag aan de schuldbemiddelaar terug te geven’
maar het arbeidshof bevestigt ze om andere redenen dan de eerste rechter, te
weten dat de schuldvergelijking van de schuldeiser ‘Davo’ voor een bedrag van
1.787,79 euro indruist tegen de uitwerking van de samenloop ontstaan uit de
beschikking van toelaatbaarheid”.
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 334, eerste en tweede lid, Programmawet 27 december 2004,
wordt schuldvergelijking uitdrukkelijk toegestaan tussen alle schuldvorderingen en schulden van de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, en dat zonder enige beperking.
Die schuldvergelijking, “blijft”, luidens het tweede lid, “van toepassing in
geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure”.
Daaruit volgt dat de Belgische Staat, de Federale Overheidsdienst Financiën, “na die beschikking van toelaatbaarheid” een schuld, aan de schuldenaar,
mag compenseren met een schuldvordering ontstaan vóór de homologatie van
de beschikking van toelaatbaarheid tot de procedure van collectieve schuldenregeling van de schuldenaar.
Het arrest dat op grond van de bekritiseerde redenen het tegendeel beslist,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

van het hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 334, eerste lid, Programmawet 27 december 2004, kan
elke som die aan een persoon moet worden teruggegeven of betaald,
hetzij in het kader van de toepassing van de belastingwetten die onder
de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën vallen of
waarvan de inning en invordering door die Federale Overheidsdienst
worden verzekerd, hetzij krachtens de bepalingen van het burgerlijk
recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, naar keuze en
zonder formaliteit door de bevoegde ambtenaar worden aangewend ter
betaling van de door deze persoon verschuldigde bedragen bij toepassing van bedoelde belastingwetten of ter voldoening van de fiscale
of niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning en invordering,
door of krachtens een bepaling met kracht van wet, door de Federale
Overheidsdienst Financiën worden verzekerd en wordt die aanwending
beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van de schuldvorderingen op
deze persoon.
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Krachtens het tweede lid van dat artikel blijft die bepaling van
toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure.
Uit de parlementaire voorbereiding van de programmawet blijkt dat
artikel 334, met het oog op het wegwerken van de fiscale achterstand,
de mogelijkheden tot schuldvergelijking heeft willen verruimen ten
voordele van de Staat inzonderheid door te bepalen dat de schuldvergelijking na samenloop, mogelijk is tussen de al dan niet samenhangende schuldvorderingen die het vaststelt.
Die bepaling vereist niet dat de betreffende schuldvorderingen allebei
bestaan alvorens er samenloop is.
Het arrest overweegt dat “artikel 334 van de programmawet van
27 december 2004 niet tot gevolg heeft dat het schuldvergelijking
toestaat tussen een Davo-schuld ontstaan vóór de schuldenaar werd
toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling, en de
belastingkredieten die hem moeten worden terugbetaald voor een
beroepsactiviteit die hij heeft uitgeoefend na de beschikking van
toelaatbaarheid” en bevestigt bijgevolg de beslissing van de eerste
rechter die de eiser gebiedt 1.787,79 euro aan de schuldbemiddelaar
terug te betalen, en bijgevolg schendt het de voornoemde wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Dit arrest moet bindend verklaard worden ten aanzien van de daartoe
in de zaak opgeroepen partijen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Association hospitalière de Bruxelles — Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre,
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Anderlecht,
Clinique Sainte-Anne Saint-Remi Kliniek, Encarnacion Garcia Calero,
Citibank Belgium, Saint-Brice nv, en Santander Consumer Finance
Benelux.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
31 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
voorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Genicot, advocaatgeneraal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 251
3o

— 31 maart 2014
(S.13.0113.F)

kamer

ARBEIDSONGEVAL. — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS). — T raject tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats. — A rbeidsplaats. — Begrip.

