Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1385 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

N° 394 - 2.6.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1385

N° 394
3°

— 2 juni 2014
(S.12.0048.N)

KAMER

1° PARITAIR COMITE. — RESSORT. — WIJZE VAN BEPALING.
2° PARITAIR COMITE. — RESSORT. — PARITAIR COMITÉ VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR. — BEVOEGDHEID. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Artikel 2, 5°, van het voormelde koninklijk besluit van 28 oktober 1993,
voorheen artikel 2, 2°, van dat besluit, dat bepaalt dat het Paritair Comité
voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgevers die, op basis
van de verrichte activiteit, ressorteren onder een ander daarvoor bevoegd paritair comité, houdt in dat het paritair comité voor de socio-culturele sector
niet bevoegd is voor de werkgever wiens hoofdactiviteit ook onder de bevoegdheidsomschrijving van een ander specifiek bevoegd paritair comité valt.

(R.S.Z. T. VAKANTIES DE VOORZORG

VZW, MEDE INZAKE WAARBORGEN SOCIAAL FONDS VOOR DE HOTEL-, RESTAURANT-, CAFÉ EN
AANVERWANTE BEDRIJVEN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 17 november 2011, op verwijzing gewezen na arrest van het
Hof van 18 januari 2010.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Derde onderdeel
3. Artikel 2, 5°, van het voormelde koninklijk besluit van 28 oktober
1993, voorheen artikel 2, 2°, van dat besluit, dat bepaalt dat het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgevers die, op basis van de verrichte activiteit, ressorteren onder een ander daarvoor bevoegd paritair comité, houdt in dat het paritair comité
voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor de werkgever wiens
hoofdactiviteit ook onder de bevoegdheidsomschrijving van een ander
specifiek bevoegd paritair comité valt.
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4. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat, ingevolge voormeld
artikel 2, 5°, koninklijk besluit van 28 oktober 1993, de bevoegdheid van
het Paritair Comité voor het hotelbedrijf primeert op de bevoegdheid
van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, voor alle werknemers van de onderneming, ook wanneer de activiteiten die onder de
bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen niet de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming vormen, berust het op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
5. Zoals volgt uit het antwoord op het eerste onderdeel, oordeelt het
arrest dat de socio-culturele activiteiten zoals bedoeld in artikel 1, 8°
en 10°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 de hoofdactiviteit
van de verweerster vormen, terwijl de activiteit die onder de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf valt
slechts een deelactiviteit daarvan uitmaakt.
Het diende aldus niet verder na te gaan of de verweerster niet in toepassing van artikel 2, 5°, van voormeld koninklijk besluit van
28 oktober 1993 onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het
hotelbedrijf ressorteert.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer De Bruyn en de
heer van Eeckhoutte.

N° 395
3°

— 2 juni 2014
(S.12.0074.N)

KAMER

1° SOCIALE ZEKERHEID. — ALGEMEEN. — WERKGEVERS. — BIJDRAGEN. —
RECHTSVORDERINGEN VAN DE R.S.Z. — VERJARINGSTERMIJN. — STUITING.
2° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— VEREFFENAARS. — VORDERING. — VERJARING. — STUITING.
3° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE) — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — VEREFFENAARS. — VORDERING. — STUITING.

1°, 2° en 3° De verjaring van de vordering bedoeld in artikel 198, § 1, derde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen, loopt in alle gevallen vanaf
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de in de wet omschreven gebeurtenis of handeling, ongeacht de hoedanigheid
van de eisende partij, de aard van de vordering of het ogenblik waarop de
vordering ontstond; zij wordt gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244
en volgende van het Burgerlijk Wetboek; hieruit volgt dat de in artikel 198,
§ 1, derde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen bedoelde verjaring niet wordt gestuit door een aangetekende brief van de Rijksdienst voor
sociale zekerheid aan de vereffenaar, ook al kan de in artikel 42, eerste lid,
RSZ-wet bedoelde verjaring van de onderliggende schuldvordering van de
RSZ bij zulke aangetekende brief worden gestuit krachtens artikel 42, laatste
lid, RSZ-wet.

(R.S.Z. T. Y.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te
Antwerpen van 28 november 2008 en 25 september 2009 en het arrest van
het hof van beroep te Antwerpen van 27 oktober 2011.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Derde middel
4. Overeenkomstig artikel 198, § 1, derde gedachtestreepje, Wetboek
van Vennootschappen verjaren alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, of bij ontstentenis van vereffenaars, tegen de personen die krachtens artikel 185 als vereffenaars worden beschouwd, door
verloop van vijf jaren, te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij artikel 195.
De verjaring van de vordering bedoeld in artikel 198, § 1, derde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen, loopt in alle gevallen
vanaf de in de wet omschreven gebeurtenis of handeling, ongeacht de
hoedanigheid van de eisende partij, de aard van de vordering of het
ogenblik waarop de vordering ontstond.
Zij wordt gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek.
5. Hieruit volgt dat de in artikel 198, § 1, derde gedachtestreepje, Wetboek van Vennootschappen bedoelde verjaring niet wordt gestuit door
een aangetekende brief van de Rijksdienst voor sociale zekerheid aan
de vereffenaar, ook al kan de in artikel 42, eerste lid, RSZ-wet bedoelde
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verjaring van de onderliggende schuldvordering van de RSZ bij zulke
aangetekende brief worden gestuit krachtens artikel 42, laatste lid,
RSZ-wet.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer De Bruyn en de
heer Wouters.

N° 396
3°

— 2 juni 2014
(S.12.0113.N)

KAMER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. — TOEPASSINGSGEBIED. — HOEDANIGHEID. WERKGEVER. — GEVOLG.

De werkgever in de zin van de CAO-wet is in de regel alleen de persoon die
minstens een persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt; de collectieve
arbeidsovereenkomst kan naast verplichtingen voor de contracterende partijen alleen rechten en verplichtingen voor werknemers en werkgevers bevatten; de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst kan
alleen verbindend zijn voor de werkgevers en werknemers die behoren tot het
ressort van het paritair orgaan (1). (Artt. 2, § 1, eerste lid en tweede lid, 5
en 31 CAO-wet; Art. 1, § 1, vijfde lid van het KB 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid)

(FULL SERVICES CLEANING

N.V. T.

A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 16 januari 2012.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
(1) Bij een geschil inzake overgang van onderneming in de zin van cao 32bis, wat in
casu niet het geval was, zou een richtlijn conforme interpretatie van de bepalingen van
deze cao tot gevolg kunnen hebben dat het standpunt dat verwoord wordt in huidig
arrest niet gehandhaafd kan worden.
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Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Enig middel
1. Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, CAO-wet is deze wet van toepassing op de werknemers en de werkgevers.
Krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, punten 1 tot 3, CAO-wet, worden
voor de toepassing van deze wet met werknemers gelijkgesteld, de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, met werkgevers, de
personen die de met werknemers gelijkgestelden te werk stellen en met
de arbeidsovereenkomst de arbeidsverhoudingen tussen de met werknemers en werkgevers gelijkgestelde personen.
Krachtens artikel 5 CAO-wet is de collectieve arbeidsovereenkomst
een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers
en waarbij individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers
en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen
worden geregeld.
Krachtens artikel 31 CAO-wet is de algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst bindend voor alle werkgevers en
werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor
zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst
is bepaald.
Krachtens artikel 1, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van
9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot
vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, wordt voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten, en hun werkgevers, een
paritair comité voor de schoonmaak opgericht, te weten de ondernemingen die voor rekening van derden hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep arbeiders schoonmaakactiviteiten verrichten.
2. Uit deze bepalingen volgt dat:
— De werkgever in de zin van de CAO-wet in de regel alleen de persoon is die minstens een persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt;
— de collectieve arbeidsovereenkomst naast verplichtingen voor de
contracterende partijen alleen rechten en verplichtingen voor werknemers en werkgevers kan bevatten;
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— de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst alleen verbindend kan zijn voor de werkgevers en werknemers
die behoren tot het ressort van het paritair orgaan;
— onder het paritair comité voor de schoonmaak bedoeld in artikel 1,
§ 1, van voormeld koninklijk besluit alleen de personen ressorteren die
een onderneming uitbaten die met een of meerdere arbeiders voor rekening van derden hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden
groep arbeiders schoonmaakactiviteiten verrichten;
— de CAO van 12 mei 2003 enkel bindend is voor overnemers van een
onderhoudscontract die op het ogenblik van de overname reeds werkgever zijn.
3. De appelrechters oordelen dat:
— de eiseres ten onrechte op de grond dat zij geen personeel in dienst
heeft en bijgevolg geen werkgever is, argumenteert dat zij niet gebonden is door de bepalingen van de bij koninklijk besluit van 19 juli 2006
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van
12 mei 2003, gesloten in het paritair comité voor de schoonmaak- en
ontsmettingsondernemingen, betreffende de personeelsovername ten
gevolge van een overdracht van een onderhoudscontract;
— de eiseres immers met toepassing van artikel 3, eerste lid, van de
genoemde CAO van 12 mei 2003 op het ogenblik van de inwerkingtreding
van het nieuwe onderhoudscontract van rechtswege werkgever is geworden.
4. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens 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 arbeidshof te Gent.
2 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en de
heer van Eeckhoutte.
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N° 397
2°

— 3 juni 2014
(P.13.0283.N)

KAMER

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — DOOR DE BEKLAAGDE BETWISTE OVEREENKOMST — ARTIKEL 16 VOORAFGAANDE
TITEL WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — TOEPASSELIJKE
BEWIJSREGELS. — DOEL.
3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — MISBRUIK VAN VERTROUWEN. — DOOR DE BEKLAAGDE BETWISTE OVEREENKOMST. — TOEPASSELIJKE BEWIJSREGELS.

1° Het misdrijf misbruik van vertrouwen vereist een vrijwillige overdracht van
het precair bezit van een in artikel 491 Strafwetboek bedoelde zaak aan de
dader door of namens de eigenaar, alsmede het opzet van de dader zich de
hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en
er aldus als eigenaar over te beschikken (1).
2° Krachtens artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dient het bewijs van de overeenkomst op grond waarvan de pleger
van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, ingeval die overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te
worden geleverd; deze bepaling wil voorkomen dat een eiser de burgerlijke bewijsregels zou omzeilen door de zaak voor de strafrechter te brengen.
3° De strafrechter vermag niet een misbruik van vertrouwen bewezen te verklaren zonder het bestaan van de door de beklaagde betwiste overeenkomst
naar de regels van artikel 1341 en volgende Burgerlijk Wetboek vast te stellen
of zonder de omstandigheden aan te wijzen waardoor het de schuldeiser niet
mogelijk zou zijn geweest zich een schriftelijk bewijs van die overeenkomst te
verschaffen en die het bewijs van het bestaan ervan door getuigen of vermoedens zouden toelaten (2). (Art. 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(L. T. V. E.A)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 8 januari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
(1) Zie: Cass. 29 november 2000, AR P.00.1098.F, AC 2000, nr. 655; Cass. 4 december
2007, AR P.07.1135.N, AC 2000, nr. 610; Cass. 9 februari 2005, AR P.04.0887.F, AC 2005,
nr. 82.
(2) Cass. 19 februari 2013, AR P.12.0637.N, AC 2013, nr. 115.
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Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek,
artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en
artikel 1235 en volgende Burgerlijk Wetboek: het arrest leidt uit de bewezen verklaarde feiten ten onrechte af dat het voor het misdrijf misbruik van vertrouwen vereiste constitutieve element, bestaande in de
afgifte van goederen ten precaire titel, namelijk onder de verplichting
ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, vervuld is; bovendien miskent het arrest het begrip “betaling”, die
in het burgerlijk recht dat hier van toepassing is, tot stand komt door
de afgifte van de geldsom; evenmin houdt het arrest rekening met de
bewijsregels van de verbintenissen in het burgerlijk recht, waaronder
artikel 1341 Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk overeenkomsten in
principe moeten bewezen worden door een geschrift.
2. Het misdrijf misbruik van vertrouwen vereist een vrijwillige overdracht van het precair bezit van een in artikel 491 Strafwetboek bedoelde zaak aan de dader door of namens de eigenaar, alsmede het opzet van
de dader zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en aldus als eigenaar erover te beschikken.
3. Krachtens artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering, dient het bewijs van de overeenkomst op grond waarvan de pleger van het misbruik van vertrouwen verplicht was de zaak
terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, ingeval die overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels
van het burgerlijk recht te worden geleverd.
Deze bepaling wil voorkomen dat een eiser de burgerlijke bewijsregels zou omzeilen door de zaak voor de strafrechter te brengen.
4. Het arrest oordeelt dat op grond van de gegevens van het strafdossier die het aanwijst, bewezen is dat:
— de verweerders bij koopcompromis van 3 maart 2010 van eisers vennootschap een onroerend goed kochten voor de prijs van 130.000 euro;
— de eiser een voorschot van 20.000 euro in contanten vroeg omdat hij
financieel in moeilijke papieren zat, waarmee de verweerders akkoord
gingen, met dien verstande dat zij wensten dat zulks notarieel zou worden vastgelegd;
— op vraag van de eiser, partijen elkaar op 12 april 2010, kort vóór de
afgesproken bijeenkomst bij de notaris, ontmoetten op een nabijgelegen parking en toen de eerste verweerder in eisers auto kwam zitten,
de eiser hem vroeg het voorschot te mogen zien om zich ervan te vergewissen of de verweerders wel over dergelijk bedrag beschikten;
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— de eerste verweerder aan de eiser de enveloppe met 20.000 euro in
contanten toonde, waarop de eiser die enveloppe met het geld ter hand
nam, ze in een geel kaftje stopte en op eerste verweerders vraag tot teruggave ervan, antwoordde dat dit geen probleem was en dat ze samen
naar de notaris zouden rijden;
— toen de eerste verweerder eisers wagen verliet om aan de tweede
verweerster te gaan zeggen dat hij met de eiser meereed naar de notaris, de eiser met het geld wegreed en vervolgens niet bij de notaris opdaagde.
5. Het arrest oordeelt onder meer ook dat:
— de eiser door bedrieglijk te ontkennen het bedrag van 20.000 euro in
de voormelde omstandigheden te hebben ontvangen, handelde als eigenaar van dit bedrag en het bijgevolg verduisterde, terwijl hij wist dat
het bedrag hem uitsluitend ter bede was ter hand gesteld;
— de eerste verweerder dat bedrag niet aan de eiser heeft overhandigd
als betaling van een gedeelte van de verkoopprijs, maar hij het enkel
meebracht om de eiser te laten zien dit bedrag wel degelijk voorhanden
te hebben, en hij het bedrag enkel ter bede in eisers handen heeft gelaten in de veronderstelling dat zij samen naar het notariskantoor zouden rijden om daar de betaling te laten gebeuren en akteren.
6. Het arrest dat met die redenen oordeelt dat eisers bezit van het vermelde bedrag gegrond is op de omstandigheid dat de eerste verweerder
het hem ter bede ter hand heeft gesteld, stelt het bestaan vast van een
tussen de eerste verweerder en de eiser in die zin gesloten overeenkomst.
Door het bestaan van die door de eiser betwiste overeenkomst niet
vast te stellen naar de regels van artikel 1341 en volgende Burgerlijk
Wetboek en evenmin de omstandigheden aan te wijzen die het de verweerders onmogelijk maakten zich een schriftelijk bewijs van die overeenkomst te verschaffen en die het bewijs van het bestaan ervan door
getuigen of vermoedens zouden toelaten, schendt het arrest artikel 16
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
Het onderdeel is gegrond.
Overige onderdelen
7. De overige onderdelen kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing
leiden en behoeven mitsdien geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
3 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclu-
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sie: de heer Timperman, advocaat-generaal.
— Advocaten: mevr.
Tritsmans (bij de balie te Gent) en de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 398
2°

— 3 juni 2014
(P.14.0329.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — ONDERZOEK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — RECHTSPLEGING. — AARD. — GEVOLG. —
HOEDANIGHEID VAN PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING. — VOORWAARDE.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — RECHTSPLEGING.
— AARD. — GEVOLG. — HOEDANIGHEID VAN PARTIJ IN DE RECHTSPLEGING. —
VOORWAARDE.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — ONDERZOEK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST. — PARTIJEN GEBONDEN DOOR DE
BESLISSING. — INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN PARTIJ WAS IN DE RECHTSPLEGING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — GEVOLG.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — ARREST. — PARTIJEN GEBONDEN DOOR DE BESLISSING. — INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN
PARTIJ WAS IN DE RECHTSPLEGING VOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — GEVOLG.
5° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BESLISSING BIJ VERSTEK. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. —
VASTE VERGOEDING. — VERZET VAN DE BEKLAAGDE. — RELATIEVE WERKING
VAN HET VERZET. — GEVOLG.
6° VERZET. — STRAFZAKEN. — BESLISSING BIJ VERSTEK. — STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELING. — VASTE VERGOEDING. — VERZET VAN DE BEKLAAGDE. — RELATIEVE WERKING VAN HET VERZET. — GEVOLG.
7° STRAF. — ALLERLEI. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. — VASTE VERGOEDING. — AARD.
8° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING BIJ VERSTEK. — VASTE VERGOEDING. — VERZET VAN DE BEKLAAGDE. — VONNIS OP VERZET EN OP
TEGENSPRAAK. — HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. — RELATIEVE
WERKING VAN HET HOGER BEROEP. — GEVOLG.
9° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. — VASTE VERGOEDING. — RELATIEVE WERKING VAN HET
HOGER BEROEP. — GEVOLG.
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1° en 2° Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging op
tegenspraak in wat veronderstelt dat de partijen in de strafprocedure regelmatig worden opgeroepen om door de kamer van inbeschuldigingstelling gehoord te worden; enkel wie aldus is opgeroepen, is partij in deze
rechtspleging, ongeacht of hij ter rechtszitting verschijnt dan wel middelen
over de regelmatigheid van de procedure laat gelden (1).
3° en 4° De met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing is enkel bindend voor de partijen in die rechtspleging zodat
de inverdenkinggestelde die daarin geen partij was, voor de vonnisrechter
een onregelmatigheid kan aanvoeren, ook al heeft de kamer van inbeschuldigingstelling ten aanzien van andere inverdenkinggestelden geoordeeld dat
zij niet bestaat.
5°, 6°, 7°, 8°, en 9° De veroordeling tot de betaling van de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding, die een eigen karakter heeft
en geen straf is, wordt beperkt door de relatieve werking van het verzet zodat
het verbod voor de rechter om de toestand te verzwaren van diegene die verzet instelt, tot gevolg heeft dat de aanvullende ambtshalve veroordeling tot
die vergoeding op verzet van de beklaagde niet kan worden verhoogd; zulks
is ook het geval in hoger beroep wanneer het openbaar ministerie naliet hoger beroep in te stellen tegen het verstekvonnis (2).

(J. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 januari 2014.
De eisers voeren elk 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 van de eiser I
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149
Grondwet en artikel 235bis, § 3, § 4 en § 5, Wetboek van Strafvordering,
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging: de appelrechters oordelen ten onrechte dat zij de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
over de regelmatigheid van de proactieve recherche en de hieruit voort(1) Zie: Cass. 12 oktober 2010, AR P.10.1469.N, AC 2010, nr. 591; Cass. 12 oktober 2010,
AR P.10.1535.N, AC 2010, nr. 593.
(2) Zie: Cass. 11 februari 2014, AR P.13.1720.N, AC 2014, nr. 110; Cass. 6 mei 2014, AR
P.13.1291.N, AC 2014, nr. 318.