Onder de weg naar en van het werk wordt volgens artikel 8, § 1, tweede lid,
van de wet van 10 april 1971 verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de
plaats waar hij werkt, en omgekeerd ; de arbeidsplaats is in de zin van
die bepaling de plaats waar de werknemer onder het gezag staat van zijn
werkgever voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ; de arbeidsplaats blijft voor de werknemer dat karakter behouden wanneer hij, na
zijn werk, er om een wettige reden langer dan normaal blijft en er niet
meer onder het gezag van zijn werkgever staat  (1). (Art. 8, § 1, eerste en
tweede lid, Arbeidsongevallenwet)

(Vivium n.v. t. S.)
A rrest (vertaling).
I. Rechtspleging

voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 25 april 2012 van
het arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Op 5 maart 2014 heeft advocaat-generaal Jean Marie Genicot een
conclusie ter griffie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaatgeneraal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep gegrond en zegt met wijziging van het
beroepen vonnis voor recht dat de verweerder op 23 juni 2009 het slachtoffer
is geweest van een ongeval naar en van het werk met alle redenen die worden
verondersteld hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid op grond dat :
“Uit het onderzoek van de stukken blijkt dat :
1. het door de verweerder gevolgde traject het normale traject is tussen de
arbeidsplaats, gelegen te Bastenaken, en zijn woonplaats, gelegen te Monceau-

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 251.
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en-Ardenne. Het staat niet ter discussie dat het traject het normale traject
was en dat het zonder enige onderbreking of omweg werd afgelegd vanaf het
ogenblik dat de verweerder zijn arbeidsplaats verlaten heeft,
2. de verweerder om 14 uur 15 geprikt heeft en het ongeval zich om 16 uur 15
heeft voorgedaan, namelijk twee uur na het prikken, terwijl het traject in
principe slecht een twintigtal minuten duurt,
3. de verweerder met een collega in de lokalen van zijn werkgever is gebleven
om iets af te snijden voor privédoeleinden met gebruik van de machines van de
werkgever ;
Het arbeidshof oordeelt :
— dat de verweerder zich sinds 14 uur 15 niet meer onder het gezag van de
werkgever bevond,
— de verweerder op de arbeidsplaats is gebleven, zonder enig gezag van de
werkgever, om een collega een dienst te bewijzen, met name vlees afsnijden
voor privédoeleinden,
— dit een wettige reden is om zijn vertrek uit te stellen. Het helpen van
een collega is immers een instelling die sterk aanleunt bij de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst. In het kader van goede arbeidsverhoudingen, is een
dergelijke instelling geheel normaal aangezien de werkgever zijn personeel
toestaat zijn machines voor privédoeleinden te gebruiken ;
Het bewijs daarvan blijkt voldoende uit de verklaring van de werkgever en de
werknemer die vlees heeft afgesneden voor privédoeleinden in de lokalen van
het bedrijf : ‘ik ondergetekende werkgever verklaar hierbij dat de verweerder
op 23 juni 2009, (datum van het ongeval), zich in mijn bedrijf bevond tot ongeveer iets vóór zestien uur. Het is immers zo dat niettegenstaande hij om 14 uur
16 geprikt heeft hij, een werkmakker […] hielp om vlees voor privédoeleinden
af te snijden met gebruik van mijn machines. Dat is de reden waarom hij de
arbeidsplaats later verlaten heeft’ ;
Het feit dat de werkgever passief deelneemt aan die wederzijdse hulp, rechtvaardigt des te meer het geoorloofd karakter van de door de werknemer aangevoerde reden om te verantwoorden dat hij gedurende ongeveer anderhalf uur na
zijn arbeidsprestaties onder het gezag van de werkgever gebleven is ;
Het traject werd onmiddellijk aangevat nadat de beide collega’s klaar waren
met het afsnijden van het vlees in de lokalen van de werkgever ;
Het ongeval dat zich op de terugweg voordeed moet beschouwd worden als een
arbeidsongeval in de zin van artikel 8, Arbeidsongevallenwet”.
Grieven
1. Volgens 8, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, wordt als arbeidsongeval
aangezien het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk.
Volgens artikel 8, § 1, tweede lid, van die wet, wordt onder de weg naar en van
het werk verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.
2. De rechter, die moet beoordelen of een ongeval zich heeft voorgedaan op
de weg naar en van het werk in de zin van artikel 8, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, en of het traject dat de werknemer heeft afgelegd om zich van
de plaats waar hij werkt naar zijn verblijfplaats te begeven, als normaal kan
worden beschouwd in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van die wet, moet
niet enkel beoordelen of het traject zonder onderbreking of verantwoorde (lees
onverantwoorde) omweg werd afgelegd vanaf het ogenblik dat de werknemer
zijn arbeidsplaats verlaten heeft, maar ook 1o of de vertraging waarmee de
verweerder het traject heeft aangevat onbeduidend, niet belangrijk of belang-
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rijk is en 2 o in de twee laatste gevallen gerechtvaardigd is door een wettige
reden, of zelfs door overmacht.
Als die vertraging noch onbeduidend, noch verantwoord is door, naargelang
een wettige reden of overmacht, verliest de plaats waar de werknemer zijn
arbeid heeft verricht en die hij met vertraging verlaat, haar hoedanigheid van
de plaats om zijn werk te verrichten in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, van
de voornoemde wet.
Het arrest oordeelt dat uit het onderzoek van de stukken blijkt dat het
door de verweerder afgelegde traject “het normale traject is geweest tussen
de arbeidsplaats” aangezien “geenszins ter discussie staat dat het traject het
normale traject was en dat het traject zonder enige onderbreking of omweg
werd afgelegd vanaf het ogenblik dat de verweerder zijn arbeidsplaats verlaten
heeft”.
Vervolgens, na te hebben vastgesteld en overwogen dat :
— de verweerder om 14 uur 15 geprikt heeft en vanaf dat ogenblik “niet meer
onder het gezag van zijn werkgever stond” ;
— de verweerder “op de arbeidsplaats is gebleven, zonder enig gezag van de
werkgever” ;
— “het ongeval zich om 16 uur 15 heeft voorgedaan, namelijk twee uur na het
prikken, terwijl het traject in principe slecht een twintigtal minuten duurt”,
beslist het arrest dat “het ongeval dat zich op de terugweg voordeed moet
beschouwd worden als een arbeidsongeval in de zin van artikel 8, Arbeidsongevallenwet” op grond dat :
— “de verweerder op de arbeidsplaats gebleven is, zonder enig gezag van de
werkgever, om een collega een dienst te bewijzen, met name vlees afsnijden
voor privédoeleinden”,
— “dit een wettige reden is om zijn vertrek uit te stellen. Het helpen van
een collega is immers een instelling die sterk aanleunt bij de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst. In het kader van goede arbeidsverhoudingen, is een
dergelijke instelling geheel normaal aangezien de werkgever zijn personeel
toestaat zijn machines voor privédoeleinden te gebruiken”,
— “Het feit dat de werkgever passief deelneemt aan die wederzijdse hulp
rechtvaardigt des te meer het geoorloofd karakter van de door de werknemer
aangevoerde reden om te verantwoorden dat hij gedurende ongeveer anderhalf
uur na het einde van zijn arbeidsprestaties onder het gezag van de werkgever
gebleven is”,
— Het traject werd onmiddellijk aangevat nadat de beide collega’s klaar
waren met het afsnijden van het vlees in de lokalen van de werkgever”,
3.1. Het arrest, dat zijn beslissing enkel steunt op het geoorloofde karakter
van de door de verweerder aangevoerde grond en de omstandigheden die met
de objectieve duur van zijn traject gepaard gingen, zonder dat het onderzoekt
noch vaststelt of de objectieve duur van de vertraging waarmee de verweerder
het traject heeft aangevat weinig belangrijk dan wel belangrijk was, miskent
bijgevolg het begrip “normaal traject” in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet (schending van artikel 8, § 1, tweede lid van voornoemde
wet) en ook het begrip “ongeval op de weg naar en van het werk in de zin van
artikel 8, § 1, eerste lid, van die wet” (schending van artikel 8, § 1, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet).
3.2. Als het Hof daarentegen erkent dat het arrest impliciet vaststelt dat de
objectieve duur van de vertraging waarmee de verweerder zijn traject heeft
aangevat weinig belangrijk was, blijkt uit de voornoemde overwegingen dat
het arrest niet op autonome wijze de door de verweerder afgelegde objectieve
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duur beoordeelt — namelijk twee uur — maar dat het volgens het Hof weinig
belangrijke karakter van de vertraging waarmee de verweerder dat traject
heeft aangevat steunt op de ermee gepaard gaande omstandigheden en de
redenen die eraan ten grondslag lagen en aldus verwarring schept tussen de
twee kenmerken die de duur van het traject moet vertonen om in overeenstemming te zijn met het begrip “normaal traject” van de toepasselijke wetsbepaling (schending van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet).
— Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat het arrest dat beslist dat “het
ongeval dat zich op de terugweg heeft voorgedaan moet beschouwd worden als
een ongeval op de weg naar en van het werk in de zin van artikel 8, Arbeidsongevallenwet” op grond van de vaststelling dat “de verweerder op de arbeidsplaats is gebleven, zonder enig gezag van de werkgever, om een collega een
dienst te bewijzen, te weten vlees af te snijden voor privédoeleinden”, “dat dit
een wettige reden is om zijn vertrek uit te stellen” en “dat het traject onmiddellijk aangevat werd nadat de beide collega’s klaar waren met het afsnijden
van het vlees in de lokalen van de werkgever”, bijgevolg artikel 8, § 1, eerste en
tweede lid, Arbeidsongevallenwet schendt.
Het arrest zegt niet wettelijk voor recht dat de verweerder op 23 juni 2009 het
slachtoffer is geweest van een ongeval op de weg naar en van het werk (schending van artikel 8, § 1, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet).