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1396 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1396

ARRESTEN VAN CASSATIE

3.6.14 - N° 398

spruitende bewijselementen niet opnieuw kunnen beoordelen; de eiser
was echter niet geldig opgeroepen voor de kamer van inbeschuldigingstelling en was dus niet regelmatig betrokken in de rechtspleging die
onder meer strekte tot zuivering van de nietigheden; de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering is niet bindend voor de inverdenkinggestelde die geen partij is in deze rechtspleging; in die omstandigheden
vermocht de eiser wel degelijk de regelmatigheid van de proactieve recherche te betwisten voor de vonnisrechter; door te oordelen zoals vermeld, beantwoordt het arrest ook niet eisers verweer over de
regelmatigheid van de proactieve recherche.
2. Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering voert een rechtspleging
op tegenspraak in. Dit veronderstelt dat de partijen in de strafprocedure regelmatig worden opgeroepen om door de kamer van inbeschuldigingstelling gehoord te worden. Enkel wie aldus is opgeroepen, is partij
in deze rechtspleging, ongeacht of hij ter rechtszitting verschijnt dan
wel middelen over de regelmatigheid van de procedure laat gelden.
3. De met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
genomen beslissing is enkel bindend voor de partijen in die rechtspleging. Bijgevolg kan de inverdenkinggestelde die daarin geen partij was,
voor de vonnisrechter een onregelmatigheid aanvoeren, ook al heeft de
kamer van inbeschuldigingstelling ten aanzien van andere inverdenkinggestelden geoordeeld dat zij niet bestaat.
4. De appelrechters stellen vast dat:
— de kamer van inbeschuldigingstelling, die gevat was met een controle op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, door de
partijen was verzocht tevens toepassing te maken van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering;
— die kamer, na bij tussenarrest van 20 mei 2010 het debat te hebben
heropend, bij eindarrest van 24 juni 2010 heeft geoordeeld dat er geen
onregelmatigheden waren in de zin artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
5. De appelrechters oordelen vervolgens dat de eiser de onregelmatigheid van de proactieve recherche niet voor hen vermocht aan te voeren
omdat hij reeds partij was in de procedure waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling had geoordeeld dat die recherche regelmatig was.
Zij steunen dat oordeel op de redenen dat:
— ingevolge het vermelde eindarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, de partijen voor de vonnisrechter geen middelen meer
kunnen inroepen met betrekking tot de in artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering bedoelde onregelmatigheden die door die kamer reeds
werden beoordeeld, behoudens middelen die betrekking hebben op de
bewijswaardering;
— die redenering ook geldt voor de beklaagden die bij de procedure
voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet verschenen zijn of er
geen middelen hebben ingeroepen;
— alle vervolgde beklaagden reeds als inverdenkinggestelde betrokken waren in de procedure op het ogenblik dat de kamer van inbeschul-
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digingstelling uitspraak deed op grond van de artikelen 235bis en 235ter
Wetboek van Strafvordering;
— de beklaagden wel degelijk opgeroepen werden voor deze procedure
en de kans hebben gehad standpunt in te nemen over de desbetreffende
middelen;
— zelfs indien de oproeping beklaagden niet tijdig zou bereikt hebben, dan nog zij de mogelijkheid hebben gehad om kennis te kunnen nemen van het dossier teneinde zich in het kader van de BOM-controle te
kunnen weren, vermits deze controle meer dan een half jaar heeft geduurd;
— de vonnisrechter geen uitspraak kan doen over de geldigheid van
de uitspraken van de onderzoeksgerechten als gevolg van problemen
van oproepingen voor die onderzoeksgerechten;
— eens de kamer van inbeschuldigingstelling de toepassing heeft gecontroleerd van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, haar beslissing het vonnisgerecht bindt, ook al zou de beslissing
van die kamer aangetast zijn door een onregelmatigheid omdat er geen
tegenspraak zou geweest zijn.
6. Die redenen laten niet toe uit te maken of de eiser regelmatig werd
opgeroepen voor de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling
die overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering geroepen was de regelmatigheid van de strafprocedure te onderzoeken en of
de eiser aldus in de mogelijkheid was op die zitting zijn middelen betreffende de regelmatigheid van de proactieve recherche voor te dragen.
7. De appelrechters die op grond van die redenen beslissen dat de eiser
partij was in de vermelde rechtspleging en dat hij bijgevolg de door de
kamer van inbeschuldigingstelling verworpen onregelmatigheden niet
meer voor hen vermocht aan te voeren, verantwoorden de beslissing
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Middel van de eiser II
8. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 8, § 1, Probatiewet, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting: met de
verwijzing naar de in het beroepen vonnis opgelegde straffen en de daar
vermelde redenen voor het bepalen van die straffen, voldoet het arrest
niet aan de wettelijk voorgeschreven motiveringsverplichting om het
uitstel van tenuitvoerlegging van de straf te weigeren, zoals door de eiser op gemotiveerde wijze gevraagd in zijn beroepsconclusie; in dat vonnis komen evenmin motieven voor over de toekenning of weigering van
dat uitstel.
9. Krachtens artikel 8, § 1, Probatiewet, moet de beslissing waarbij
het uitstel wordt toegestaan of geweigerd, met redenen omkleed zijn
overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 Wetboek van Strafvordering.
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Op grond van artikel 195 Wetboek van Strafvordering moet de rechter
nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen vermelden waarom hij dergelijke straf of dergelijke maatregel oplegt en
moet hij de strafmaat rechtvaardigen voor elke uitgesproken straf.
10. In zijn beroepsconclusie heeft de eiser de appelrechters gevraagd
om, gelet op omstandigheden betreffende zijn aandeel in de feiten, zijn
gedrag en hechtenistoestand sinds de feiten en zijn actuele tewerkstelling, “de opgelegde straf te verminderen, minstens een substantieel gedeelte met uitstel op te leggen”.
11. Met de redenen die het overneemt van het beroepen vonnis, beantwoordt het arrest eisers verzoek tot uitstel van tenuitvoerlegging van
de hem opgelegde straffen niet.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 187 Wetboek van Strafvordering.
12. De door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding is een door de rechter lastens elke veroordeelde in een criminele,
correctionele of politiezaak verplicht uit te spreken aanvullende veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf.
De veroordeling tot de betaling van deze vergoeding wordt beperkt
door de relatieve werking van het verzet. Het verbod voor de rechter om
de toestand te verzwaren van diegene die verzet instelt, heeft tot gevolg
dat de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde ambtshalve veroordeling op verzet van de beklaagde niet kan worden verhoogd.
Zulks is ook het geval in hoger beroep wanneer het openbaar ministerie
naliet hoger beroep in te stellen tegen het verstekvonnis.
13. De eiser II werd bij verstek veroordeeld tot de door artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding ten bedrage van
31,28 euro, vonnis waartegen het openbaar ministerie geen hoger beroep
instelde. Op het verzet van de eiser II veroordeelt het beroepen vonnis
hem tot een vergoeding ten bedrage van 32,27 euro, vonnis waartegen
zowel de eiser II als het openbaar ministerie hoger beroep instelden.
Het bestreden arrest verhoogt de vergoeding tot een bedrag van
51,20 euro.
De verhoging van het bedrag van deze vergoeding tot meer dan
31,28 euro schendt de in het middel aangehaalde wetsbepaling.
Omvang van de cassatie wat de eiser II betreft
14. De onwettigheid van de beslissing tot uitstel als maatregel die de
tenuitvoerlegging van een hoofdstraf treft, brengt de vernietiging mee
van de beslissingen over de straf en de strafmaat, gelet op het verband
tussen de strafmaat en deze maatregel. De onwettigheid van de straf of
van de motivering ervan tast evenwel de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering wat de
eiser II betreft
15. Wat de schuldigverklaring van de eiser II betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre:
— het uitspraak doet ten aanzien van de eiser I;
— het de eiser II veroordeelt tot straf en tot bijdrage aan het Slachtofferfonds;
— het bedrag van de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding waartoe het de eiser II veroordeelt, 31,28 euro overschrijdt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II voor het overige.
Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten van dat cassatieberoep ten laste van de
Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing in zoverre de vernietiging betrekking heeft op de beslissing over de vergoeding bedoeld in artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken wat de eiser II betreft.
Verwijst voor het overige de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
3 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Van Bavel (bij de balie te Brussel), de heer Delbrouck (bij de balie te Hasselt) en mevr. Warson (bij de balie te Brussel).

N° 399
2°

— 3 juni 2014
(P.14.0405.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN. — ERNSTIGE
AANWIJZINGEN OP GROND WAARVAN DE FEITEN EEN MISDRIJF UITMAKEN.
2° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN OP GROND WAARVAN DE FEITEN EEN MISDRIJF UITMAKEN.
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3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN.
— ERNSTIGE AANWIJZINGEN OP GROND WAARVAN DE FEITEN EEN MISDRIJF UITMAKEN. — REGELMATIGHEID VAN DE BEWAKINGSMAATREGEL. — BEOORDELING
DOOR DE RECHTER. — AARD. — OMVANG.
4° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTEN. —
ERNSTIGE AANWIJZINGEN OP GROND WAARVAN DE FEITEN EEN MISDRIJF UITMAKEN. — REGELMATIGHEID VAN DE BEWAKINGSMAATREGEL.

1°, 2°, 3° en 4° Uit de artikelen 90ter, § 1, eerste lid, en 90quater, Wetboek van
Strafvordering volgt dat uit de beschikking tot de hier bedoelde bewakingsmaatregel of uit de stukken waarnaar die beschikking verwijst, op straffe
van nietigheid onder meer moet blijken op grond van welke ernstige aanwijzingen de feiten waarvoor de bewakingsmaatregel wordt bevolen, een misdrijf uitmaken zoals vermeld in artikel 90ter, § 2 tot § 4, Wetboek van
Strafvordering; de rechter die de regelmatigheid van de bewakingsmaatregel
onderzoekt, oordeelt onaantastbaar of die aanwijzingen uit die beschikking
blijken.

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

GENT T. A. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 18 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
het cassatieberoep van de eiser werd betekend aan de verweerder 1.
In zoverre tegen die verweerder gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 90quater, § 1, tweede
lid, 1°, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt dat de afluistermaatregel van de onderzoeksrechter van 16 april 2010 nietig is omdat
de beschikking enkel concrete ernstige aanwijzingen bevat met betrekking tot de wapenhandel van de verweerder 1, maar uit die beschikking
niet blijkt of en in welke mate die wapenhandel zou kaderen in een cri-
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minele organisatie; die beschikking is evenwel afdoende gemotiveerd
volgens de vereisten van het voormelde artikel, omdat ze overweegt dat
de verweerder 1 blijkens verschillende bronnen reeds geruime tijd vuurwapens verhandelt die hij betrekt bij verschillende leveranciers, waaronder de verweerder 4, en die hij zoekt af te zetten in het milieu, zich
hierbij al dan niet bedienend van tussenpersonen, alsook dat de wapens
worden bewaard op geheime plaatsen en alle afspraken buitenhuis en
met steeds wisselende Gsm-nummers geschieden; die bewoordingen, in
hun geheel gelezen, impliceren normaliter en redelijkerwijze ernstige
indicaties dat de inbreuken op de wapenwet zich binnen een criminele
organisatie voltrekken.
3. Artikel 90quater Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“§ 1. Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter wordt
vooraf machtiging verleend bij een met redenen omklede beschikking
van de onderzoeksrechter die de beschikking aan de procureur des Konings meedeelt.
Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en vermeldt zij:
1° de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de
maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter”.
Artikel 90ter, § 1, eerste lid, van dat wetboek 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”.
4. Uit die bepalingen volgt dat uit de beschikking tot de hier bedoelde
bewakingsmaatregel of uit de stukken waarnaar die beschikking verwijst, op straffe van nietigheid onder meer moet blijken op grond van
welke ernstige aanwijzingen de feiten waarvoor de bewakingsmaatregel wordt bevolen, een misdrijf uitmaken zoals vermeld in artikel 90ter,
§ 2 tot § 4, Wetboek van Strafvordering.
De rechter die de regelmatigheid van de bewakingsmaatregel onderzoekt, oordeelt onaantastbaar of die aanwijzingen uit die beschikking
blijken.
5. Het arrest oordeelt onder meer dat:
— van de feiten waarvoor de onderzoeksrechter werd gevat, enkel een
inbreuk op de artikelen 324bis en 324ter, § 1, Strafwetboek is opgenomen
in de limitatieve lijst van artikel 90ter, § 2, Wetboek van Strafvordering;
— de onderzoeksrechter bijgevolg in zijn beschikking concreet de
ernstige aanwijzingen diende te vermelden betreffende het wetens en
willens betrokken zijn van de in de beschikking vermelde personen bij
een criminele organisatie;
— de beschikking dergelijke ernstige aanwijzingen niet concreet vermeldt;
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— de beschikking enkel concrete ernstige aanwijzingen vermeldt betreffende de wapenhandel waarvan de verweerder 1 werd verdacht, zonder dat op enige wijze wordt aangegeven of en in welke mate het drijven
van deze wapenhandel zou kaderen in de wetens en willens betrokkenheid van die verweerder bij een criminele organisatie, dan wel gepaard
zou gaan met het gebruik door de criminele organisatie van intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie of met het aanwenden van commerciële of andere structuren;
— de noodzakelijk te vermelden ernstige aanwijzingen betreffende
het misdrijf vermeld in de artikelen 324bis en 324ter, § 1, Strafwetboek
ook niet blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de tapbeschikking;
— de te vermelden concrete ernstige aanwijzingen evenmin bleken
uit de gegevens van het strafdossier op het ogenblik van de beschikking.
6. Het arrest dat op die gronden oordeelt dat de beschikking van de
onderzoeksrechter van 16 april 2010 niet voldoet aan het vereiste van
artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering en bijgevolg nietig is, verantwoordt de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
7. 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
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
3 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 400
2°

— 3 juni 2014
(P.14.0871.N)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. — RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1.
2°

RECHTERLIJKE
SAMENSTELLING VAN DE

ORGANISATIE.
ZETEL.

— STRAFZAKEN.

—
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1° De rechter die bij toepassing van artikel 27, § 1, Voorlopige Hechteniswet
oordeelt over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, doet geen uitspraak over het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen of over
de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6.1
EVRM (1).
2° Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek belet niet dat een lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die heeft geoordeeld over de voorlopige hechtenis of
over de regeling van de rechtspleging, zitting neemt in de correctionele kamer
van het hof van beroep die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen
de beschikking die beslist over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
als bedoeld in artikel 27, § 1, Voorlopige Hechteniswet (2).

(T.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 20 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en
artikel 292 Gerechtelijk Wetboek: de correctionele kamer die het arrest
heeft gewezen was samengesteld uit deels dezelfde magistraten als de
kamer van inbeschuldigingstelling die bij meerdere arresten heeft geoordeeld over de voorlopige hechtenis van de eiser alsook over de regeling van de rechtspleging; aangezien zij aldus reeds in een andere
hoedanigheid van de zaak hebben kennis genomen, konden zij niet meer
onpartijdig en objectief oordelen over het hoger beroep tegen de beschikking over zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling en moet
het arrest als nietig worden beschouwd.
2. De rechter die bij toepassing van artikel 27, § 1, Voorlopige Hechteniswet oordeelt over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, doet
geen uitspraak over het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen of over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging
in de zin van artikel 6.1 EVRM.
(1) Cass.
P.93.0062.N,
(2) Cass.
P.96.0090.N,

23 januari 1996, P.96.0090.N, AC 1996, nr. 49, 99; Cass. 19 januari 1993,
AC 1993, nr.38, 73.
13 september 1989, AR nr. 7724, AC 1989-90, nr. 32, 51; Cass. 23 januari 1996,
AC 1996, nr. 49, 99.
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In zoverre het middel schending van artikel 6.1 EVRM aanvoert, faalt
het naar recht.
3. Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek belet niet dat een lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die heeft geoordeeld over de voorlopige hechtenis of over de regeling van de rechtspleging, zitting neemt in
de correctionele kamer van het hof van beroep die uitspraak moet doen
over het hoger beroep tegen de beschikking die beslist over een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling als bedoeld in artikel 27, § 1, Voorlopige Hechteniswet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het eveneens naar recht.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM: het arrest
dat de beschikking hervormt die bij toepassing van artikel 5.3 EVRM
eisers voorlopige invrijheidstelling onder zeer strenge voorwaarden en
tegen betaling van een borgsom had bevolen, schendt daardoor deze bepaling; de eiser is sinds 17 maart 2013 van zijn vrijheid beroofd, de eindvordering dateert van oktober 2013 en de behandeling werd inmiddels in
voortzetting gesteld naar de rechtszitting van 1 september 2014 teneinde lasthebbers ad hoc aan te stellen; de eiser heeft niet om enig uitstel
verzocht en geen enkele vertragende handeling gesteld; een dergelijke
langdurige hechtenis is niet redelijk; de door de beroepen beschikking
opgelegde voorwaarden en borgsom bieden voldoende waarborgen voor
de goede rechtsbescherming en ter bescherming van de maatschappij.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser voor het appelgerecht een schending van artikel 5.3. EVRM
heeft aangevoerd.
Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
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.
3 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Van Hecke (bij de balie te Gent).
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N° 401
2°

— 4 juni 2014
(P.14.0236.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — ONDERZOEKSRECHTER. — VERZOEK OM AANVULLEND
ONDERZOEK. — BESCHIKKING. — NIET-ONTVANKELIJK VERZOEK. — HOGER BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST. — HOGER BEROEP
NIET-GEGROND. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — BESLISSING DIE UITSPRAAK

DOET

OVER

HET

VERRICHTEN

VAN

BIJKOMENDE

ONDERZOEKSHANDELINGEN.

— ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — VERENIGBAARHEID.
3° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — RECHT
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — VERENIGBAARHEID.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET OVER HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — VERENIGBAARHEID.

1° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep
niet-gegrond verklaart dat een partij heeft ingesteld tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen niet-ontvankelijk is verklaard, oefent de
rechtsmacht van de rechter voor al wat het voorwerp van de strafvordering
uitmaakt niet volledig uit; beroep in cassatie tegen dergelijke beslissing staat
eerst open na het eindarrest (1). (Artt. 61quinquies, 127, § 3, en 416, eerste
en tweede lid, Wetboek van Strafvordering)
2°, 3° en 4° Het verbod om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing die uitspraak doet over het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen is niet onverenigbaar met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak wordt beoordeeld op het einde van de rechtspleging in haar geheel, het
onderzoeksgerecht kan beslissen dat aanvullend onderzoek nodig is en, in
geval van verwijzing naar de vonnisrechter, laatstgenoemde kan beslissen
om getuigen te verhoren zo hij dat nodig acht om de waarheid aan de dag te
(1) Zie Cass. 10 maart 1999, AR P.99.0174.F, AC 1999, nr. 145.
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brengen. (Art. 6, EVRM; artt. 61quinquies, 127, § 3, en 416, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 december 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Het arrest doet uitspraak met toepassing van de artikelen 61quinquies
en 127, § 3, Wetboek van Strafvordering. De kamer van inbeschuldigingstelling, die kennisneemt van het hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek van de eiser tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen niet-ontvankelijk is
verklaard, heeft dat rechtsmiddel niet-gegrond verklaard.
Voormeld arrest oefent de rechtsmacht van de rechter voor al wat het
voorwerp van de strafvordering uitmaakt niet volledig uit. Volgens
artikel 416, eerste lid, van dat wetboek staat beroep in cassatie tegen
dergelijke beslissing eerst open na het eindarrest.
Artikel 416, tweede lid, dat de enige, zich te dezen niet voordoende gevallen opsomt waarin de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek, staat een
partij die het gebrek aan grondslag betwist van haar hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende haar verzoek
tot het verrichten van bijkomend onderzoek, niet toe die beslissing onmiddellijk aan het toezicht van het Hof voor te leggen.
De eiser voert aan dat zijn cassatieberoep ontvankelijk moet worden
verklaard, op straffe van schending van artikel 6 EVRM. Volgens hem
veroorzaakt het niet-uitvoeren van de door hem gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen onherstelbare schade omdat hij aldus, in substantie, de kans verliest opmerkingen te maken en getuigen te doen
verhoren vóór de regeling van de rechtspleging.
Het verbod om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing die uitspraak doet over het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, is niet onverenigbaar met de aangevoerde bepaling,
aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak wordt getoetst na afloop van de rechtspleging in haar geheel,
het onderzoeksgerecht kan beslissen dat bijkomend onderzoek nodig is
en, bij verwijzing naar de vonnisrechter, laatstgenoemde kan beslissen
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om getuigen te verhoren zo hij dat nodig acht om de waarheid aan de
dag te brengen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het overige gedeelte van de memorie van de eiser, 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.
4 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Graindorge (bij de balie
te Brussel), de heer Hubert (bij de balie te Charleroi), de heer Dusaucy
(bij de balie te Charleroi), mevr. Zamar (bij de balie te Bergen-Brussel)
en de heer Pierre (bij de balie te Luik).

N° 402
2°

— 4 juni 2014
(P.14.0704.F)

KAMER

1° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — PROCEDURE
STREKKENDE TOT HET OPLEGGEN VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN. — JEUGDRECHTER. — VOORAF HOREN VAN DE TWAALF JAAR OUDE JONGERE. — VERPLICHTING. — OMVANG.
2° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — JEUGDRECHTBANK. — RECHTSZITTING. — WEIGERING VAN DE MINDERJARIGE OM VRIJWILLIG
TE VERSCHIJNEN. — VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINDERJARIGE DOOR ZIJN
ADVOCAAT. — RECHT VAN VERDEDIGING.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — JEUGDBESCHERMING. —
GERECHTELIJKE BESCHERMING. — JEUGDRECHTBANK. — RECHTSZITTING. —
WEIGERING VAN DE MINDERJARIGE OM VRIJWILLIG TE VERSCHIJNEN. — VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINDERJARIGE DOOR ZIJN ADVOCAAT.

1° Ofschoon de jeugdrechter, in het kader van een procedure strekkende tot de
toepassing van voorlopige maatregelen, de jongere moet horen die de leeftijd
van twaalf jaar heeft bereikt alvorens enige noodzakelijke maatregel van bewaring te nemen, tenzij hij niet gevonden kan worden, zijn gezondheidstoestand het niet toelaat of indien hij weigert te verschijnen, heeft de wet die
verplichting niet uitgebreid tot het verhoor van de ouders en verplicht ze de
jeugdrechter niet om alle partijen in de zaak voor elke kabinetszitting op te
roepen en te ontvangen. (Art. 52ter, Jeugdbeschermingswet)
2° en 3° De weigering van de minderjarige om vrijwillig te verschijnen op de
rechtszitting van de jeugdrechtbank en de wens om zich door een advocaat
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te doen vertegenwoordigen, maken deel uit van het recht van verdediging en
is fundamenteel voor het recht op een eerlijke behandeling van de zaak; de
jeugdrechtbank kan oordelen dat de minderjarige, gelet op de omstandigheden van de zaak, wegens het enkele feit dat hij niet verschijnt, niet het recht
kan worden ontzegd om op de rechtszitting door zijn raadsman te worden
vertegenwoordigd. (Art. 6.1, EVRM; Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; artt. 52ter en 54, Jeugdbeschermingswet)

(A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, jeugdkamer, van 24 februari 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, verschillende grieven aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De gezamenlijke grieven
(…)
4. Voor het overige voert de eiseres de miskenning van haar recht van
verdediging aan, omdat haar advocaat niet aanwezig was bij het verhoor van de minderjarige door de jeugdrechter en het hof van beroep
uitspraak heeft gedaan zonder de minderjarige te hebben gehoord of
haar raadsman toestemming te hebben verleend haar op de rechtszitting te vertegenwoordigen.
Enerzijds moet de rechter, krachtens artikel 52ter Jeugdbeschermingswet, in het kader van een rechtspleging die de toepassing beoogt
van voorlopige maatregelen, de jongere horen die de leeftijd van twaalf
jaar heeft bereikt, alvorens de noodzakelijke maatregelen van bewaring te treffen, tenzij hij niet gevonden kan worden, zijn gezondheidstoestand het niet toelaat of indien hij weigert te verschijnen.
Het arrest stelt vast dat de jeugdrechter de minderjarige, bijgestaan
door haar raadsman, heeft gehoord alvorens de beroepen voorlopige
maatregel te treffen. Het oordeelt dat, ofschoon de wet, met toepassing
van artikel 52ter, oplegt om vooraf de minderjarige te horen met bijstand van zijn raadsman, zij die verplichting niet heeft uitgebreid tot
het verhoor van de ouders en zij de jeugdrechter niet verplicht om alle
partijen in de zaak voor elke kabinetszitting op te roepen en te ontvangen. Het preciseert bovendien dat de eiseres, bijgestaan door haar
raadsman, haar middelen rechtsgeldig heeft kunnen meedelen tijdens
een onderhoud met de rechter.
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Anderzijds voert de eiseres aan dat de appelrechter de artikelen 51, 52,
52ter, 54 en 54bis van de voormelde wet heeft geschonden, doordat hij
uitspraak heeft gedaan zonder de minderjarige te horen en zonder haar
raadsman te machtigen om haar op de rechtszitting van het hof van beroep te vertegenwoordigen.
Het arrest, dat vaststelt dat de minderjarige uit vrees voor haar ouders weigerde hen te ontmoeten en verzocht om door haar raadsman te
worden vertegenwoordigd, oordeelt dat de weigering van de minderjarige om vrijwillig te verschijnen en de wens om zich door een advocaat
te doen vertegenwoordigen, deel uitmaakt van het recht van verdediging en fundamenteel is voor het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak.
De appelrechter heeft wat dat betreft eraan herinnerd dat artikel 54
bepaalde dat de partijen persoonlijk dienden te verschijnen, aangezien
de wetgever het noodzakelijk heeft geacht dat er, vanwege de opvoedende aard van de te nemen maatregelen, rechtstreeks contact wordt
gelegd tussen de jeugdrechtbank, de minderjarige en zijn ouders. Hij
heeft evenwel geoordeeld dat de minderjarige, gelet op de omstandigheden van de zaak, wegens het enkele feit dat ze niet verscheen, niet het
recht kon worden ontzegd om op de rechtszitting in hoger beroep door
haar raadsman te worden vertegenwoordigd.
Hij verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
De grieven kunnen 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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop,
advocaat-generaal.

N° 403
1°

— 5 juni 2014
(C.12.0373.N)

KAMER

1° HUWELIJK. — AFZONDERLIJKE WOONST. — HULP- EN BIJSTANDSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.
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2° LEVENSONDERHOUD. — HUWELIJK. — AFZONDERLIJKE WOONST. — HULPEN BIJSTANDSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF
VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.
3° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — HUWELIJK. — AFZONDERLIJKE WOONST. — HULP- EN BIJSTANDSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE
SCHEIDING. — BEWIJS.
4° HUWELIJK. — OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.
5° LEVENSONDERHOUD. — HUWELIJK. — OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF VOORTDUREN
VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.
6° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — VOORLOPIGE MAATREGELEN. — OPSCHORTING VAN DE
SAMENWONINGSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. — ONTSTAAN OF
VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.
7° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE. — VOORLOPIGE MAATREGELEN. — OPSCHORTING VAN DE SAMENWONINGSVERPLICHTING. — ONDERHOUDSBIJDRAGE. —
ONTSTAAN OF VOORTDUREN VAN DE SCHEIDING. — BEWIJS.

1°, 2° en 3° In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot
die een vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot
van de hulp — en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het ontstaan, noch het voortduren van de
scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve niet zelf verhindert dat de
andere echtgenoot de hulp — en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt (1). (Art. 213 BW)
4°, 5°, 6° en 7° In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die de voormelde samenwoningsverplichting automatisch opschort, moet de echtgenoot
die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch het ontstaan,
noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is (2); evenwel staat
het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het bewijs te leveren dat
het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten dele,
te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert. (Art. 213
BW; art. 1280 Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. V)
(1) Cass. 22 december 2006, AR C.06.0098.N, AC 2006, nr. 672.
(2) Cass. 22 december 2006, AR C.06.0098.N, AC 2006, nr. 672.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 29 maart 2012.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De hulp- en bijstandsverplichting van de echtgenoten in de zin van
de artikelen 213 en 221, eerste lid, Burgerlijk Wetboek moet in beginsel
in natura worden nagekomen in de echtelijke woonst, waar de echtgenoten overeenkomstig artikel 213 Burgerlijk Wetboek verplicht samenwonen.
2. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot
die een vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp- en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het ontstaan, noch het
voortduren van de scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve
niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt.
3. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die de
voormelde samenwoningsverplichting automatisch opschort, moet de
echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch
het ontstaan, noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten
is.
Evenwel staat het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het
bewijs te leveren dat het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert.
4. De eiser voerde in zijn appelconclusie aan dat aan de verweerster
geen persoonlijke onderhoudsbijdrage tijdens de echtscheidingsprocedure kan worden toegekend omdat zij schuld heeft aan het ontstaan
van de feitelijke scheiding en het voortduren ervan.
5. Het arrest dat oordeelt dat op de gronden die aanleiding gaven tot
de echtscheiding hier niet nader dient te worden ingegaan en beslist dat
de eiser aan de verweerster gedurende de echtscheidingsprocedure een
onderhoudsbijdrage van 300 euro per maand moet betalen, zonder na te
gaan of het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding geheel of
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gedeeltelijk te wijten is aan de verweerster, is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Maes.

N° 404
1°

— 5 juni 2014
(C.13.0434.N)

KAMER

1° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE). — VORDERINGEN TEGEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. — TOEPASSELIJKE TERMIJNEN. — UITWERKING.
2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE). — SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT. — GEEN VASTE UITGAVEN — TERMIJN. — GEVOLG.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — NIEUWE WET. — TOEPASSING. — GEVOLG.

1° Inzake de verjaring van de vorderingen tegen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest waren tot 1 januari 2006 de bepalingen van de Wet Rijkscomptabiliteit van toepassing en zijn pas vanaf 1 januari 2006 de gemeenrechtelijke termijnen van toepassing. (Artt. 50, § 2, en 71, § 1, Financieringswet 1989;
art. 15 Wet 16 mei 2003; art. 1 KB 18 maart 2004)
2° Uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende
het algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit, inzonderheid de artikelen
68 en 100, volgt dat voor andere schuldvorderingen dan die welke voor de
Staat een vaste uitgave uitmaken, de belanghebbende, om de betaling van de
vordering te verkrijgen, een aangifte, staat of rekening dient over te leggen;
hieruit volgt dat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, de verjaringstermijn van vijf jaar bedoeld in artikel 100, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit,
in de regel geldt voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat die geen
vaste uitgaven zijn. (Artt. 68 en 100 KB 10 december 1868; art. 100, 1°, Wet
Rijkscomptabiliteit)
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3° Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing 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, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; hieruit volgt dat
wanneer een vordering reeds verjaard is volgens de oude wet, deze ook na de
inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet verjaard blijft, ook al zou de
vordering bij toepassing van de nieuwe wet nog niet verjaard zijn. (Art. 2
BW)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. PROVINCIE ANTWERPEN)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 16 mei 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid
(…)
Middel
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 50, § 2, Financieringswet 1989 bepaalt de wet de
algemene bepalingen die van toepassing zijn op de begrotingen en de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook op de organisatie van de controle uitgeoefend door het Rekenhof.
Artikel 71, § 1, van dezelfde wet bepaalt dat tot de inwerkingtreding
van de wet bedoeld in artikel 50, § 2, de vigerende bepalingen inzake onder meer de rijkscomptabiliteit van overeenkomstige toepassing zijn
op de gemeenschappen en de gewesten.
Bij Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen
die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, werd uitvoering gegeven
aan artikel 50, § 2, Financieringswet 1989.
Artikel 15 van deze wet van 16 mei 2003 bepaalt dat, onverminderd het
bepaalde in artikel 16 dat betrekking heeft op salarissen en toebehoren,
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de verjaringsregels van het gemeen recht van toepassing zijn op de gemeenschappen en de gewesten bedoeld in artikel 2.
Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2004 houdende, voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, uitstel van
de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003, werd de inwerkingtreding van deze wet uitgesteld tot 1 januari 2006.
Uit het geheel van alle voorgaande bepalingen volgt dat inzake de
verjaring van vorderingen tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
tot 1 januari 2006 de bepalingen van de Wet Rijkscomptabiliteit van
toepassing waren en dat pas vanaf 1 januari 2006 de gemeenrechtelijke
termijnen van toepassing zijn.
4. Krachtens artikel 100, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit zijn verjaard en
voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenverklaring ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of terzake overeengekomen bepalingen, de schuldvorderingen waarvan de op
wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is geschied
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van
het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.
Uit de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1868
houdende het algemeen reglement op de rijkscomptabiliteit, inzonderheid de artikelen 68 en 100, volgt dat voor andere schuldvorderingen dan
die welke voor de Staat een vaste uitgave uitmaken, de belanghebbende, om de betaling van de vordering te verkrijgen, een aangifte, staat
of rekening dient over te leggen.
Hieruit volgt dat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen,
de verjaringstermijn van vijf jaar bedoeld in artikel 100, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit, in de regel geldt voor alle schuldvorderingen ten laste
van de Staat die geen vaste uitgaven zijn.
De vordering van de verweerster jegens de eiser, strekkende tot het
betalen van de bijdrage van de eiser in de kosten van huisvesting van
de Aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is geen vaste
uitgave, zodat op deze vordering de verjaringstermijn van artikel 100,
1°, Wet Rijkscomptabiliteit en niet deze van artikel 100, 3°, van toepassing is.
5. Krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen
voor het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.
Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing 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, voor zover
die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten.
Hieruit volgt dat wanneer een vordering reeds verjaard is volgens de
oude wet, deze ook na de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet
verjaard blijft, ook al zou de vordering bij toepassing van de nieuwe wet
nog niet verjaard zijn.
6. Door te oordelen dat de vordering van de verweerster voor de volledige periode 2000-2009 niet verjaard is op de enkele grond dat krach-
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tens artikel 15 van de wet van 16 mei 2003 de gemeenrechtelijke
verjaringstermijn van tien jaar van toepassing is zonder te onderzoeken of op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze nieuwe verjaringstermijn de vordering niet reeds gedeeltelijk verjaard was,
verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Prejudiciële vraag
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Kirkpatrick en
de heer Verbist.

N° 405
1°

— 5 juni 2014
(C.13.0479.N)

KAMER

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. — SCHENKING ALS VOORSCHOT OP ERFENIS. — NOTARIËLE AKTE. — LATERE VERKLARING VAN SCHENKING BIJ VOORUITMAKING OF BUITEN ERFDEEL. — VORM. — VOORWAARDEN.

Wanneer een schenking bij notariële akte is geschied als voorschot op erfenis,
al dan niet met vrijstelling van inbreng in natura, kan de latere verklaring
dat de schenking bij vooruitmaking of buiten erfdeel wordt gemaakt enkel geschieden in de vorm van een notariële akte of van een beschikking bij testament. (Art. 919 BW)

(L. T. D. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 25 maart 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 919 Burgerlijk Wetboek kan het beschikbaar gedeelte, hetzij bij akte onder levenden, hetzij bij testament, geheel of
ten dele gegeven worden aan de kinderen of aan andere erfgerechtigden
van de schenker, zonder dat het moet worden ingebracht door de begiftigde of de legataris die tot de erfenis komt, op voorwaarde dat de beschikking uitdrukkelijk bij vooruitmaking of buiten erfdeel gemaakt
wordt. De verklaring, dat de gift of het legaat bij vooruitmaking of buiten erfdeel gemaakt wordt, kan geschieden, hetzij bij de akte die de beschikking bevat, hetzij naderhand in de vorm van een beschikking
onder de levenden of van een beschikking bij testament.
2. Wanneer een schenking bij notariële akte is geschied als voorschot
op erfenis, al dan niet met vrijstelling van inbreng in natura, kan de latere verklaring dat de schenking bij vooruitmaking of buiten erfdeel
wordt gemaakt enkel geschieden in de vorm van een notariële akte of
van een beschikking bij testament.
3. De appelrechters stellen vast dat de erflater bij notariële akte van
13 juni 1983 een onroerend goed heeft geschonken aan de derde verweerder als voorschot op erfenis maar met vrijstelling van inbreng in natura.
4. Door te oordelen dat uit een aantal omstandigheden kan worden afgeleid dat de erflater deze vrijstelling van inbreng in natura later heeft
uitgebreid tot een vrijstelling van inbreng, zonder dat die vrijstelling
in de vorm van een notariële schenkingsakte of van een beschikking bij
testament is geschied, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vordering van de eiseres tegen de derde verweerder en over de kosten ten
aanzien van deze partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verklaart dit arrest bindend aan de eerste en tweede verweerders.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg, zitting houdende in hoger beroep.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger, de heer
Verbist en mevr. Vanlerberghe.

N° 406
1°

— 5 juni 2014
(C.13.0486.N)

KAMER

VERZEKERING. — ALLERLEI. — VOORRECHT VAN DE VERZEKERAAR OP DE
VERZEKERDE ZAAK. — KREDIETVERZEKERING. — VERSCHULDIGDE PREMIE. —
BEGRIP. — OMVANG.

Het voorrecht van de verzekeraar op de verzekerde zaak dat geldt voor een bedrag gelijk aan twee jaarpremies, ongeacht op welke wijze deze betaald
wordt, kan zowel betrekking hebben op lichamelijke als op onlichamelijke zaken; aldus is de premie verschuldigd aan een kredietverzekeraar bevoorrecht
op de verzekerde schuldvordering die kan worden geïnd; heeft de kredietverzekering betrekking op een geheel van schuldvorderingen, dan is de totale
premie bevoorrecht op het bedrag van de geïnde schuldvorderingen die onder
de verzekering vallen. (Art. 23 Verzekeringswet; art. 60 Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(EULER HERMES EUROPE N.V. T. BLOCKEEL EN GREMONPREZ
CURATOREN FAILLISSEMENT JACKY TENDANCE N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 26 november 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid
(…)

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1418 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1418

ARRESTEN VAN CASSATIE

5.6.14 - N° 407

Gegrondheid
3. Artikel 23 van de toepasselijke wet van 11 juni 1874 betreffende de
verzekering, dat overeenstemt met artikel 60 Wet Landverzekeringsovereenkomst, verleent aan de verzekeraar een voorrecht op de verzekerde zaak dat geldt voor een bedrag gelijk aan twee jaarpremies,
ongeacht op welke wijze deze betaald wordt.
4. Dit voorrecht kan zowel betrekking hebben op lichamelijke als op
onlichamelijke zaken. Aldus is de premie verschuldigd aan een kredietverzekeraar bevoorrecht op de verzekerde schuldvordering die kan worden geïnd. Heeft de kredietverzekering betrekking op een geheel van
schuldvorderingen, dan is de totale premie bevoorrecht op het bedrag
van de geïnde schuldvorderingen die onder de verzekering vallen.
5. De appelrechters die oordelen dat “enkel wanneer de verzekeraar
een schadegeval heeft uitbetaald, [hij] heeft bijgedragen tot het vermogen van de verzekerde” en “de kredietverzekeraar geen rechten heeft op
de betaling van inbare schuldvorderingen”, zodat “wanneer de verzekerde geen schadevergoeding heeft verkregen vanwege de kredietverzekeraar uit hoofde van dekking van een gerealiseerde insolventie, er geen
onderpand [is] om de bevoorrechte premie op in te houden”, 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 over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maes en de heer Verbist.

N° 407
1°

— 5 juni 2014
(C.13.0549.N)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — UITLEGGING. — IN GEVAL VAN TWIJFEL. — TOEPASSING. — VOORWAARDE.
2° OVEREENKOMST. — UITLEGGING. — UITVOERING TE GOEDER TROUW. —
BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — WIJZE. — GRENZEN.

1° Artikel 1162 Burgerlijk Wetboek, krachtens welke bepaling de overeenkomst
in geval van twijfel wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft
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en ten voordele van hem die zich verbonden heeft, is slechts van toepassing
wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin of de draagwijdte van een overeenkomst of beding met zekerheid vast te stellen aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn voorgelegd (1). (Art. 1162 BW)
2° Luidens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht; de rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen ervan te bepalen in
het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw; hij mag echter
op grond van een dergelijke uitleg aan de partijen geen aanvullende verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijk bedoeling van de partijen (2). (Art. 1134, derde lid, BW)

(HORECA LOGISTIC SERVICES WEST

N.V. T.

D. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal A. Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. De betwisting heeft betrekking op een “Investeringscontract met
drankafnameverplichting”, waarbij eiseres een investeringsbedrag aan
verweerders ter beschikking stelde, waarvoor zij in ruil een drankafnameverplichting in hoofde van de begunstigden verkreeg en een exclusiviteit voor de levering van bepaalde dranken.
2. De vordering van eiseres strekt ertoe verweerders te doen veroordelen tot terugbetaling van het geïnvesteerde bedrag in hun handelszaak
en tot betaling van een conventionele schadevergoeding ingevolge contractuele wanprestaties.
3. Het bestreden arrest beslist evenwel dat eiseres de overeenkomst
niet kon verbreken op grond van het uitdrukkelijk ontbindend beding
vervat in art. 10 van deze overeenkomst.
4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat op drie onderdelen berust.
II. BESPREKING