III. Beslissing

van het hof

Krachtens artikel 8, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, wordt als arbeidsongeval aangezien het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk.
Volgens het tweede lid van dezelfde paragraaf, wordt onder de weg naar en
van het werk verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd.
De arbeidsplaats is in de zin van die bepaling de plaats waar de werknemer
onder het gezag staat van zijn werkgever voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
De arbeidsplaats blijft voor de werknemer dat karakter behouden wanneer
hij, na zijn werk, er om een wettige reden langer dan normaal blijft zonder dat
hij er nog onder het gezag van zijn werkgever staat.
Het arrest stelt vast dat de verweerder de uitoefening van zijn werk om veertien uur vijftien beëindigd heeft, dat het ongeval zich om zestien uur vijftien
heeft voorgedaan terwijl het normale traject dat hij moest afleggen om zijn
verblijfplaats te bereiken slechts een twintigtal minuten duurt en dat niet ter
discussie staat dat hij het normale traject zonder enige omweg of onderbreking
heeft gevolgd.
Het arrest heeft erop gewezen dat de verweerder vanaf veertien uur vijftien
“niet meer onder het gezag van zijn werkgever stond”, en geoordeeld, zonder
daarin te zijn bekritiseerd, dat “hij een wettige reden had om zijn vertrek uit
te stellen” en “gedurende ongeveer anderhalf uur na het einde van zijn arbeidsprestaties onder het gezag van de werkgever te blijven”, en bijgevolg verantwoordt het zijn beslissing naar recht dat het ongeval zich heeft voorgedaan op
de weg naar en van het werk.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Zonder te letten op de noot en de voor de verweerder overgezonden
stukken zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
31 maart 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.
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