VAN HET MIDDEL

(…)
2.1. Het eerste subonderdeel van het tweede onderdeel roept een schending in van de artikelen 1156 en 1162 BW, en verwijt het bestreden arrest
de interpretatieregels van het Burgerlijk Wetboek in de verkeerde volgorde te hebben toegepast.
2.1.1. Reeds eerder oordeelde uw Hof (3) dat artikel 1162 BW door de feitenrechter wordt geschonden wanneer die van die wettelijke bepaling
toepassing maakt zonder te onderzoeken of het niet mogelijk is de zin
van de overeenkomst met zekerheid vast te stellen aan de hand van de
gegevens binnen en buiten de akte die hem zijn voorgelegd.
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Cass. 4 december 1986, AR nr. 5184, AC 1986-87, nr. 207.
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2.1.2. Voor de toepassing van art. 1162 BW bestaat er twijfel over de zin
of de draagwijdte van een overeenkomst, als uit gegevens uit of buiten
de akte niet kan worden opgemaakt wat de zin of de draagwijdte van die
overeenkomst is (1).
2.1.3. Wanneer de rechter aan de hand van intrinsieke of extrinsieke gegevens van een akte de betekenis of de draagwijdte van een overeenkomst niet kan bepalen, moet hij die overeenkomst uitleggen ten nadele
van degene die bedongen heeft en ten voordele van degene die zich verbonden heeft (2).
2.1.4. Ook de rechtsleer neemt unaniem aan dat voor de uitlegging van
de overeenkomst artikel 1156 BW de “hoofdregel” vormt: de rechter moet
nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contractpartijen
is geweest, weleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden; hij kan hierbij intrinsieke of extrinsieke elementen van de akte in
aanmerking nemen. Slechts in geval van aanhoudende twijfel over de
juiste interpretatie. — wanneer het niet mogelijk is de zin of de draagwijdte van een overeenkomst te bepalen aan de hand van intrinsieke of
extrinsieke elementen van de akte. — moet de rechter de overeenkomst
(volgens de “subsidiaire regel” van artikel 1162 BW) uitleggen ten nadele
van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden
heeft (3).
2.1.5. Deze regels zijn eveneens van toepassing in het kader van de uitlegging van een uitdrukkelijk ontbindend beding: ook hier moet de rechter vertrekken van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen (4).
Slechts als er onduidelijkheid bestaat over de bedoeling van de partijen
en de rechter uit geen element in of buiten de akte de betekenis ervan
kan vastleggen, gelden de regels van de beperkende interpretatie (omdat
zulk beding van het gemeen recht afwijkt) en van artikel 1162 BW (5).
2.1.6. Uit dit alles volgt dat, wanneer een beslissing niet vaststelt dat
de zin of de draagwijdte van een uitdrukkelijk ontbindend beding niet
kunnen worden bepaald aan de hand van de intrinsieke of extrinsieke
elementen van de overeenkomst, waardoor er in dat geval twijfel blijft
bestaan, het derhalve onzeker blijft of de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen (en dus de ware betekening en draagwijdte van de overeenkomst) daadwerkelijk vooraf (conform de vereisten van rechtspraak
en rechtsleer) onderzocht is geweest.
(1) Cass. 17 oktober 1988, AR nr. 8264, AC 1988-89, nr. 89.
(2) Cass. 22 februari 2002, AR C.00.0188.F, AC 2002, nr. 125.
(3) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000,
nrs. 229-232; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 74-79,
P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, nr. 396; P. WÉRY,
Droit des obligations, I, Brussel, Larcier, 2010, nrs. 415 en 423.
(4) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964,
nr. 898.
(5) C. CAUFFMAN, “Uitdrukkelijk ontbindend beding”, inX., Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, deel 9, Mechelen, Kluwer,
320, nr. 21; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nrs. 334 en 337.
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2.1.7. Dergelijke beoordeling doet in deze m.i. evenwel geen afbreuk
aan de vaststelling dat de appelrechters alhier (p. 14/21, nr. 4.3., al. 2) te
kennen hebben gegeven dat een uitdrukkelijk ontbindend beding op beperkende wijze moet worden uitgelegd en, in geval van twijfel, ten voordele van hem die zich verbonden heeft (in casu de verweerders). Op grond
van deze vaststellingen, gekoppeld aan het besluit dat. — gelet op deze
regels. — niet kan besloten worden dat het uitdrukkelijk ontbindend beding, een ruimer toepassingsgebied heeft dan bij een inbreuk op één van
de bepalingen van de overeenkomst en derhalve ook geldt wanneer de
medecontractant enkel wordt verweten de overeenkomst niet te goeder
trouw te hebben uitgevoerd of inbreuk te hebben gepleegd op artikel 1135
BW, geven de appelrechters m.i. dan ook impliciet maar zeker te kennen
dat er in dit geval twijfel bestaat, d.w.z. dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. — en dus de zin en draagwijdte van de akte. —
niet kunnen worden achterhaald aan de hand van elementen in of buiten
de overeenkomst.
2.1.8. Hierdoor lijkt het bestreden arrest zijn beslissing dan ook naar
recht te verantwoorden, en kan het eerste subonderdeel m.i. niet worden
aangenomen.
2.2. Het tweede subonderdeel van het tweede onderdeel verwijt het bestreden arrest een schending van artikel 1134, derde lid, BW en viseert
meer bepaald de interpretatieve functie die voormelde bepaling aan de
goede trouw toekent.
Volgens eiseres hebben verweerders het beginsel van de goede trouw,
vervat in art. 1134, derde lid, BW miskend door geen bestelling te plaatsen binnen een redelijke termijn volgend op de ondertekening van de
overeenkomst met als gevolg dat eiseres het contract geldig vermocht
te verbreken op grond van het uitdrukkelijk ontbindend beding voorzien
in artikel 10 van de overeenkomst.
2.2.1. Conform art. 1134, derde lid, BW moeten de overeenkomsten te
goeder trouw ten uitvoer worden gebracht.
2.2.2. Met uw arrest van 23 maart 2006 (1) oordeelde uw Hof dat de rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen van te bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te
goeder trouw; hij mag echter op grond van dergelijke uitlegging aan de
partijen geen verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn met de
aard en de strekking van de overeenkomst.
2.2.3. Bij de toepassing van de interpretatieve werking van de goede
trouw moet de rechter de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen
als uitgangspunt blijven nemen. De zogenaamde “normatieve interpretatiemethode” (op grond waarvan niet de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen beslissend is voor de vaststelling van hun rechten en verplichtingen, maar wel de eisen van de redelijkheid en billijkheid) wordt
in de doctrine evenwel verworpen omdat de rechter dan niet langer nagaat wat de partijen wilden, maar wat ze behoorden te willen. Wanneer
deze normatieve interpretatieve werking de aanvullende werking van de
(1) Cass. 23 maart 2006, AR C.03.0626.N, AC 2006, nr. 170.
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goede trouw volledig zou opslorpen, werpt de rechtsleer in dat kader m.i.
aldus terecht op dat zulke interpretatie te ver gaat en niet strookt met
de filosofie van ons Burgerlijk Wetboek: zij schendt immers het basisprincipe van de wilsautonomie van de partijen; als dusdanig mag de uitlegger (de rechter) zijn eigen inzichten niet in de plaats stellen van een
onmiskenbare (maar onredelijk geachte) wil van partijen (1).
2.2.4. Waar eiseres in haar voorziening aanvoert dat in een uitdrukkelijk ontbindend beding voorwaarden gelezen moeten worden die voortspruiten uit de interpretatie te goeder trouw van de betrokken
overeenkomst of clausule, en zij vervolgt dat de overeenkomst weliswaar geen clausule bevat m.b.t. de termijn binnen dewelke de eerste bestelling geplaatst diende te worden, maar het beginsel van de goede
trouw (vervat in art. 1134, derde lid, BW) noopt tot het vaststellen van
een redelijke termijn (met als gevolg dat het uitdrukkelijk ontbindend
beding toepassing vindt bij een schending ervan), lijkt zij. — onder het
mom van de interpretatieve werking van de goede trouw. — toepassing
te maken van een “normatieve” interpretatiemethode, die geen rekening
houdt met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen en als zodanig een voorwaarde toe te voegen aan het uitdrukkelijk ontbindend beding, volgens wat vereist is op grond van de redelijkheid en de
billijkheid, los van de werkelijke bedoeling van de partijen.
2.2.5. Dit is op grond van de interpretatieve werking van de goede trouw
niet correct, en het subonderdeel faalt m.i. derhalve in zoverre naar
recht.
2.2.6. Voor het overige sluiten de appelrechters, m.b.t. de door eiseres
bekritiseerde overwegingen in het bestreden arrest (onder nr. 4.3.), m.i.
de interpretatieve of aanvullende werking van de goede trouw zelf niet
uit, maar oordelen zij alleen dat het uitdrukkelijk ontbindend beding
niet van toepassing is bij een inbreuk op de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. In zoverre lijkt het subonderdeel
dan ook feitelijke grondslag te missen.
2.2.7. In zoverre eiseres aanvoert dat het bestreden arrest art. 149 GW
schendt door enkel te onderzoeken of het uitdrukkelijk ontbindend beding kan aangevuld worden op grond van art. 1135 BW zonder te beoordelen of deze clausule, door toepassing van de interpretatieve functie van
de goede trouw, bepaald in art. 1134, derde lid, BW, de ingeroepen tekortkoming sanctioneert, kan het subonderdeel evenmin worden aangenomen.
Eiseres heeft immers louter het verweer gevoerd dat de verweerders de
verplichting hadden om de eerste bestelling binnen een redelijke termijn
te plaatsen, zelfs in afwezigheid van een uitdrukkelijke bepaling in die
zin, op basis van het vereiste van uitvoering van overeenkomsten te goeder trouw. In dat kader heeft eiseres zelfs niet als argument, ter staving
van dit middel, opgeworpen dat het uitdrukkelijk ontbindend beding de
ingeroepen tekortkoming sanctioneert, door toepassing van de interpre(1) L. CORNELIS, o.c., 283, nr. 233; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, o.c., 60,
nr. 81; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 175-176, nr. 98; P. WÉRY, o.c., nr. 419.
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tatieve functie van de goede trouw. Waar eiseres hierover in het geheel
geen verweer heeft gevoerd, verwijt zij de appelrechters dus niet dat zij
niet hebben geantwoord op een bepaald middel, maar enkel dat zij een
bepaald element niet hebben onderzocht. Deze kritiek is vreemd aan het
vormvereiste in art. 149 GW, zodat het subonderdeel in zoverre niet ontvankelijk is.
(…)
III. CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 4 september 2013.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 4 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
(…).
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
3. Artikel 1156 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men in de overeenkomsten moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de
contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke
zin van de woorden te houden.
Artikel 1162 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de overeenkomst in geval van twijfel wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft
en ten voordele van hem die zich verbonden heeft.
Deze laatste bepaling is slechts van toepassing wanneer het de rechter niet mogelijk is de zin of de draagwijdte van een overeenkomst of
beding met zekerheid vast te stellen aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte, die hem zijn voorgelegd.
4. De appelrechters oordelen dat “vermits een uitdrukkelijk ontbindend beding op beperkende wijze moet geïnterpreteerd worden en in geval van twijfel, ten voordele van hem die zich verbonden heeft

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1424 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1424

ARRESTEN VAN CASSATIE

5.6.14 - N° 407

(artikel 1162 Burgerlijk Wetboek — dit zijn [de verweerders]), niet
[kan] besloten worden dat het uitdrukkelijk ontbindend beding een ruimer toepassingsgebied heeft dan bij een inbreuk op één van de bepalingen van de overeenkomst en derhalve ook geldt wanneer de
medecontractant enkel wordt verweten de overeenkomst niet te goeder
trouw te hebben uitgevoerd of inbreuk te hebben gepleegd op
artikel 1135 Burgerlijk Wetboek”.
5. Met deze overwegingen, waarmee de appelrechters te kennen geven
dat het niet mogelijk was de zin of de draagwijdte van het beding met
zekerheid vast te stellen aan de hand van de gegevens binnen en buiten
de akte, die zijn voorgelegd, verantwoorden zij hun beslissing naar
recht.
Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede subonderdeel
6. De appelrechters stellen vast: “wat [de eiseres] [de verweerders]
verwijt is niet binnen redelijke termijn tot een eerste bestelling te zijn
overgegaan, wat strijdig zou zijn met artikel 1134 Burgerlijk Wetboek
(de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren) en met
artikel 1135 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat overeenkomsten niet
enkel verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook
tot alle gevolgen die door de billijkheid worden toegekend”.
Zij oordelen vervolgens dat: “vermits een uitdrukkelijk ontbindend
beding op beperkende wijze moet geïnterpreteerd worden en in geval
van twijfel, ten voordele van hem die zich verbonden heeft (artikel 1162
Burgerlijk Wetboek — dit zijn [de verweerders]), niet [kan] besloten
worden dat het uitdrukkelijk ontbindend beding een ruimer toepassingsgebied heeft dan bij een inbreuk op één van de bepalingen van de
overeenkomst en derhalve ook geldt wanneer de medecontractant enkel wordt verweten de overeenkomst niet te goeder trouw te hebben
uitgevoerd of inbreuk te hebben gepleegd op artikel 1135 Burgerlijk
Wetboek”.
7. Anders dan waarvan het subonderdeel uitgaat, sluiten de appelrechters niet uit dat de eerste bestelling binnen een redelijke termijn
moest plaatsvinden, maar oordelen zij alleen dat het uitdrukkelijk
ontbindend beding niet van toepassing is bij een inbreuk op de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.
Het subonderdeel berust in zoverre op een verkeerde lezing van het
arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.
8. Luidens artikel 1134, derde lid, Burgerlijk Wetboek moeten de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer worden gebracht. De rechter
vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en de gevolgen
ervan te bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw. Hij mag echter op grond van dergelijke uitleg aan de partijen geen aanvullende verplichtingen opleggen die onverenigbaar zijn
met de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen.
9. In zoverre het subonderdeel ervan uitgaat dat de rechter in een uitdrukkelijk ontbindend beding voorwaarden moet lezen die voortsprui-
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ten uit de interpretatie te goeder trouw van de overeenkomst, zonder
daarbij rekening te houden met de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen, faalt het naar recht.
10. De kritiek dat de appelrechters niet hebben onderzocht of het uitdrukkelijk ontbindend beding, door toepassing van de interpretatieve
functie van de goede trouw, de ingeroepen tekortkoming sanctioneert,
maakt verder geen schending uit van het vormvereiste van artikel 149
Grondwet.
Het subonderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lefèbvre en mevr.
Geinger.

N° 408
1°

— 5 juni 2014
(F.13.0117.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEZWAAR. —
VORMVEREISTEN. — ONDERTEKENING.

Het binnen de wettelijke termijn ingediend schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen is regelmatig ook al draagt het
niet de handtekening van degene die bezwaar indient, indien aan de hand
van de elementen waarover de Administratie beschikt op het ogenblik dat het
beslist over de toelaatbaarheid van het bezwaarschrift, vaststaat dat het bezwaarschrift uitgaat van de indiener ervan (1). (Artt. 366 en 371 WIB92)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. G. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of een bezwaarschrift om
rechtsgeldig te zijn, dient ondertekend te zijn door de bezwaarindiener.
(1) Zie de andersluidende concl. OM.
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Op 8 augustus 2003 werd lastens verweerders een supplementaire aanslag gevestigd in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2002. Het
aanslagbiljet werd verzonden op 13 augustus 2003.
Bij brief van 3 november 2003 werd bij de gewestelijke directeur der belastingen een niet-ondertekend bezwaarschrift ingediend tegen voormelde supplementaire aanslag dat de gewestelijke directie bereikte op
6 november 2003.
Nadat de administratie aan verweerder bij brief van 19 november 2003
had laten weten dat voormeld schrijven van 3 november 2003 niet als een
regelmatig bezwaarschrift kon worden beschouwd waar het niet was ondertekend, diende verweerder een ondertekend, doch laattijdig bezwaarschrift in op 21 november 2003.
Bij beslissing van 25 november 2004 wees de door de gewestelijke directeur te Hasselt gedelegeerde ambtenaar het op 6 november 2003 ontvangen bezwaarschrift af als onontvankelijk wegens laattijdigheid.
Voormelde beslissing maakte op 22 februari 2005 het voorwerp uit van
een fiscale voorziening bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Bij vonnis van 2 juni 2010 oordeelde voormelde rechtbank dat het document dat de administratie op 6 november 2003 had ontvangen geen bezwaarschrift vormde vermits het niet was ondertekend. Het later
ingediende ondertekende bezwaarschrift was laattijdig en derhalve niet
toelaatbaar.
In graad van beroep verklaarde het Hof van Beroep te Antwerpen bij
het thans bestreden arrest van 28 februari 2012 het niet ondertekend bezwaarschrift ontvankelijk en werd de aanslag in de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2002 nietig verklaard.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat het op 6 november 2003 door de administratie ontvangen niet-ondertekende bezwaarschrift een geldig
bezwaarschrift is, nu het bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen,
ook na de wet van 15 maart 1999, door de belastingschuldige moet worden
ondertekend om rechtsgelig te zijn, aangezien de ondertekening een essentieel bestanddeel is van het bezwaar (1).
3. Overeenkomstig artikel 366 WIB92 kan de belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en
boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn
gevestigd.
Het bezwaar is een door de wet georganiseerd administratief beroep dat
een noodzakelijk en verplicht te volgen procedure betreft die de belastingschuldige moet voeren alvorens hij zich tot de rechtbank kan wenden (2).
(1) Schending van de artikelen 366, 371 en 375 WIB92, 98 van de van de wet van
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, 1385undecies Ger.W.
(2) Artikel 1385undecies Ger.W.
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4. Ofschoon niet expliciet voorgeschreven door de wet, moet een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen, om rechtsgelig te zijn, door
de belastingschuldige worden ondertekend aangezien de ondertekening
een essentieel bestanddeel is van het bezwaar. Het ontbreken van de
handtekening ontneemt in principe het bezwaarschrift zijn rechtsgeldigheid (1).
Dit werd door Uw Hof uitdrukkelijk bevestigd in een arrest van
6 oktober 2000 (2).
Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij dat arrest.
5. De ondertekening van het bezwaar als voorwaarde van ontvankelijkheid wordt echter meer en meer in vraag gesteld op grond dat, sedert de
wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen,
de bezwaarprocedure inzake inkomstenbelastingen niet langer een jurisdictioneel, maar een administratief karakter heeft. Hierdoor kwalificeert een bezwaarschrift niet langer als een akte van rechtspleging
waardoor het niet onderworpen zou zijn aan de vormvereisten die daarop
toepasselijk zijn, zoals de vereiste van een handtekening (3).
Zo zou de hoger geciteerde rechtspraak volgens het bestreden arrest
achterhaald zijn ingevolge de wijziging van de fiscale procedure, meer
bepaald door het feit dat de bezwaarprocedure voor de gewestelijke directeur thans een administratief beroep betreft. Inzonderheid wijzen de
appelrechters erop dat in het arrest van Uw Hof van 6 oktober 2000 wordt
overwogen dat het schriftelijk bezwaar “een akte van rechtspleging is die
de elementen moet bevatten waaruit zijn geldigheid blijkt”, terwijl het
bezwaar thans geen “akte van rechtspleging” meer zou zijn (4).
6. Eiser stelt terecht dat dit standpunt niet kan worden bijgetreden.
In mijn conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 6 oktober
2000 wees ik er reeds op dat het vereiste van de ondertekening van het
bezwaarschrift (impliciet) besloten ligt in de fiscale procedurevoorschriften zelf, inzonderheid de artikelen 366 en 371 WIB92, betreffende de
ontvankelijkheid van het bezwaar, zodat die verplichting dus niet volgt
uit de procedureregels vervat in het Gerechtelijk Wetboek:
“De handhaving van de fiscale procedurevoorschriften die uitdrukkelijk specifiëren wie en in welke termijn een schriftelijk bezwaar kan in(1) Brussel 23 september 1980, RW 1980-81, 1133; Brussel 19 juni 1984, JDF 1985, 107;
Antwerpen 6 maart 1990, Bull.Bel. 1991, nr. 707, 1751; Luik 19 december 1990, Bull.Bel.
nr. 720, 2740; Brussel 16 november 2000, Fiscoloog, nr. 785, 14; Brussel 14 oktober 2004, Fiscoloog, nr. 957, 10.
(2) AR F.99.0038.N, AC 2000, nr. 526, met concl. OM; zie ook in die zin M. DE JONCKHEERE, De taxatieprocedure, Brugge, die Keure, 2003, 146; M. DASSESSE en P. MINNE, Droit
fiscal, Brussel, Bruylant, 2001, 269.
(3) A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-2011, Kluwer, 707, nr. 1767,10;
J. VAN DYCk, “Kan een niet-ondertekend bezwaarschrift ook geldig zijn?”, Fiscoloog
2010, 17 februari 2010, 5; D. JAECQUES en E. MALFAIT, “Vormvereisten bezwaarschrift:
ondertekening verplicht?”, TFR 2010, afl. 381, 434.
(4) Zie tevens Antwerpen 5 januari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1193, 5; Gent 29 september
2009, Fiscoloog 2010, afl. 1193, 5.
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dienen, impliceert dat het bezwaarschrift ondertekend moet zijn zodat
het bestuur kan nagaan of het bezwaar rechtsgeldig is” (1).
Het feit dat het bezwaar voortaan, ingevolge artikel 98 van de wet van
15 maart 1999, niet meer kan worden beschouwd als een akte van rechtspleging heeft bijgevolg geen gevolgen voor de verplichting het bezwaarschrift te ondertekenen.
De ondertekening van het bezwaarschrift is immers niet bedoeld om de
belangen van de belastingplichtige te vrijwaren, maar om de wettigheid
van de belasting te verzekeren, inzonderheid om het bestuur in de mogelijkheid te stellen rechtszekerheid te bekomen omtrent de identiteit en
de rechtens vereiste hoedanigheid van de bezwaarindiener, alsook over
zijn wil om daadwerkelijk een bezwaar in te dienen.
Enkel door het bezwaar te ondertekenen, kan de belastingplichtige de
administratie die zekerheid bieden.
De handtekening is immers het element dat in alle akten bepalend is
om de oprechtheid en de herkomst van de akte te waarborgen. De handtekening verschaft de akte bewijskracht en laat toe die akte aan de ondertekenaar toe te rekenen (2).
Het bezwaarschrift dient bijgevolg, ook als akte van administratieve
procedure, door de bezwaarindiener te worden ondertekend.
7. Het kan niet worden aanvaard dat een bezwaarschrift vóór de fiscale
hervorming ondertekend diende te worden, terwijl dit vanaf deze hervorming plots niet meer nodig zou zijn (3).
Het is immers de bijzondere aard van de fiscale vordering, die de openbare orde aanbelangt, die vereist dat het bezwaarschrift, dat de belastingschuldige krachtens artikel 366 WIB92 kan indienen bij de directeur
der belastingen, door de belastingschuldige wordt ondertekend (4).
De regels van het gemeen procesrecht kunnen niet zonder meer worden
toegepast op het fiscaal procesrecht omwille van het openbare orde-karakter van de belasting als hoofdnorm achter de fiscale procesregels.
Zo oordeelde Uw Hof in een geval waarin het verzoekschrift houdende
voorziening in beroep tegen de directoriale beslissing aan een verkeerde
directeur was betekend (5), zonder dat dit de belangen van de fiscus had
geschaad, dat die betekening een substantiële vorm is, die niet is voorgeschreven om de belangen van een partij te vrijwaren, maar wel om de wettigheid van belastingen te verzekeren (6).
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
BESLUIT: vernietiging.
(1) Cass. 6 oktober 2000, AR F.99.0038.N, AC 2000, nr. 526, 1527.
(2) B. VAN BAEVEGHEM, “De paraaf ‘Slip of the pen’ of geldige handtekening”, noot
bij Cass. 13 mei 2005, TBBR 2006, 597.
(3) Zie L. MICHEL, “Quant au fait qu’une réclamation doit être signée, une divergence entre le nord et le sud du pays: évolution récente”, Hebdo FiscalNet 16 juni 2012.
(4) S. VAN CROMBRUGGE, “De norm achter de regel in het fiscaal procesrecht”, in
Hommage aan Marcel Storme, Story-Scientia, Brussel, 1995, nr. 10.
(5) Art. 378, al. 1, WIB92.
(6) Cass. 21 april 1988, AC 1987-88, nr. 506; Bull. Bel. 1989, 119; Pas. 1988, 997.
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ARREST
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 28 februari 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 januari 2014 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 366 WIB92 bepaalt dat de belastingschuldige, alsmede zijn
echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het
bedrag van de gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten
inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete
zijn gevestigd.
Krachtens artikel 371 WIB92 moeten de bezwaarschriften worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat, en die voorkomt op voormeld aanslagbiljet, dan wel de
datum van de kennisgeving van de aanslag of van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier.
2. Het binnen de wettelijke termijn ingediend schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift is regelmatig ook al draagt het niet de handtekening van degene die bezwaar indient, indien aan de hand van de
elementen waarover de Administratie beschikt op het ogenblik dat het
beslist over de toelaatbaarheid van het bezwaarschrift, vaststaat dat
het bezwaarschrift uitgaat van de indiener ervan.
3. De appelrechters oordelen dat:
— de wet niet bepaalt dat een bezwaarschrift ondertekend moet zijn
om geldig te zijn, van zodra blijkt dat het uitgaat van iemand die de
hoedanigheid had om bezwaar in te dienen;
— in deze zaak uit de brief van 19 november 2003 blijkt dat de gewestelijke directie er niet aan twijfelde dat de op 6 november 2013 ontvangen brief uitging van de eerste verweerder.
4. Door op grond van de niet-betwiste vaststelling dat er hier zekerheid bestond dat het bezwaarschrift van de eerste verweerder uitging,
te oordelen dat het op 6 november 2003 door de administratie ontvangen, maar niet-ondertekend bezwaarschrift een geldig bezwaarschrift
is, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Wylleman. — Andersluidende: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Bruyn.

N° 409
BUREAU

VOOR RECHTSBIJSTAND

— 5 juni 2014

(G.14.0086.F)
1° RECHTSBIJSTAND. — BETEKENING AAN DE PARTIJ BIJ HET CASSATIEARREST. — GERECHTSKOSTEN. — BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER DIE
ZONDER VOORBEHOUD RECHTSBIJSTAND TOEKENT. — UITWERKING.
2° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE IN CASSATIE. — RECHTSBIJSTAND. — BETEKENING AAN DE PARTIJ BIJ HET CASSATIEARREST. — BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER DIE ZONDER VOORBEHOUD
RECHTSBIJSTAND TOEKENT. — UITWERKING.

1° en 2° De beschikking van de eerste voorzitter van het Hof die zonder voorbehoud rechtsbijstand heeft toegekend teneinde cassatieberoep in te stellen,
dekt alle prestaties die nodig zijn om die procedure te doorlopen; de betekening aan de partij bij een cassatiearrest, zoals bepaald in artikel 1115 van het
Gerechtelijk Wetboek, maakt de laatste fase van de cassatieprocedure uit en
wordt dus gedekt door die beschikking; het nieuwe verzoek tot rechtsbijstand
is derhalve zonder belang. (Artt. 664 en 1115 Gerechtelijk Wetboek)

(F.)
ARREST (vertaling).
HET

BUREAU,

Gelet op het verzoekschrift van 13 mei 2014, dat op de griffie van het
Hof is ontvangen op 15 mei 2014;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk
Wetboek;
Gehoord advocaat-generaal André Van Ingelgem in zijn advies;
Gehoord meester da Costa Aguiar in zijn toelichtingen.
Verzoekster vraagt rechtsbijstand teneinde, op grond van artikel 1115
Gerechtelijk Wetboek, aan het OCMW van Anderlecht het cassatiearrest van het Hof van 17 februari 2014 te doen betekenen door een gerechtsdeurwaarder;
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Een beschikking van 22 maart 2012 van de eerste voorzitter van het
Hof heeft verzoekster het voordeel van de rechtsbijstand toegekend,
met de aanwijzing van een gerechtsdeurwaarder die daartoe zijn dienst
moet verlenen, teneinde cassatieberoep in te stellen tegen het arrest
van het arbeidshof te Brussel van 12 januari 2012 in de zaak met nummer 2010/AB/583 tussen verzoekster en het OCMW van Anderlecht.
Aangezien die beschikking zonder voorbehoud rechtsbijstand heeft
toegekend teneinde cassatieberoep in te stellen, dekt zij alle prestaties
die nodig zijn om die procedure te doorlopen.
Artikel 1115 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de cassatiearresten
niet ten uitvoer kunnen worden gelegd dan na betekening aan de partij,
op straffe van nietigheid van de tenuitvoerlegging.
Die betekening, die de laatste fase van de cassatieprocedure uitmaakt, wordt gedekt door de voormelde beschikking van 22 maart 2012.
Daaruit volgt dat het nieuwe verzoek tot rechtsbijstand zonder belang en, derhalve, niet ontvankelijk is.
Om Die Redenen Verwerpt de aanvraag tot rechtsbijstand.
Brussel, 5 juni 2014.
5 juni 2014 — Bureau voor rechtsbijstand. — Voorzitter en verslaggever:
de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer da Costa Aguiar
(bij de balie te Brussel).

N° 410
1°

— 6 juni 2014
(C.10.0482.F)

KAMER

1° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — DERDENBESLAG. — MATIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — REDENEN.
2° BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — DERDENBESLAG. —
MATIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — REDENEN.
3° BESLAG. — BEWAREND BESLAG. — DERDENBESLAG. — DERDE-BESLAGENE. — ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — VERKLARING. — ADMINISTRATIEVE AKTE.
4° BESLAG. — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. — DERDENBESLAG. —
DERDE-BESLAGENE. — ADMINISTRATIEVE OVERHEID. — VERKLARING. — ADMINISTRATIEVE AKTE.
5° NIEUWE VORDERING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VOORWAARDEN.

1° en 2° De rechter die, in geval van een bewarend beslag of een uitvoerend
beslag onder derden, zijn matigingsbevoegdheid uitoefent door de derde-beslagene die zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de wettelijke termijn of
ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, slechts ten dele schuldenaar te
verklaren, kan zijn beslissing gronden op het feit dat de beslaglegger geen
schade heeft geleden, aangezien de onregelmatige verklaring van de derde-
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beslagene geen afbreuk heeft gedaan aan de kansen van de beslaglegger om
de goederen van zijn schuldenaars te vinden en daarop beslag te leggen (1).
(Artt. 1456 en 1542 Gerechtelijk Wetboek)
3° en 4° De verklaring van derde-beslagene die door de administratieve overheid wordt opgemaakt krachtens de artikelen 1452 en 1539, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek en die hierin bestaat dat er een inlichting wordt medegedeeld, waartoe de overheid binnen het kader van een gerechtelijke procedure gehouden is, is geen administratieve akte waarop de bij artikel 159 van
de Grondwet voorgeschreven wettigheidstoetsing moet worden uitgeoefend (2). (Artt. 1452 en 1539, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)
5° De eiser hoeft uit de in de dagvaarding vermelde feiten geen juridische gevolgtrekkingen te hebben gemaakt om daarna een nieuwe vordering te kunnen instellen die, zelfs gedeeltelijk, op die feiten gegrond is (3). (Art. 807
Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 26 april 2010.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 8 mei 2014
een conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Vierde middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk Wetboek kan de derde-beslagene, indien hij zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de
wettelijke termijn of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan en hij
daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, geheel of ten dele
schuldenaar worden verklaard van de oorzaken van het beslag.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 410.
(2) Id.
(3) Id.
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De rechter die zijn matigingsbevoegdheid uitoefent op grond van een
van die bepalingen, kan zijn beslissing gronden op het feit dat de beslaglegger geen schade heeft geleden, aangezien de onregelmatige verklaring van de derde-beslagene geen afbreuk heeft gedaan aan de
kansen van de beslaglegger om de goederen van zijn schuldenaars te
vinden en daarop beslag te leggen.
Het onderdeel, dat aanvoert dat de beslagrechter zijn matigingsbevoegdheid niet kan gronden op het criterium dat de beslaglegger geen
schade heeft geleden, faalt naar recht.
(…)
Vierde onderdeel
Volgens artikel 33, tweede lid, Grondwet worden de machten uitgeoefend op de bij de Grondwet bepaalde wijze; luidens artikel 105 heeft de
Koning geen andere macht dan die welke de Grondwet en de krachtens
de Grondwet zelf uitgevaardigde bijzondere wetten hem uitdrukkelijk
toekennen; krachtens artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen heeft de regering van de Franse
Gemeenschap geen andere macht dan die welke de Grondwet en de
krachtens de Grondwet uitgevaardigde wetten en decreten haar uitdrukkelijk toekennen.
Die bepalingen, die de verdeling van de bevoegdheden binnen de Belgische Staat betreffen, houden geen verband met de grief volgens welke
een ambtenaar van de administratie van de Belgische Staat en van de
Franse Gemeenschap niet bevoegd is om een verklaring van derde-beslagene op te maken.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
De verklaring van derde-beslagene die door de administratieve overheid wordt opgemaakt krachtens de artikelen 1452 en 1539, vierde lid,
Gerechtelijk Wetboek en die hierin bestaat dat er een inlichting wordt
medegedeeld, waartoe de overheid binnen het kader van een gerechtelijke procedure gehouden is, is geen administratieve akte waarop de bij
artikel 159 Grondwet voorgeschreven wettigheidstoetsing moet worden
uitgeoefend.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Het arrest dat, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter,
betreffende de verklaringen van derde-beslagene van de Belgische
Staat en van de Franse Gemeenschap overweegt dat “de verklaring van
derde-beslagene ertoe strekt aan de schuldeiser een juiste weergave van
de situatie van zijn schuldenaar te geven en alle gegevens moet bevatten waarmee hij zich een zo juist mogelijk beeld kan schetsen van wat
hij van het beslag mag verwachten” en dat, in voorliggend geval, alle
verklaringen, al zijn ze opgemaakt door een onbevoegde ambtenaar,
door de derde-beslagene in zijn conclusie zijn bevestigd en “hun doel
hebben bereikt, aangezien [de eiser] is ingelicht over zijn rechten en
over de wenselijkheid van bijkomende beslagen”, verantwoordt voor
het overige zijn beslissing om de voormelde verklaringen van derde-be-
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slagene niet voor onbestaande te houden. Het belet het Hof niet zijn
wettigheidstoetsing uit te oefenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Vijfde middel
Luidens artikel 807 Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig
artikel 1042 van hetzelfde wetboek van toepassing is in hoger beroep,
kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend is.
Die bepaling vereist niet dat de nieuwe vordering, nu ze berust op een
feit of een akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd, uitsluitend op
dat feit of op die akte moet steunen.
Wanneer die vordering daarenboven berust op een ander feit of op een
andere akte, vereist artikel 807 niet dat ze een band vertonen met het
feit of met de akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat volgt:
— de eiser heeft, lastens de Democratische Republiek Congo, op 10 en
14 november 2006 bij meerdere banken, waaronder Fortis Bank, en op
23 maart 2007 bij de Nationale Bank, de Belgische Staat en de Franse
Gemeenschap verschillende beslagen onder derden doen leggen;
— bij exploot van 20 april 2007 heeft de Democratische Republiek Congo verzet gedaan tegen de uitvoerende beslagen onder derden van 10 en
14 november 2006;
— bij dagvaarding van 29 mei 2007 heeft de eiser de vennootschap Fortis Bank, de Belgische Staat en de Franse Gemeenschap tot gedwongen
tussenkomst gedagvaard, opdat zij schuldenaar worden verklaard van
de oorzaken van de beslagen. In die dagvaarding preciseert de eiser dat
de uitvoerende beslagen onder derden van 10 en 14 november 2006 op
17 november 2006 zijn aangezegd aan de Democratische Republiek Congo en dat het uitvoerend beslag onder derden van 23 maart 2007 haar op
30 maart 2007 is aangezegd;
— in de litigieuze conclusie die de Democratische Republiek Congo op
28 september 2007 heeft neergelegd op de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg, voert zij aan dat de aanzeggingen van de litigieuze uitvoerende beslagen onder derden die haar langs diplomatieke weg door
de minister van Buitenlandse Zaken van de Belgische Staat zijn gedaan, niet regelmatig waren en in ieder geval de verzettermijn niet
hebben kunnen doen ingaan, bij gebrek aan een “verbale nota ter bevestiging van [hun] ontvangst” door de ambassade;
— bij exploot van 16 juni 2008 heeft de Democratische Republiek Congo verzet gedaan tegen de uitvoerende beslagen onder derden van
23 maart 2007;
— bij een op 30 april 2009 voor het hof van beroep neergelegde conclusie heeft de eiser tegen de Belgische Staat subsidiair een nieuwe rechts-

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1435 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

N° 410 - 6.6.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1435

vordering ingesteld, die ertoe strekt laatstgenoemde aansprakelijk te
stellen voor het feit dat hij niet gewaakt heeft over het goede verloop
van de procedure van kennisgeving, aan de Democratische Republiek
Congo, van de litigieuze uitvoerende beslagen onder derden langs diplomatieke weg.
Het arrest, dat overweegt dat de vermelding van de aanzeggingen van
de voormelde uitvoerende beslagen onder derden aan de Democratische
Republiek Congo in de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst van
29 mei 2007 “geen afdoende reden is om aan te nemen dat de nieuwe vordering [van de eiser], zelfs maar gedeeltelijk, steunt op een feit of op
een akte die in de dagvaarding wordt aangevoerd”, op grond dat “die
vermelding noch een feit noch een akte is die in de gedinginleidende
dagvaarding wordt aangevoerd, in die zin dat [de eiser], in voorliggend
geval, die vermelding strikt genomen niet als een feit tot staving van
zijn vordering heeft ‘aangevoerd’ [maar dat] het slechts om een inlichting ging die betrekking heeft op de chronologische volgorde van de
voorafgaande rechtspleging en die geen enkele relevantie heeft voor de
vordering die [de eiser] tegen de Belgische Staat heeft ingesteld”, verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing om de nieuwe vordering
van de eiser niet-ontvankelijk te verklaren.
Het middel is gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met bevestiging van
het vonnis van de eerste rechter, de vordering tot opheffing van de beslagen ontvankelijk en gegrond verklaart, de eiser beveelt de daarin gepreciseerde uitvoerende beslagen onder derden op te heffen, de eiser
veroordeelt tot de kosten van de Democratische Republiek Congo en de
Belgische Staat veroordeelt om aan de eiser een vergoeding van
2.500 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro te betalen en
in zoverre het, in eigen beschikkingen, de nieuwe vorderingen van de
eiser tegen de Belgische Staat niet-ontvankelijk verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van haar memorie van antwoord ten laste van de eerste verweerster; veroordeelt de eiser in een derde van de andere kosten
en laat de uitspraak over de overige kosten aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
6 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Grotendeels gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers, de heer Kirkpatrick, de
heer Van Ommeslaghe, de heer Lefèbvre en mevr. Grégoire.
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N° 411
2°

— 10 juni 2014
(P.13.0127.N)

KAMER

1° GENEESKUNDE. — GENEESMIDDELEN. — DECREET MEDISCH EN ETHISCH
VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING. — SPORTBEOEFENAAR. — DOPINGPRAKTIJK. — DRUGSWET. — STRAFBAARSTELLING.
2° SPORT. — DECREET MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING. — SPORTBEOEFENAAR. — DOPINGPRAKTIJK. — DRUGSWET. — STRAFBAARSTELLING.
3° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — DECREET MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING. — SPORTBEOEFENAAR. — DOPINGPRAKTIJK. — DRUGSWET. — STRAFBAARSTELLING.
4° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — STRAF EN MAATREGEL. — VERGOEDING OPGELEGD DOOR DE RECHTER AAN IEDERE VEROORDEELDE. — BEGRIP.
5° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. —
STRAF EN MAATREGEL. — VERGOEDING OPGELEGD DOOR DE RECHTER AAN IEDERE VEROORDEELDE. — BEGRIP.
6° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENPARIGHEID. — TOEPASSINGSGEBIED.

1°, 2° en 3° Uit de samenhang van de artikelen 3, 51, 3° en 52, eerste lid, van
het Decreet Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening volgt dat het
bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drugswet door een sportbeoefenaar tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds
krachtens die wet strafbaar is (1).
4°, 5° en 6° De overeenkomstig artikel 91 Tarief Strafzaken aan iedere veroordeelde op te leggen vergoeding is een veroordeling tot kosten en bijgevolg
geen straf, zodat de verhoging ervan niet met eenparigheid van stemmen van
de leden van het gerecht in hoger beroep dient te worden gelegd (2).

(K.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 20 december 2012.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 3 juni 2008, AR P.07.0521.N, AC 2008, nr. 338.
(2) Zie Cass. 8 oktober 2008, AR P.08.0719.F, AC 2008, nr. 532.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 128, § 2, Grondwet,
artikel 5, § 1, I, 2°, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 11 van de Bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen: het arrest
oordeelt ten onrechte dat het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en
ethisch verantwoorde sportbeoefening (hierna: Decreet Medisch en
Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening) eveneens het voorwerp uitmaakt van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat zegt dat
artikel 44 Dopingdecreet verdelende regels kan schenden in bepaalde situaties; dit decreet is evenwel niet meer van toepassing; de eiseres werd
op 15 juli 2011 veroordeeld door de disciplinaire raad medisch verantwoorde sportbeoefening, zodat zij niet meer strafrechtelijk kon worden
veroordeeld gelet op de strafuitsluitende verschoningsgrond van
artikel 52 Decreet Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening,
die ook van toepassing is wanneer een dopingpraktijk eveneens gekwalificeerd wordt als een overtreding van de Drugwet.
2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 11
van de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
3. Artikel 3 Decreet Medisch en Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening bepaalt: “Voor de toepassing van dit decreet wordt onder dopingpraktijk verstaan, de overtreding of de verschillende overtredingen van
antidopingregels op een van de volgende wijzen, onverminderd de bepalingen van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen
gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen:
1° de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of
marker daarvan in een monster dat afkomstig is van het lichaam van
de sporter;
2° gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden
methode;
3° de weigering, of het onvermogen zonder duidelijke verantwoording,
om een monster voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke antidopingregels, of het op om het even welke andere manier
ontwijken van de monsterneming;
4° de overtreding van de toepasselijke vereisten met betrekking tot
de beschikbaarheid van de sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, onder meer door te verzuimen de vereiste informatie
over de verblijfplaats mee te delen, of door zich niet beschikbaar te
houden op de verblijfplaatsen die men heeft aangegeven; (Elke combi-
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natie van drie gemiste controles en/of aangifteverzuimen binnen een
periode van achttien maanden wordt hierbij beschouwd als een overtreding;)
5° het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk
onderdeel van de dopingcontrole;
6° het bezit van verboden stoffen en methoden;
7° het verhandelen (of poging tot verhandelen) van om het even welke
verboden stof of verboden methode;
8° de toediening of de poging tot toediening van een verboden stof of
verboden methode aan om het even welke sporter, of het aanmoedigen
van, helpen bij, vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten
tot, verbergen van, of om het even welke medeplichtigheid in het kader
van een overtreding van de antidopingregels of van een poging tot overtreding”.
Artikel 51, 3°, van hetzelfde decreet stelt onder meer strafbaar diegene die zich schuldig maakt aan een dopingpraktijk, als vermeld in
artikel 3.1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 6°.
Artikel 52, eerste lid, van hetzelfde decreet bepaalt: “Als de strafbaar
gestelde feiten, vermeld in artikel 51, 3°, gepleegd worden door sporters
ter gelegenheid van hun voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie, geven ze alleen aanleiding tot disciplinaire maatregelen”.
4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat het bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drugwet door een sportbeoefenaar
tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie, steeds krachtens die wet strafbaar is.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: het arrest bevestigt het beroepen vonnis mits de wijziging
dat de bijzondere vergoeding thans 50 euro bedraagt in plaats van
25 euro; het stelt niet vast dat deze beslissing met eenparigheid van
stemmen werd genomen en schendt aldus voormelde bepaling.
6. De overeenkomstig artikel 91 Tarief Strafzaken aan iedere veroordeelde op te leggen vergoeding is een veroordeling tot kosten en bijgevolg geen straf, zodat de verhoging ervan niet met eenparigheid van
stemmen van de leden van het gerecht in hoger beroep dient te worden
opgelegd.
7. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
10 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Wille (bij de balie te Brugge).

N° 412
2°

— 10 juni 2014
(P.14.0280.N)

KAMER

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — TOEWIJZING VERBEURDVERKLAARDE ZAKEN AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. — BEGRIP.
2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — TOEWIJZING VERBEURDVERKLAARDE ZAKEN AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. — TAAK VAN DE RECHTER. — WIJZE.
3° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — TERUGGAVE. — ONDERSCHEID. — GEVOLG.
4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — TERUGGAVE. — ONDERSCHEID. — GEVOLG.
5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — TOEWIJZING VERBEURDVERKLAARDE ZAKEN
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — TAAK VAN DE RECHTER. — WIJZE.
6° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — SCHADEVERGOEDING. — RECHTSGROND. — ONDERSCHEID. — GEVOLG.
7° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — SCHADEVERGOEDING. — RECHTSGROND. —
ONDERSCHEID. — GEVOLG.
8° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 149.
— MOTIVERINGSVERPLICHTING. — DRAAGWIJDTE.
9° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — MOTIVERINGSVERPLICHTING. — DRAAGWIJDTE.
10° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). —
MOTIVERINGSVERPLICHTING. — DRAAGWIJDTE.
11° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — MEERDERE BURGERLIJKE PARTIJEN IN HET GELIJK GESTELD. —
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — BEREKENING EN VERDELING.
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1°, 2°, 3°, 4° en 5° Anders dan de teruggave, dewelke een burgerrechtelijke
maatregel met zakenrechtelijke werking is die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient te bevelen, is de verbeurdverklaring met toewijzing van
verbeurdverklaarde zaken een straf die de burgerlijke partij aan wie de zaken werden toegewezen, een burgerrechtelijk vorderingsrecht verleent tot afgifte van de toegewezen bedragen of de opbrengst van de toegewezen zaken
vanwege de Domeinen, die krachtens artikel 197bis Wetboek van Strafvordering deze straf ten uitvoer leggen; de rechter kan, maar moet niet de toewijzing van de bedoelde zaken bevelen, ongeacht of die zaken overeenstemmen
met de schade van de burgerlijke partij. (Art. 43bis, derde lid, Strafwetboek)
6° en 7° De verbeurdverklaring, als straf, strekt ertoe aan de veroordeelde een
leed op te leggen als sanctie voor een door de strafwet verboden gedraging
terwijl schadevergoeding strekt tot het herstel van het door een onrechtmatige daad veroorzaakte nadeel aan het slachtoffer en zodoende van burgerrechtelijke aard is zodat bijgevolg beiden een andere rechtsgrond hebben; de
omstandigheid dat de rechter ten laste van een beklaagde de verbeurdverklaring van in artikel 42, 3°, Strafwetboek vermelde vermogensvoordelen beveelt
en hem tevens veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij van een schadevergoeding die met die vermogensvoordelen overeenstemt, leidt dan ook
niet tot miskenning van het eigendomsrecht of het opleggen van een onredelijk zware straf. (Artt. 42, 3° en 43bis, derde lid, Strafwetboek)
8°, 9° en 10° Noch artikel 149 Grondwet noch het recht van verdediging verplichten de appelrechters de eis te beantwoorden waarvan de eiser zelf de afwijzing heeft gevraagd.
11° Uit artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en uit artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat, onverminderd de toepassing
van het derde lid of vijfde lid van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, wanneer
meerdere burgerlijke partijen in het gelijk zijn gesteld, ieder van hen afzonderlijk recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de beklaagde, ongeacht of zij al dan niet samen met één of meerdere andere in het gelijk
gestelde burgerlijke partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en
ongeacht of zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd (1).

(D. E.A. T. VLAAMS GEWEST E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 januari 2014.
De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 3 mei 2013, C.12.0350.N, AC 2013, nr. 277.
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Beoordeling
Eerste middel van de eiser 1
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1 Eerste Aanvullend
Protocol EVRM, artikel 49.3 van het Handvest van de Grondrechten van
de Europese Unie (hierna: Handvest) en artikel 43bis Strafwetboek: het
arrest verklaart ten laste van de eiser het bedrag van 22.561 euro verbeurd als wederrechtelijk vermogensvoordeel uit de telastlegging B,
zonder dit bedrag toe te wijzen aan de verweerder 1; het veroordeelt de
eiser bovendien tot een schadevergoeding van hetzelfde bedrag aan die
verweerder wegens dezelfde uit die telastlegging voortvloeiende schade; krachtens artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek is de rechter evenwel verplicht de verbeurdverklaring gepaard te doen gaan met de
toewijzing aan de burgerlijke partij indien die verbeurdverklaring
overeenstemt met de door die partij geleden schade en die partij het
herstel van deze schade vordert; de combinatie van verbeurdverklaring
zonder toewijzing en schadevergoeding, zoals hier, leidt tot een dubbele
veroordeling met dezelfde grondslag, wat strijdig is met het eigendomsrecht van de veroordeelde en het vereiste van proportionaliteit van de
bestraffing.
2. Artikel 51 Handvest bepaalt dat dit handvest enkel van toepassing
is wanneer het recht van de Europese Unie ten uitvoer wordt gebracht.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat dit
in deze zaak het geval is. Het Handvest is dus niet van toepassing.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
3. Artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek bepaalt: “Ingeval de verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zullen zij
aan haar worden teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen
haar eveneens worden toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille van het feit dat zij goederen en
waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats gesteld zijn van
de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel”.
4. Anders dan de teruggave, dewelke een burgerrechtelijke maatregel
met zakenrechtelijke werking is die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient te bevelen, is de verbeurdverklaring met toewijzing
van verbeurdverklaarde zaken een straf die de burgerlijke partij aan
wie die zaken werden toegewezen, een burgerrechtelijk vorderingsrecht
verleent tot afgifte van de toegewezen bedragen of de opbrengst van de
toegewezen zaken vanwege de Domeinen, die krachtens artikel 197bis
Wetboek van Strafvordering deze straf ten uitvoer leggen. De rechter
kan, maar moet niet de toewijzing van de bedoelde zaken bevelen, ongeacht of die zaken overeenstemmen met de schade van de burgerlijke
partij.
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5. De verbeurdverklaring, als straf, strekt ertoe aan de veroordeelde
een leed op te leggen als sanctie voor een door de strafwet verboden gedraging. Schadevergoeding strekt tot het herstel van het door een onrechtmatige daad veroorzaakte nadeel aan het slachtoffer en is
zodoende van burgerrechtelijke aard. Bijgevolg hebben beiden een andere rechtsgrond. De omstandigheid dat de rechter ten laste van een beklaagde de verbeurdverklaring van in artikel 42, 3°, Strafwetboek
vermelde vermogensvoordelen beveelt en hem tevens veroordeelt tot
betaling aan de burgerlijke partij van een schadevergoeding die met die
vermogensvoordelen overeenstemt, leidt dan ook niet tot miskenning
van het eigendomsrecht of het opleggen van een onredelijk zware straf.
6. In zoverre het onderdeel uitgaat van andere rechtsopvattingen,
faalt het naar recht.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht
van verdediging: het arrest vermeldt niet de redenen waarom het niet
ingaat op de eis van de verweerder 1 om ten laste van de eiser de verbeurdverklaring van 22.561 euro te bevelen en dit bedrag aan die verweerder toe te wijzen; die eis was ook dienstig voor de eiser omdat aldus
het bedrag van de toewijzing in mindering zou gebracht worden van het
bedrag van de schadevergoeding.
8. In zijn beroepsconclusie heeft de eiser gevraagd hem vrij te spreken
van de telastlegging B en de eis van de verweerder 1 ongegrond te verklaren. Noch artikel 149 Grondwet noch het recht van verdediging verplichten de appelrechters de eis te beantwoorden waarvan de eiser zelf
de afwijzing heeft gevraagd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel

Tweede middel van de eiser 1
11. Het middel voert schending aan van de artikelen 162bis, 195 en 211
Wetboek van Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek: het
arrest veroordeelt de eiser tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan elk van de verweerders, hoewel zij werden vertegenwoordigd
door dezelfde advocaat, die voor hen eenzelfde conclusie heeft neergelegd.
12. Artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
— in zijn eerste lid dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire
tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in
het gelijk gestelde partij;
— in zijn derde lid dat de rechter in de daar bepaalde omstandigheden
het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan verminderen met een
bijzonder gemotiveerde beschikking;
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— in zijn vijfde lid dat de rechter het daar bepaalde maximum van de
rechtsplegingsvergoeding niet mag overschrijden wanneer meerdere
partijen die vergoeding genieten.
13. Uit die bepalingen en uit artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering volgt dat, onverminderd de toepassing van het vermelde
derde lid of vijfde lid, wanneer meerdere burgerlijke partijen in het gelijk zijn gesteld, ieder van hen afzonderlijk recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de beklaagde, ongeacht of zij al dan
niet samen met één of meerdere andere in het gelijkgestelde burgerlijke partijen worden bijgestaan door eenzelfde advocaat en ongeacht of
zij al dan niet in dezelfde zin hebben geconcludeerd.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
10 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer Decaigny (bij de balie te
Antwerpen).

N° 413
2°

— 10 juni 2014
(P.14.0282.N)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJSELEMENT. — TOELAATBAARHEID. — BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — CRITERIA.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ONREGELMATIG VERKREGEN BEWIJSELEMENT. — TOELAATBAARHEID. — BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — BEWIJSUITSLUITING. — GRENZEN.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER.
— SAISINE. — ONDERZOEK VAN ANDERE FEITEN DAN BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER AANHANGIG GEMAAKT. — GEVOLG.
4° ONDERZOEKSRECHTER. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER. — SAISINE. — ONDERZOEK VAN ANDERE FEITEN DAN BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER
AANHANGIG GEMAAKT. — GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° Het verbod voor de onderzoeksrechter andere feiten te onderzoeken dan deze die bij hem aanhangig zijn gemaakt, is niet voorgeschreven
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op straffe van nietigheid; bijgevolg kan de rechter het als gevolg van die
overschrijding opgeleverde bewijs enkel nietig verklaren of op een andere
wijze uitsluiten wanneer hij preciseert hoe en waarom die onregelmatigheid
ofwel de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast ofwel tot gevolg
heeft dat het gebruik van dat bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk
proces (1). (Art. 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. V.
E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 9 januari 2014.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
De eisers II voeren in een memorie, verzoekschrift genaamd, die aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II
1. De eisers hebben als vrijwillig tussenkomende partijen, eisers tot
teruggave, geen hoedanigheid op te komen tegen de beslissing op de strafvordering.
In zoverre tegen de beslissing op de strafvordering gericht, zijn hun
cassatieberoepen niet ontvankelijk.
Derde middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van artikel 32 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt dat de onderzoeksrechter, die door de procureur des Konings was gevat met een onderzoek naar feiten van handel in en bezit van verdovende middelen in
vereniging (telastlegging A), zonder aanvullende vordering zijn onderzoek heeft uitgebreid naar tijdens het onderzoek ontdekte nieuwe feiten van invoer van verdovende middelen in vereniging (telastlegging B)
en aldus zijn saisine heeft overschreden, zodat de bewijsmiddelen tot
staving van die nieuwe feiten dienen te worden beschouwd als onrechtmatig verkregen bewijs; het oordeelt verder dat de onderzoekshandelingen die betrekking hebben op de feiten waarvoor de
onderzoeksrechter was gevat, verstrengeld zijn met de onderzoekshan(1) Zie Cass. 27 juni 1995, AR P.94.0306.N, AC 1995, nr. 333; Cass. 11 december 2002, AR
P.02.1587.F, AC 2002, nr. 668; Cass. 3 april 2012, AR P.11.2095.N, AC 2012, nr. 214, met
concl. van advocaat-generaal P. DUINSLAEGER.
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delingen betreffende de feiten waarvoor hij niet was gevat, zodat de strafvordering in zijn geheel niet ontvankelijk is; het arrest oordeelt niet
uitdrukkelijk dat het zelfstandig uitbreiden van het gerechtelijk onderzoek naar nieuwe feiten, de betrouwbaarheid van het bewijs of het
recht op een eerlijk proces aantast.
3. Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“Tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien:
— de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of;
— de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs
heeft aangetast, of;
— het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk
proces”.
4. Het verbod voor de onderzoeksrechter andere feiten te onderzoeken
dan deze die bij hem aanhangig zijn gemaakt, is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid. Bijgevolg kan de rechter het als gevolg van die
overschrijding opgeleverde bewijs enkel nietig verklaren of op een andere wijze uitsluiten wanneer hij preciseert hoe en waarom die onregelmatigheid ofwel de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast
ofwel tot gevolg heeft dat het gebruik van dat bewijs in strijd is met
het recht op een eerlijk proces.
5. Het arrest oordeelt zoals in het middel aangegeven en meer in het
bijzonder: “Vermits alle onderzoeksdaden door verstrengeling met het
onwettig bewijs door dezelfde onwettigheid zijn aangetast en zowel het
gerechtelijk onderzoek als de strafvordering er op steunen, dient vastgesteld dat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces
zijn aangetast, zodat dient te worden besloten tot de onontvankelijkheid van de strafvordering, welke immers uitsluitend gestoeld is op
voorliggend gerechtelijk onderzoek dat geheel en nagenoeg van bij aanvang is aangetast in zijn betrouwbaarheid, zoals door de artikelen 56
e.v. van het Wetboek van Strafvordering gewaarborgd”.
6. Met die redenen, die enkel betrekking hebben op het gevolg dat het
arrest hecht aan de verstrengeling van het bewijs dat het als regelmatig en als onregelmatig beoordeelt, preciseert het niet hoe en waarom
de overschrijding van de saisine van de onderzoeksrechter tot gevolg
heeft dat de betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast of dat het gebruik van dat bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces, zodat de strafvordering niet ontvankelijk is. Aldus verantwoordt het
arrest de beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
7. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissingen op de strafvordering brengt tevens de vernietiging mee van de beslissing op de
vordering tot teruggave van de eisers II, gelet op het nauwe verband
tussen de beide beslissingen ook al is hun cassatieberoep deels niet ontvankelijk.
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Overige grieven
8. De grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
10 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Van Bavel (bij de balie te Brussel)
en de heer Hofkens (bij de balie te Turnhout).

N° 414
2°

— 10 juni 2014
(P.14.0916.N)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — ONDERVRAGING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — AFSTAND. — GEEN MELDING IN PROCES-VERBAAL.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C.

1° en 2° Uit artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, volgt niet dat
indien de onderzoeksrechter in het proces-verbaal van het verhoor geen melding maakt van de afstand door de verdachte van zijn recht op bijstand van
zijn advocaat tijdens de ondervraging, die afstand niet meer op grond van
andere feitelijke gegevens kan worden aangenomen; de rechter oordeelt in
feite en dus onaantastbaar of de verdachte al dan niet vrijwillig en weloverwogen afstand heeft gedaan van zijn recht op bijstand van een advocaat en
het Hof gaat enkel na of hij uit de omstandigheden en feiten die hij vaststelt
geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord.

(C.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 mei 2014, gewezen
na verwijzing bij arrest van het Hof van 13 mei 2014.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 en 6.3.c EVRM en
artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: doordat het
proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter geen afstand van
het recht op bijstand vermeldt, oordeelt het arrest onwettig dat afstand van het recht op bijstand werd gedaan; uit de omstandigheden dat
de eiser niet heeft gevraagd aan de onderzoeksrechter om voor de aanwezigheid van een andere advocaat te zorgen, dat hij niet heeft geweigerd te antwoorden op de vragen van de onderzoeksrechter en niet heeft
gevraagd daaromtrent opmerkingen te vermelden in het verhoorblad,
leidt het arrest onwettig af dat de eiser afstand heeft gedaan van zijn
recht op bijstand van een advocaat; aldus kon de advocaat van de eiser
geen opmerkingen formuleren zoals bepaald in artikel 2bis, § 2, Voorlopige Hechteniswet; de eiser dient overeenkomstig artikel 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet in vrijheid te worden gesteld.
2. Krachtens artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet,
moet, tenzij de verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de beschuldiging ten
grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een
bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen horen. Bij ontstentenis van
deze ondervraging, wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid
gesteld. De verdachte heeft recht op bijstand van zijn advocaat tijdens
de ondervraging. Alleen de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen. De onderzoeksrechter maakt
melding van deze afstand in het proces-verbaal van het verhoor.
3. Uit die bepaling volgt niet dat indien de onderzoeksrechter in het
proces-verbaal van het verhoor geen melding maakt van de afstand
door de verdachte van zijn recht op bijstand van zijn advocaat tijdens
de ondervraging, die afstand niet meer op grond van andere feitelijke
gegevens kan worden aangenomen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar of de verdachte al dan niet vrijwillig en weloverwogen afstand heeft gedaan van zijn
recht op bijstand van een advocaat. Het Hof gaat enkel na of de rechter
uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, geen gevolgen trekt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
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5. Het arrest oordeelt: “Op 2 april 2014 werd [de eiser] door de federale
gerechtelijke politie van Leuven eerst verhoord in aanwezigheid van
zijn advocaat;
Voor dit verhoor had hij een vertrouwelijk overleg met zijn raadsman;
Op 3 april 2014 verscheen hij voor de onderzoeksrechter om verhoord
te worden;
Deze magistraat bracht hem op de hoogte van het faxbericht dat ze
op 2 april 2014 van de advocaat van [de eiser] ontvangen had, waaruit
bleek dat de raadsman tijdens dit verhoor niet aanwezig zou zijn (cf. het
verhoorblad);
Dit faxbericht vroeg de onderzoeksrechter niet voor de aanwezigheid
van een andere advocaat te zorgen;
Dat vroeg [de eiser] zelf aan de onderzoeksrechter ook niet;
Zijn enig commentaar was: ‘Ik dacht dat mijn advocaat ook bijstand
ging verlenen bij huidig verhoor’;
Hij heeft niet geweigerd op de vragen van de onderzoeksrechter te
antwoorden, noch opmerkingen daaromtrent in het verhoorblad laten
vermelden”.
Op grond van die redenen vermag het arrest wettig te oordelen dat de
eiser afstand heeft gedaan van zijn recht op bijstand door zijn advocaat.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: mevr. De Backer (bij de
balie te Gent).

N° 415
2°

— 10 juni 2014
(AR P.14.0925.N)

KAMER

WRAKING. — STRAFZAKEN. — UITLEVERING. — ADVIES KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
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De wrakingsprocedure bedoeld in artikel 828 en volgende Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die advies
uitbrengt overeenkomstig artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet; wanneer uit
de stukken blijkt dat de raadsheren die het voorwerp uitmaken van de verzoeken tot wraking in het kader van de adviesprocedure inzake uitlevering
ook gezeteld hebben in de zaak tot uitvoerbaarverklaring van hetzelfde verzoek tot uitlevering, zijn deze verzoeken gegrond op basis van artikel 828, 9°,
Gerechtelijk Wetboek (1).

(E.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De verzoeken tot wraking die aan dit arrest zijn gehecht, beogen de
wraking van A R en R V L, raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen en van A V R, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te
Antwerpen, met betrekking tot de voor de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen hangende adviesprocedure inzake het Turkse
verzoek tot uitlevering van de eiser.
Op 27 mei 2014 heeft raadsheer A R de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring neergelegd, waarbij zij
weigert zich van de zaak te onthouden.
Op 28 mei 2014 heeft raadsheer R V L de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring neergelegd, waarbij hij
weigert zich van de zaak te onthouden.
Op 28 mei 2014 heeft plaatsvervangend raadsheer A V R de bij
artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring neergelegd, waarbij hij weigert zich van de zaak te onthouden.
(1) Het OM concludeerde tot de verwerping van de verzoeken tot wraking. Het was
van mening dat de wrakingsprocedure bedoeld in artikel 828 en volgende Gerechtelijk
Wetboek niet van toepassing is op de adviesprocedure inzake uitlevering.
In het kader van de adviesprocedure met betrekking tot een verzoek tot uitlevering
brengt de KI inderdaad een niet bindend en geheim advies uit aan de regering en betreft het hier dus geen rechterlijke beslissing. De KI levert een gemotiveerde aanbeveling aan de regering om deze laatste in staat te stellen een onderbouwde
administratieve beslissing te nemen. De rol van de KI in deze materie wordt
omschreven als “quasi-administratief” (S. DEWULF, Handboek uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 133, nrs. 212-213).
Omwille van het feit dat het geen rechterlijke uitspraak betreft is cassatieberoep
tegen de beslissing van de KI niet mogelijk (Cass. 22 juli 1981, AC 1981-82, 1281; Cass.
8 maart 1983, AC 1982-83, nr. 377) evenmin als een annulatieberoep bij de Raad van State
vermits het slechts om een voorbereidende beslissing gaat (RvSt 16 januari 1981, Arr.
RvSt. 1981, 79; zie ook M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Uitlevering: advies kamer inbeschuldigingstelling”, Comm. Straf., nr. 5).
De rechtsleer is ook unaniem om te stellen dat er geen onverenigbaarheid is wanneer dezelfde samenstelling van de KI voorheen is opgetreden als appelgerecht bij de
uitvoerbaarverklaring van het buitenlands bevel tot aan- houding of bij de behandeling van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (M. DE SWAEF en M. TRAEST, o.c.,
nr. 5; G. DEMANET, “Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en
accusation en cas d’extradition demandée à la Belgique”, Rev. dr. pén. 1988, 239, nr. 69;
R. DECLERCQ, “Onderzoeksgerechten”, in APR, nr. 1040).
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Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. De eiser voert als wrakingsgrond aan dat de voormelde raadsheren
van de kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen het arrest nr.
K/513/14 van 24 februari 2014 hebben uitgesproken, waarbij een bevel tot
aanhouding van de eiser verleend voor feiten van mededaderschap aan
moord te Diyarbakir, tussen 1 december 1996 en 1 januari 1998, uitvoerbaar werd verklaard, terwijl zij thans opnieuw zetelen in de kamer van
inbeschuldigingstelling om overeenkomstig artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874, advies uit te brengen over hetzelfde verzoek tot uitlevering.
2. De wrakingsprocedure bepaald in artikel 828 en volgende Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die advies uitbrengt overeenkomstig artikel 3, vierde lid,
Uitleveringswet.
3. Krachtens artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter
worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft
over het geschil indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als
rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg:
1. heeft medegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht
te doen;
2. na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak kennis
neemt op verzet;
3. na uitspraak te hebben gedaan op een voorziening, later van dezelfde zaak kennis neemt in verenigde kamers;
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
raadsheren die het voorwerp uitmaken van de verzoeken tot wraking in
het kader van de bedoelde adviesprocedure ook gezeteld hebben in de
zaak tot uitvoerbaarverklaring van hetzelfde verzoek tot uitlevering.
De verzoeken tot wraking zijn gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verklaart de vorderingen tot wraking gegrond.
Beveelt dat de raadsheren A R en R V L en plaatsvervangend raadsheer A V R niet zullen zetelen in de voornoemde adviesprocedure.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
10 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Andersluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Jespers (bij de balie te Antwerpen).
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N° 416
2°

— 11 juni 2014
(P.14.0243.F)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — VOORBEREIDENDE FASE
VAN HET STRAFPROCES. — VOORBEREIDEND ONDERZOEK. — RECHT OM TE WORDEN GEHOORD. — VERHOOR IN DE VORM VAN EEN OP EEN POLITIEFORMULIER GESCHREVEN ANTWOORD. — MOGELIJKHEID OM LATER DE ELEMENTEN VAN DE
BESCHULDIGING TE BETWISTEN.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — ALGEMEEN. — RECHT VAN VERDEDIGING. — RECHT OM TE WORDEN GEHOORD. — VERHOOR IN DE VORM VAN EEN OP EEN POLITIEFORMULIER GESCHREVEN ANTWOORD.
— MOGELIJKHEID OM LATER DE ELEMENTEN VAN DE BESCHULDIGING TE BETWISTEN.

1° en 2° Uit het enkele feit dat de beklaagde tijdens het voorbereidend onderzoek alleen maar werd gehoord in de vorm van een op een politieformulier
geschreven antwoord, kan geen miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid wanneer hij, nadat hij kennis heeft kunnen nemen van alle
elementen die tegen hem worden aangevoerd, de mogelijkheid heeft gekregen
deze voor de feitenrechter te betwisten.

(D.)
11 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Wijmeersch (bij de balie te
Bergen).

N° 417
2°

— 11 juni 2014
(P.14.0374.F)

KAMER

VERZET. — STRAFZAKEN. — BUITENGEWONE TERMIJN. — AANVANG. — DAG
WAAROP VAN DE BETEKENING KENNIS WERD GEKREGEN. — BEGRIP.

De buitengewone termijn om verzet aan te tekenen gaat pas in de dag waarop
de beklaagde kennis heeft gekregen, niet van het tegen hem gewezen verstekvonnis maar van de regelmatige betekening daarvan (1). (Art. 187, tweede
lid, Wetboek van Strafvordering)

(B.)
(1) Cass. 3 maart 1998, AR P.96.1345.N, AC 1998, nr. 115.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik van 12 november 2013.
De eiser voert in een memorie die op 30 mei 2014 op de griffie van het
Hof is ontvangen, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die is ontvangen
buiten de termijn die bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald, aangezien de zaak op 28 februari 2014 werd ingeschreven op de algemene rol.
Ambtshalve middel: schending van artikel 187, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering
Uit die bepaling volgt dat de buitengewone termijn om verzet aan te
tekenen pas ingaat de dag waarop de beklaagde kennis heeft gekregen,
niet van het tegen hem gewezen verstekvonnis maar van de regelmatige betekening daarvan.
De bestreden beslissing vermeldt dat het vonnis van de politierechtbank van 16 december 2010 op 10 december 2011 aan de woonplaats van
de eiser werd betekend, waarbij het exploot door zijn moeder werd afgetekend.
De appelrechters hebben vastgesteld dat de eiser erkent dat hij door
de griffie van de strafinrichting op de hoogte werd gebracht van het bestaan van het verstekvonnis van 11 september 2012.
Uit die vaststellingen hebben de appelrechters niet naar recht kunnen afleiden dat de eiser die dag kennis moet hebben gekregen van de
betekening van de beslissing, zodat het verzet van 28 september 2012
laattijdig en, bijgevolg, niet ontvankelijk was.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit vonnis 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 Luik, afdeling
Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
11 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Nerrinck (bij de balie te Luik).
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N° 418
2°

— 11 juni 2014
(P.14.0456.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — TELEFOONTAP. — RELEVANT BEOORDEELDE GESPREKKEN. — VERTALING. — VERTALING DOOR EEN BEËDIGD VERTALER. —
VERPLICHTING.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — TELEFOONTAP. — RELEVANT BEOORDEELDE GESPREKKEN. — VERTALING. — VERTALING
DOOR EEN BEËDIGD VERTALER. — VERPLICHTING.
3° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN — TELEFOONTAP. — RELEVANT BEOORDEELDE GESPREKKEN. — VERTALING. — VERTALING DOOR EEN BEËDIGD VERTALER. — VERPLICHTING.
4° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — TELEFOONTAP. — GEMOTIVEERDE BESCHIKKING
VAN DE RECHTER. — VERSCHILLENDE BESCHIKKINGEN. — IDENTIEKE REDENEN.
— GEVOLG.

1°, 2° en 3° Noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat wordt
gewaarborgd door artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, noch artikel 90sexies van het
Wetboek van Strafvordering, vereisen dat de vertaling van de stukken van
de rechtspleging door een beëdigd vertaler gebeurt.
4° Uit het enkele feit dat verschillende beschikkingen waarbij het afluisteren
van telefoongesprekken wordt bevolen, met identieke redenen zijn omkleed,
kan geen schending van artikel 90ter, § 1, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering worden afgeleid, voor zover de onderzoeksrechter vaststelt
dat de omstandigheden waarnaar die redenen verwijzen nog steeds bestaan.

(C. E.A. T. GIELEN E.A.,

CURATOREN FAILLISSEMENT
TRANSPORT N.V.)

GELADE ERIK

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 13 februari 2014.
De eiser B. C. voert in een memorie en in een aanvullende memorie
twee middelen aan. De eisers V. L., A. B. en B. S. voeren in een memorie
respectievelijk één, twee en drie middelen aan. De eiser D. D. voert in
een memorie drie middelen aan. Een eensluidend verklaard afschrift
van die memories is aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
D. Cassatieberoep van D. D.
Eerste middel
Het middel, dat de miskenning aanvoert van het recht van verdediging, verwijt het arrest bewijsmateriaal in aanmerking te nemen afkomstig uit telefoongesprekken die in een andere taal dan die van de
rechtspleging werden gevoerd en die vertaald werden door leden van de
politiediensten van wie de officiële tweetaligheid door geen enkel stuk
van de rechtspleging wordt aangetoond.
Noch het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat wordt gewaarborgd door artikel 6 EVRM, noch artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering, vereisen dat de vertaling van de stukken van de
rechtspleging door een beëdigd vertaler gebeurt.
In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
Met een feitelijke beoordeling waarop het Hof geen toezicht vermag
uit te oefenen, hebben de appelrechters geoordeeld dat sommige verklaringen in het Nederlands waren vertaald door officieel tweetalige
speurders en dat die verhoren, die door beëdigde officieren en agenten
van politie zijn afgenomen, boven alle verdenking verheven waren.
Met die overwegingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(…)
E. Cassatieberoep van A. B.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering tegen de eiser
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de afgeluisterde telefoongesprekken niet nietig verklaart ofschoon de desbetreffende beschikkingen van de onderzoeksrechter, die alle identiek zijn, het
subsidiariteitsbeginsel miskennen bedoeld in artikel 90ter § 1, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre het middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Uit het enkele feit dat verschillende beschikkingen waarbij het afluisteren van telefoongesprekken wordt bevolen, met identieke redenen zijn omkleed, kan geen schending van de voormelde bepaling
worden afgeleid, voor zover de onderzoeksrechter vaststelt dat de omstandigheden waarnaar die redenen verwijzen nog steeds bestaan.
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Het beroepen vonnis, waarvan het arrest verklaart zich op dat punt
bij de motivering ervan aan te sluiten, heeft geoordeeld dat de bekritiseerde beschikkingen, na eerst te hebben herinnerd aan de context van
de feiten, hun aard, de aanwijzingen voor de operatie en het doel van de
operatie, vermeldden dat “het (in de beschikking bedoelde) nazicht momenteel onmogelijk is met de klassieke onderzoeksmiddelen” en dat de
beschikkingen de redenen ervan van geval tot geval verschillend verantwoordden. Het wijst voorts erop dat ze zich dus niet beperkten tot
de verklaring dat de overige middelen van onderzoek niet volstonden
om de waarheid aan de dag te brengen, maar de reden ervan vermeldden, waarbij die redengeving duidelijk verwoord wordt en uit het geheel
van de in de verschillende beschikkingen weergegeven context blijkt.
Volgens het vonnis was die redengeving aangepast aan de aard van de
gepleegde feiten, omdat criminele organisatie en de internationale
handel in verdovende middelen en wagens gekenmerkt wordt door ophelderingsproblemen, inzonderheid wanneer het grensoverschrijdende
feiten betreft.
Het arrest voegt daaraan toe dat de beschikkingen vermeldden dat de
rol en de deelneming van alle betrokkenen moest worden bepaald, en
vermeldt dat de onderzoeksrechter de noodzaak had beoordeeld om tot
dergelijke maatregel over te gaan, met inachtneming van de “huidige
toestand”. De appelrechters hebben daaruit afgeleid dat die rechter aldus de redenen had opgegeven waarom de gewone onderzoeksmiddelen
ondoeltreffend zouden zijn geweest en dat die redenen gegrond zijn op
zijn beoordeling van de voortgang van het onderzoek.
Die overwegingen schenden de aangevoerde wetsbepaling niet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
11 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Swennen (bij
de balie te Luik), de heer Nève (bij de balie te Luik), mevr. Berbuto (bij
de balie te Luik), mevr. Laperche (bij de balie te Brussel), de heer Balaes
(bij de balie te Luik) en de heer Virone (bij de balie te Luik).
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N° 419
2°

— 11 juni 2014
(P.14.0774.F)

KAMER

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIET-NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN. — TERMIJNEN.
2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIET-NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN. — VERJARINGSTERMIJN
VAN ÉÉN JAAR. — TERMIJN VATBAAR VOOR STUITING EN SCHORSING.
3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — HERROEPING. — VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIET-NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN. — TERMIJN OM DE
VORDERING IN TE STELLEN. — OP STRAFFE VAN VERVAL BEPAALDE TERMIJN. —
GEVOLG.

1° Artikel 14, § 3, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie onderwerpt de uitoefening van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens het niet-naleven van de opgelegde voorwaarden aan twee opeenvolgende termijnen: de eerste termijn is de termijn
waarover het openbaar ministerie beschikt om de vordering in te stellen, de
tweede is opgelegd aan het gerecht dat daarover uitspraak moet doen (1).
(Art. 14, § 3, Probatiewet)
2° Aangezien de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, wat betreft
de straf, gericht is tegen een strafmodaliteit die rechtstreeks door de rechter
wordt bepaald, maakt ze deel uit van de strafvordering, zodat de verjaringstermijn van één jaar, bepaald in de tweede zin van artikel 14, § 3, van
de wet van 29 juni 1964, vatbaar is voor stuiting of schorsing (2). (Art. 14, §
3, Probatiewet)
3° De vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens het niet-naleven
van de opgelegde voorwaarden, moet worden ingesteld uiterlijk binnen een
jaar na het verstrijken van de proeftijd bepaald in artikel 8 van de wet van
29 juni 1964; aangezien dat jaar aan de verjaringstermijn van de aan de rechter voorgelegde vordering voorafgaat, is het een vervaltermijn die op straffe
van verval is bepaald, die niet kan worden gestuit of geschorst (3). (Art. 14,
§ 3, Probatiewet)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 419.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 419.
(3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 419.

LUIK T. S.)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 27 maart 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 4 juni 2014 een
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 11 juni 2014 heeft raadsheer Françoise Roggen
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 14, § 3, Probatiewet, en de
artikelen 22 en volgende Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
Artikel 14, § 3, onderwerpt de uitoefening van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens het niet-naleven van de opgelegde
voorwaarden aan twee opeenvolgende termijnen. De eerste termijn is
de termijn waarover het openbaar ministerie beschikt om de vordering
in te stellen, de tweede is opgelegd aan het gerecht dat daarover uitspraak moet doen.
Zodra de vordering is ingesteld, is ze onderworpen aan de eenjarige
verjaringstermijn bepaald in de tweede zin van artikel 14, § 3, die ingaat de dag waarop de zaak bij het bevoegde gerecht aanhangig wordt
gemaakt met een dagvaarding door het openbaar ministerie. Aangezien
die vordering tot herroeping, wat betreft de straf, gericht is tegen een
strafmodaliteit die rechtstreeks door de rechter wordt bepaald, maakt
ze deel uit van de strafvordering, zodat de verjaring ervan vatbaar is
voor stuiting of schorsing.
Uit de eerste zin van de voormelde paragraaf volgt evenwel dat die
vordering moet worden ingesteld uiterlijk binnen een jaar na het verstrijken van de proeftijd bepaald in artikel 8 van diezelfde wet. Dat jaar
gaat aan de verjaringstermijn van de aan de rechter voorgelegde vordering vooraf; het is een vervaltermijn die door het openbaar ministerie
moet worden nageleefd in het kader van zijn opdrachten met betrekking tot de strafuitvoering. Die termijn, die op straffe van verval is bepaald, kan niet worden gestuit of geschorst.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
11 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 420
1°

— 12 juni 2014
(C.13.0349.N)

KAMER

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — SNELHEIDSRIT OF -WEDSTRIJD.
— BIJZONDERE VERZEKERING. — INZITTENDE. — SCHADE. — BEDONGEN UITSLUITING UIT DEKKING. — GELDIGHEID. — ZWAKKE WEGGEBRUIKER.

De wetgever heeft bij de invoering van artikel 29bis van de WAM 1989 niet willen afwijken van de wetsbepaling die toelaat de schade van de inzittende in
een motorrijtuig dat deelneemt aan een van overheidswege toegelaten snelheidsrit of -wedstrijd uit de dekking van de bijzondere verzekering te sluiten (1). (Artt. 8, derde lid, en 29bis WAM 1989)

(D. T. AXA BELGIUM

N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
SITUERING

EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. De huidige procedure heeft betrekking op een verkeersongeval dat
op 2 oktober 2005 plaatsvond tijdens een rallywedstrijd te H.
Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan was slechts
één voertuig hierbij betrokken, namelijk een voertuig Honda Integra,
bestuurd door F.D. Eiser was copiloot in dit voertuig. De bestuurder verloor de controle over het voertuig waardoor dit in een veld naast het parcours belandde; eiser liep hierbij verwondingen op.
De organisator van de rally had met verweerster een aansprakelijkheidsverzekering gesloten, zoals voorzien in artikel 8 van de WAM 1989.
(1) Zie concl. OM.
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2. Op 29 september 2010 dagvaardde eiser verweerster voor de politierechtbank te Turnhout teneinde deze verzekeraar, op grond van
artikel 29bis van de WAM 1989, te horen veroordelen tot betaling van een
provisionele vergoeding voor de naar aanleiding van het verkeersongeval van 2 oktober 2005 geleden schade, en een medische expertise te horen
bevelen.
3. Bij vonnis van 4 oktober 2011 veroordeelde de politierechtbank te
Turnhout verweerster tot betaling van een provisionele vergoeding van
2.500 EUR aan eiser en beval zij een medische expertise.
4. Verweerster tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis. De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verklaarde dit hoger beroep bij vonnis van 23 november 2012 gegrond en wees de oorspronkelijke vordering
van eiser als ongegrond af.
5. Het cassatieberoep van eiseres maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.
HET

ENIG CASSATIEMIDDEL

6. In het enig cassatiemiddel komt eiser op tegen de beslissing van de
appelrechters volgens welke de bedongen uitsluiting in de polis, luidens
welke de passagiers van de aan de wedstrijd deelnemende voertuigen van
het genot van de verzekering uitgesloten zijn, geldig is in toepassing van
artikel 8, derde lid, van de WAM 1989 en bijgevolg niet strijdig is met
artikel 29bis van deze wet.
Volgens eiser kan de contractuele uitsluiting in de polis geen afbreuk
doen aan de verplichting van de bijzondere verzekeraar om, op grond van
artikel 29bis van de WAM 1989, de inzittenden van de deelnemende voertuigen te vergoeden. Een contractuele clausule in de bijzondere verzekering, waarbij inzittenden van de deelnemende motorrijtuigen van de
verzekering worden uitgesloten, is immers, in zoverre ze betrekking
heeft op de vergoeding op grond van artikel 29bis van de WAM 1989, volstrekt nietig daar zij strijdig is met deze wetsbepaling die, in tegenstelling tot artikel 8, derde lid, van de WAM 1989, de openbare orde raakt en
die bovendien van latere datum is dan artikel 8, derde lid.
BESPREKING

VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

7. Een eerste vraag die door het middel aan de orde wordt gesteld betreft de toepasselijkheid van artikel 29bis van de WAM 1989 op snelheidswedstrijden.
8. Krachtens artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de WAM 1989 wordt bij een
verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op
de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke
schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken
motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden,
met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
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De vraag rijst aldus of artikel 29bis van de WAM 1989 ook geldt voor
verkeersongevallen die zich voordoen tijdens snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend.
9. Uw Hof heeft die vraag reeds positief beantwoord: “Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet is het ongeval dat zich
voordoet op de openbare weg en op de terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen. Uit de omstandigheid dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens
een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd op een
afgesloten circuit kan niet worden afgeleid dat het ongeval geen verkeersongeval is in de zin van voornoemde bepaling” (1).
10. Het Benelux Gerechtshof heeft zich reeds uitgesproken over de
vraag of deelname aan een snelheidswedstrijd kan worden beschouwd als
deelname aan het wegverkeer in de zin van artikel 2 van de Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Volgens het prejudicieel arrest van het BeneluxGerechtshof van 9 okt. 2012 dient die vraag bevestigend te worden beantwoord (2). In zijn antwoord op de door de rechter gestelde prejudiciële
vraag stelde dit Hof inderdaad: “Indien het de bedoeling van artikel 2,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen was geweest de schade uit te
sluiten die voortvloeit uit een ongeval dat tijdens een wedstrijd door een
motorrijtuig wordt veroorzaakt, was het niet nodig geweest in artikel 4,
§ 2, van die Gemeenschappelijke Bepalingen te voorzien in de mogelijkheid van een dergelijke uitsluiting. Daaruit volgt dat een ongeval dat
tijdens een wedstrijd door een motorrijtuig wordt veroorzaakt behoort
tot de verkeersongevallen voor de aansprakelijkheid waarvoor artikel 2,
§ 1, van de Gemeenschappelijke Bepalingen een verzekeringsplicht oplegt”.
11. Uit voormelde rechtspraak volgt dat de schade die wordt toegebracht aan zwakke weggebruikers in het kader van een snelheidswedstrijd in principe gedekt wordt door de bijzondere verzekeraar, conform
art. 8, eerste lid, van de WAM 1989, zonder dat de zwakke weggebruiker
de aansprakelijkheid van de bestuurder moet aantonen, conform
artikel 29bis, § 1 van dezelfde wet.
12. Voor de toepassing van artikel 29bis van de WAM 1989 vallen onder
meer de inzittenden van motorrijtuigen, voetgangers en fietsers onder
de definitie van de zwakke weggebruiker. Zij kunnen zich in principe beroepen op de toepassing van dit wetsartikel.
13. Artikel 29bis, § 2, van de WAM 1989 maakt echter een uitzondering
voor de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden. Zij
kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen be(1) Cass. 15 mei 2008, AR C.07.0306.N, AC 2008, nr. 297; Cass. 25 januari 2008, AR
C.07.0261.F, AC 2008, nr. 64.
(2) Beneluxhof 9 oktober 2012, nr. A 2011/1, www.courbeneluxhof.be.
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stuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft
veroorzaakt.
14. De reden waarom de wetgever het systeem van de objectieve aansprakelijkheid niet heeft ingevoerd ten voordele van de bestuurder is
omdat “de wet bedoeld is om het lot van de slachtoffers te verbeteren en
niet dit van personen waarvoor men mag stellen dat zij het risico scheppen, noch van de personen die schade lijden ten gevolge van de lichamelijke letsels of het overlijden van de bestuurder” (1).
Daaruit volgt dat de schade die wordt toegebracht aan de bestuurder
van een motorrijtuig in het kader van een snelheidswedstrijd slechts gedekt wordt door de bijzondere verzekeraar wanneer hij, krachtens het
gemeen recht, recht heeft op schadevergoeding en die schade niet is uitgesloten van de bijzondere verzekering.
15. Een tweede vraag die aan de orde is betreft de verhouding tussen
artikel 8, derde lid, en artikel 29bis van de WAM 1989.
16. Krachtens artikel 8, eerste lid, van de WAM 1989 mag een snelheids, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd voor motorrijtuigen
niet worden georganiseerd zonder de schriftelijke toestemming van een
door de Koning aan te wijzen overheid, die moet vaststellen of de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatoren en van de in
artikel 3, § 1, bedoelde personen gedekt is door een bijzondere verzekering die aan de bepalingen van de WAM 1989 voldoet.
Voor snelheidsritten en – wedstrijden, kunnen de schade aan de bestuurders en andere inzittenden van de eraan deelnemende motorrijtuigen en de schade aan die motorrijtuigen zelf evenwel volgens artikel 8,
derde lid, van de WAM 1989 worden uitgesloten van de bijzondere verzekering.
17. De vraag rijst of de wetgever met artikel 29bis van de WAM 1989
heeft willen afwijken van het bepaalde in artikel 8, derde lid, van dezelfde wet, in zoverre die laatste bepaling toelaat dat de schade aan de inzittenden van de bijzondere verzekering kan worden uitgesloten.
18. Uit de wetsgeschiedenis blijkt naar mijn mening niet dat dit het geval zou zijn. Nergens blijkt uit de parlementaire voorbereiding van voornoemd artikel 29bis dat de wetgever met de invoering of wijziging van die
wetsbepaling heeft willen afwijken van de regeling van artikel 8, derde
lid.
19. De bedoeling van voornoemd artikel 29bis, dat werd ingevoegd bij
artikel 45 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, was
om slachtoffers van een verkeersongeval waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn automatisch te vergoeden voor de schade die ze
hebben geleden, zonder dat zij de aansprakelijkheid van de bestuurder
moeten kunnen aantonen. Artikel 29bis voerde met andere woorden een
objectieve aansprakelijkheid in (2). Hierdoor wordt afgeweken van het
(1) Mvt bij het Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Parl. St. Senaat 199394, nr. 980-1, 33-34.
(2) Verslag over het Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen (artikelen 47 en
48), namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer ARTS, Parl. St.,
Senaat 1993-94, nr. 980-3, 4.
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gemeen aansprakelijkheidsrecht. Er werd daarmee een tweevoudig doel
nagestreefd: enerzijds een verlichting van de uitgaven voor het RIZIV (1) en anderzijds de bespoediging van de schadeloosstelling van bepaalde slechtoffers van verkeersongevallen (2).
20. Die wetsbepaling heeft een algemeen toepassingsgebied, met name
voor verkeersongevallen op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die
het recht hebben om er te komen. Zoals hierboven uiteengezet dient het
systeem van de objectieve aansprakelijkheid ook toegepast te worden in
het kader van snelheidswedstrijden.
21. In tegenstelling tot voornoemd artikel 29bis heeft artikel 8 een bijzonder toepassingsdomein: de bijzondere verzekeraar staat slechts in
voor de schade geleden door slachtoffers in het kader van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.
22. Ook wat de bescherming van de slachtoffers betreft, heeft deze bepaling een beperkter toepassingsdomein dan artikel 29bis. Zo kan bij
snelheidsritten of -wedstrijden niet alleen de schade aan de bestuurder,
maar ook de schade aan de inzittenden en de schade aan de motorrijtuigen zelf worden uitgesloten van de bijzondere verzekering.
23. Deze mogelijkheid tot uitsluiting was reeds voorzien in het wetsontwerp betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen dat de toenmalige ministers van Justitie en van Economische Zaken Vermeylen en Spinoy op 6 juli 1964 indienden en dat tot
doel had de bestaande WAM 1956 te vervangen (3).
In de Memorie van Toelichting bij dit wetsontwerp werden de motieven
voor de mogelijkheid tot uitsluiting als volgt verwoord: “Die uitsluiting
is ten volle gewettigd. Het doel van de wet is te voorzien in de herstelling
van schade die aan derden is veroorzaakt. Het zou buitensporig zijn te
beweren dat zij die, in welke hoedanigheid ook, aan een snelheidsrit of wedstrijd deelnemen en zich wetens aan de daaraan verbonden gevaren
blootstellen, als derden kunnen worden beschouwd, die uitzonderlijke risico’s zouden in bepaalde gevallen tot een niet te betalen verzekeringspremie aanleiding geven en grote moeilijkheden opleveren inzake
herverzekering. De deelnemers kunnen trouwens altijd zelf een verzekering aangaan die de risico’s dekt waaraan zij zich blootstellen” (4).
24. In de oorspronkelijke tekst van artikel 29bis, zoals die bij wet van
30 maart 1994 houdende sociale bepalingen in de WAM 1989 werd ingevoegd, waren de inzittenden aanvankelijk ook van de toepassing van die
bepaling uitgesloten. De toenmalige tweede paragraaf van dit
wetsartikel bepaalde immers dat “de bestuurder en de passagiers van een
(1) Mvt bij het Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Parl. St., Senaat 199394, nr. 980-1, 35.
(2) Mvt bij het Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen, Parl. St., Senaat 199394, nr. 980-1, 9.
(3) Wetsontwerp betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Parl. St., Kamer 1963-64, 851-1.
(4) Mvt bij het Wetsontwerp betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, Parl. St., Kamer 1963-1964, nr. 851-1, 10.
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motorrijtuig en hun rechthebbenden” zich niet konden beroepen op de
bepalingen van dit artikel.
De reden daarvoor was dat die regeling niet gold voor de personen die
een risico teweegbrachten doordat ze ofwel een voertuig in het verkeer
brachten (de bestuurders), ofwel ermee instemden dit gevaar te delen
door in het voertuig te stappen (de passagiers) (1).
25. Bij wet van 13 april 1995 heeft de wetgever artikel 29bis, § 2 gewijzigd
en de inzittenden toch onder de toepassing van artikel 29bis, § 1, gebracht
door het schrappen van die categorie slachtoffers uit de personen die zich
niet op de bepalingen van artikel 29bis, § 1, kunnen beroepen (2). Ook de
inzittenden worden voortaan automatisch vergoed wanneer zij schade
lijden door een verkeersongeval waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn. Volgens de wetgever liggen zij immers niet aan de basis
van het objectieve risico dat (de eigenaar van) het motorrijtuig creëert. (3)
26. Uit die wijziging van artikel 29bis kan echter naar mijn mening niet
de bedoeling van de wetgever worden afgeleid om ook bij snelheidswedstrijden af te wijken van de mogelijkheid om de schade aan de inzittenden van de bijzondere verzekering uit te sluiten. Hoewel de inzittenden
van een motorrijtuig onder normale omstandigheden niet aan de basis
liggen van het risico dat de bestuurder creëert door een motorrijtuig in
het verkeer te brengen, geldt dat niet voor snelheidswedstrijden, waarbij
de inzittenden zich immers bewust blootstellen aan de gevaren die dergelijke snelheidswedstrijd met zich meebrengt. Het gaat om uitzonderlijke risico’s die eigen zijn aan snelheidswedstrijden.
Bijgevolg kan de ratio legis om de inzittenden van motorrijtuigen toe
te laten zich te beroepen op de objectieve aansprakelijkheid naar mijn
mening niet per analogie worden toegepast om de inzittenden van motorrijtuigen die deelnemen aan snelheidswedstrijden uit te sluiten van
de toepassing van artikel 8, derde lid. Dat blijkt ook uit het feit dat de
wetgever bij de wijziging van artikel 29bis die wetsbepaling ongewijzigd
heeft gelaten.
(1) Verslag bij Wetsontwerp houdende sociale bepalingen, Parl. St., Kamer 1993-94,
nr. 1343/6, 3 en 11. Zie ook Verslag bij Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen,
namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer ARTS, Parl. St., Senaat
1993-94, nr. 980-3, 5: “Het is enigszins onlogisch passagiers te behandelen als zwakke
weggebruikers aangezien zij deel hebben aan het risico ten gevolge van het in het verkeer brengen van het voertuig”. Een andere reden waarom inzittenden werden uitgesloten van het recht om zich te beroepen op de objectieve aansprakelijkheid was
omdat er weinig gevallen waren waarbij inzittenden, slachtoffers van een verkeersongeval, niet werden vergoed: Verslag bij Ontwerp van wet houdende sociale bepalingen,
namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer ARTS, Parl. St., Senaat
1993-94, nr. 980-3, 21.
(2) Wet van 13 april 1995 tot wijziging van artikel 29bis en tot opheffing van
artikel 29ter van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 27 juni 1995.
(3) Mvt bij het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 29bis van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, Parl. St., Kamer 1993-94, nr. 1422/1, 2.
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27. Er kan naar mijn mening dan ook worden besloten dat beide bepalingen niet onverenigbaar zijn met elkaar.
28. Artikel 8 voorziet dat bij snelheidswedstrijden en -wedstrijden een
bijzondere verzekering moet worden gesloten en dat de schade aan de bestuurders en andere inzittenden van de eraan deelnemende motorrijtuigen contractueel kan zijn uitgesloten van de polis.
Bijgevolg zal de vergoedingsregeling in het kader van snelheidswedstrijden verschillen naargelang de hoedanigheid van het slachtoffer:
— wanneer het gaat om een toeschouwer, dan zal die zich kunnen beroepen op artikel 29bis en kan zijn schade niet worden uitgesloten van de
bijzondere verzekering;
— wanneer het gaat om een bestuurder, dan zal die zich niet kunnen
beroepen op artikel 29bis en kan zijn schade worden uitgesloten van de
bijzondere verzekering ingevolge artikel 8, derde lid;
— wanneer het gaat om een inzittende, dan zal die zich kunnen beroepen op artikel 29bis, maar zal zijn schade wel kunnen worden uitgesloten
van de bijzondere verzekering ingevolge artikel 8, derde lid.
29. In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, is een contractuele clausule in de bijzondere verzekering, waarbij inzittenden van de aan de snelheidswedstrijd deelnemende motorrijtuigen van de verzekering worden
uitgesloten, conform artikel 8, derde lid, van de WAM 1989, naar mijn
mening niet strijdig met artikel 29bis van dezelfde wet.
30. Het middel, dat uitgaat van de tegenovergestelde rechtsopvatting,
lijkt mij naar recht te falen.
31. Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 23 november 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 8, eerste lid, WAM bepaalt dat geen snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd voor motorrijtuigen mag worden georganiseerd dan met schriftelijke toestemming van een door de
Koning aan te wijzen overheid, die moet vaststellen of de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatoren en van de in artikel 3,
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§ 1, WAM bedoelde personen gedekt is door een bijzondere verzekering
die aan de bepalingen van deze wet voldoet.
Artikel 8, derde lid, WAM bepaalt dat voor snelheidsritten en -wedstrijden de schade aan bestuurders en andere inzittenden van de eraan
deelnemende motorrijtuigen en de schade aan die motorrijtuigen zelf
van de bijzondere verzekering kunnen worden uitgesloten.
2. Artikel 29bis, § 1, eerste lid, WAM bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen
bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van de stoffelijke schade en
de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met
inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed wordt door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de
houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
3. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepalingen blijkt niet dat de wetgever bij de invoering van artikel 29bis WAM heeft willen afwijken van
artikel 8, derde lid, WAM, dat toelaat de schade van de inzittende in een
motorrijtuig dat deelneemt aan een van overheidswege toegelaten snelheidsrit of — wedstrijd, uit de dekking van de bijzondere verzekering te
sluiten.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en de
heer Maes.

N° 421
1°

— 12 juni 2014
(C.13.0356.N)

KAMER

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. —
FUSIE. — SPLITSING. — FUSIE- OF SPLITSINGSVOORSTEL. — KRISTALLISATIEDATUM. — RETROACTIVITEIT. — OOGMERK.

De krachtens de artikelen 693, tweede lid, 5°, 728, tweede lid, 5°, en 743, tweede
lid, 5°, van het Wetboek van Vennootschappen in het fusie- of splitsingsvoorstel te vermelden kristallisatiedatum beoogt enkel een boekhoudkundige en
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niet een verbintenisrechtelijke retroactiviteit van de fusie of splitsing (1).
(Artt. 693, tweede lid, 5°, 728, tweede lid, 5°, en 743, tweede lid, 5°, Wetboek van Vennootschappen)

(BETONCO

N.V. T.

D. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
FEITEN

EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan vindt dit
geschil zijn oorsprong in de overdracht door de verweerders van alle aandelen van de N.V. S., meer bepaald in de voorafgaande regeling met betrekking tot het lot van de onroerende goederen van die vennootschap
gelegen te B.; de N.V. S. was enerzijds eigenaar van een onroerend goed
gelegen aan de N(…)kaai en opstalhouder en huurder van onroerende
goederen aan de S(…)kaai, eigendom van de N.V. I.
In de basisovereenkomst van 15 februari 2007 was voorzien dat voorafgaandelijk aan de aandelenoverdracht de verkopers de onroerende goederen vreemd aan de exploitatie van de N.V. S., in casu het perceel
bouwgrond aan de N(…)kaai, uit de vennootschap zouden halen, en dat
deze vennootschap de onroerende goederen zou verwerven die in verband
staan met de exploitatie, met name de goederen aan de S.(…)kaai waarvan zij het genot had ingevolge overeenkomsten van opstal en van een
huurovereenkomst.
Twee regelingen werden voorzien om dit resultaat te bereiken, met
name een “hoofdscenario” bedongen in de hoofdovereenkomst, op voorwaarde dat dit op een belastingvrije wijze zou kunnen geschieden, en een
“terugvalscenario” uitgewerkt in een addendum bij de hoofdovereenkomst. Dit laatste scenario kwam neer op een partiële splitsing van de
N.V. I., waarbij alle activa en passiva van deze vennootschap worden
overgedragen aan een nieuwe vennootschap, de N.V. B., met uitzondering van de onroerende goederen gelegen aan de S(…)kaai. De overdracht
van de aandelen van de N.V. S. aan de rechtsvoorganger van eiseres zou
dan gepaard gaan met de overdracht van de aandelen van de N.V. I. Daarnaast zou de N.V. S. het onroerend goed gelegen aan de N(…)kaai overdragen aan de N.V. B.
Uiteindelijk werd het terugvalscenario gerealiseerd. Dit gebeurde met
een boekhoudkundige kristallisatiedatum op 16 juni 2007.
2. Bij dagvaarding betekend op 22, 23 en 24 oktober 2007 vorderde de
rechtsvoorganger van eiseres de solidaire veroordeling van verweerders
tot het betalen van 193.200,35 euro, meer de intresten, uit hoofde van
huur- en opstalvergoedingen die de verweerders volgens haar ten onrechte hadden toegewezen aan de N.V. B.
Het betrof meer bepaald de huur- en opstalopbrengsten voortvloeiende
uit de opstal- en huurovereenkomsten tussen de N.V. S. en de N.V. I. betreffende de onroerende goederen gelegen aan de S(…)kaai, die ingevolge
het voormelde “terugvalscenario” waren toegewezen aan de N.V. I.
(1) Zie concl. OM.
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3. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van
23 oktober 2008 werd de vordering van eiseres ongegrond verklaard. De in
artikel 8.1 van de basisovereenkomst bepaalde kristallisatiedatum had
volgens de eerste rechter enkel boekhoudkundige gevolgen en had dus
niet tot gevolg dat de opgevorderde opstal- en huurvergoedingen ook op
die datum werden overgedragen aan de rechtsvoorganger van eiseres.
4. Op het hoger beroep van eiseres werd het beroepen vonnis grotendeels bevestigd bij het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent
van 7 maart 2011. De appelrechters oordeelden dat de boekhoudkundige
kristallisatiedatum op 1 april 2007 ex artikel 8.1 van de basisovereenkomst niet toepasselijk was nu de aandelenverkoop niet was verricht
overeenkomstig het “hoofdscenario” maar wel volgens het addendum
(“terugvalscenario”) bij die basisovereenkomst, dat afweek van voormeld artikel 8.1. Daarenboven oordeelde het hof van beroep dat de in
deze bepaling vervatte kristallisatiedatum enkel boekhoudkundige gevolgen heeft maar geen antwoord biedt op de burgerrechtelijke vraag
wie de huur- of opstalvergoedingen moet betalen aan wie.
5. Het cassatieberoep van eiseres maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.
HET

ENIG CASSATIEMIDDEL

(…)
9. Het derde onderdeel is gericht tegen de beslissing dat de toepasselijkheid van de voormelde kristallisatiedatum hoe dan ook zonder invloed zou zijn op de vraag wie vanaf wanneer burgerrechtelijk als
titularis van het recht op vergoeding kan worden aanzien.
Eiseres voert aan dat het betreden arrest, door te oordelen dat de boekhoudkundige kristallisatiedatum een louter boekhoudkundige maar
geen juridische betekenis heeft, de artikelen 693, 5°, 728, 5° en 743, 5° van
het Wetboek van Vennootschappen en artikel 20 van het Wetboek van
Koophandel schendt.
Door om de voormelde reden te weigeren juridische of burgerrechtelijke gevolgen te hechten aan de in artikel 8.1 van de basisovereenkomst
vervatte clausule met betrekking tot de boekhoudkundige kristallisatiedatum, zou het arrest volgens eiseres ook de bewijskracht en de bindende kracht van voormeld artikel 8.1 miskennen.
BESPREKING

VAN HET DERDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

10. Het derde onderdeel nodigt het Hof uit tot het beantwoorden van de
rechtsvraag naar de rechtsgevolgen van de bepaling van een kristallisatiedatum, met name of die enkel boekhoudkundige dan wel ook andere
juridische gevolgen heeft, met name op burgerrechtelijk vlak.
11. Krachtens artikel 693, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, wordt inzake de procedure bij fusie door overneming in het fusievoorstel tenminste vermeld:
(…)
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5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van
de overnemende vennootschap.
Krachtens artikel 728, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, wordt inzake de procedure bij splitsing door overneming in het
splitsingsvoorstel ten minste vermeld:
(…)
5° de datum vanaf welke handelingen van de te splitsen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor een van de verkrijgende vennootschappen.
Krachtens artikel 743, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, wordt inzake de procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe
vennootschappen, in het splitsingsvoorstel ten minste vermeld:
(…)
5° de datum vanaf welke de handelingen van de splitsen vennootschap
boekhoudkundig geacht worden zijn verricht voor rekening van een van
de nieuwe vennootschappen.
12. De vraag is dan ook of de door voormelde wetsbepalingen voorgeschreven vaststelling van een kristallisatiedatum bij splitsing of fusie
een loutere boekhoudkundige retroactiviteit beoogt, dan wel determinerend is voor het ogenblik van toerekening van de rechten en verplichtingen aan de ene dan wel andere vennootschap en dus constitutief is van
rechten en verplichtingen.
13. In de voormelde wetsbepalingen wordt de boekhoudkundige kristallisatiedatum gedefinieerd als de datum vanaf dewelke de handelingen
van de over te nemen vennootschap “boekhoudkundig” geacht worden te
zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De wettelijk voorgeschreven retroactiviteit van de fusie of splitsing heeft dan
ook slechts een restrictieve draagwijdte.
“Met boekhoudkundige retroactiviteit wordt bedoeld dat de overnemende vennootschap de handelingen die gesteld zijn door de overgenomen vennootschap, in haar eigen boekhouding verwerkt, alsof zij die
handelingen zelf in eigen naam en voor eigen rekening had gesteld. Als
gevolg hiervan wordt de overgenomen vennootschap vrijgesteld van
boekhoudkundige verwerking, of kan zij de geboekte verrichtingen tegenboeken” (1).
De terugwerkende kracht bepaalt dan ook de datum waarop men zich
moet plaatsen om de fusievoorwaarden te bepalen, en meer in het bijzonder de vermogens van de betrokken vennootschappen en de ruilverhoudingen (2). Blockerye stelt in dit verband: “de boekhoudkundige
retroactiviteit is noodzakelijk omdat de waardering van de inbrengen
veronderstelt dat men zich steunt op rekeningen die omwille van practi(1) P. ERNST en J. VERSTRAELEN, “Reorganisatie van vennootschappen: fusie,
(partiële) splitsing, inbreng van bedrijfstak of van algemeenheid”, in Fiscale Praktijkstudies (nr. 24), Mechelen, CED-Samson 2002.
(2) Zie P. VAN OMMESLAGHE, “La réforme des fusions et des scissions en droit belge”,
in Le droit des affaires en évolution, Brussel, Bruylant, 1992, 126.
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sche redenen moeten worden afgesloten op een datum voorafgaandelijk
aan de fusie. Alle handelingen die de overgenomen vennootschap vanaf
deze datum stelt, worden geacht te zijn verricht voor rekening en ten
bate en op het risico van de overnemende vennootschap” (1).
14. In de rechtsleer wordt benadrukt dat deze boekhoudkundige retroactiviteit geen juridische retroactiviteit teweegbrengt.
De Beule, Rapoye en Caluwe vatten de gevolgen van de boekhoudkundige retroactiviteit als volgt samen: “het Wetboek van Vennootschappen
maakt het mogelijk dat een splitsing plaatsvindt met boekhoudkundige
retroactiviteit. Deze boekhoudkundige retroactiviteit wordt onder bepaalde voorwaarden aanvaard voor directe belastingen. Dit betekent
echter niet dat een splitsing ook met juridische retroactiviteit zou kunnen plaatsvinden.
Het vermogen van de gesplitste vennootschap wordt pas juridisch overgedragen naar de verkrijgende vennootschappen nadat de overeenstemmende fusiebesluiten in die zin zijn genomen” (2).
Ernst en Verstraelen preciseren dan ook terecht: “de boekhoudkundige
retroactiviteit is geen juridische retroactiviteit. Dit betekent dat de
boekhoudkundige retroactiviteit geen overdracht van de schulden en
rechtsvorderingen met zich brengt, en dat het fusiebesluit geen rechtsgevolgen teweegbrengt vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit” (3).
15. Dit betekent dan ook dat het vermogen, en dus de schulden en
schuldvorderingen van de over te nemen of te splitsen vennootschap, pas
na de fusie- of splitsingsbesluiten zullen overgedragen worden.
16. De appelrechters, die vaststellen dat onder artikel 8.1 van de basisovereenkomst van 15 februari 2007 de clausule werd opgenomen “partijen
komen overeen om de data vanaf de welke de handelingen met betrekking tot de in het kader van de Verrichtingen overgenomen actief- en
passiefbestanddelen boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen, te zullen
plaatsen op 1 april 2007”, en die oordelen dat “dit niet tot gevolg (heeft)
dat de aldus boekhoudkundig genoteerde titularis van een recht dan wel
een plicht, ook reeds burgerrechtelijk moet worden aangezien als een titularis van dat recht dan wel die plicht”, dat “het antwoord op de vraag
wie de huurvergoedingen of opstalvergoedingen moet betalen aan wie
geen boekhoudkundige vraag (is) maar nog altijd een burgerrechtelijke
vraag” en dat “het antwoord (afhangt) van wie in de desbetreffende periode juridisch de verhuurder c.q opstalgever is en niet (afhangt) van een
bij overeenkomst louter ‘boekhoudkundig’ bepaalde kristallisatiedatum”, hebben naar mijn mening de in het onderdeel als geschonden aan(1) T. BLOCKERYE, Fusies. Reorganisaties van Belgische naamloze vennootschappen.
Juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten, Diegem, CED-Samson 1994, 184.
(2) N. DE BEULE, C. RAPOYE en B. CALUWE, Splitsingen en partiële splitsingen, Boekhoudkundige en fiscale aspecten na de fiscale Fusiewet van 11 december 2008, Brussel, Larcier, 2013, nrs. 777-778.
(3) P. ERNST en J. VERSTRAELEN, o.c.
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gewezen wetsbepalingen niet miskend, noch de bewijskracht en de
bindende kracht van de overeenkomst van 15 februari 2007.
17. Het onderdeel lijkt mij derhalve niet aangenomen te kunnen worden.
(…)
20. Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 7 maart 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 18 maart 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 693, tweede lid, 5°, Wetboek van Vennootschappen, wordt inzake de procedure bij fusie door overneming in het fusievoorstel tenminste vermeld: de datum vanaf welke de handelingen van
de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Krachtens artikel 728, tweede lid, 5°, Wetboek van Vennootschappen,
wordt inzake de procedure bij splitsing door overneming in het splitsingsvoorstel tenminste vermeld: de datum vanaf welke de handelingen
van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn
verricht voor een van de verkrijgende vennootschappen.
Krachtens artikel 743, tweede lid, 5°, Wetboek van Vennootschappen,
wordt inzake de procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, in het splitsingsvoorstel ten minste vermeld: de datum
vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de
nieuwe vennootschappen.
2. De krachtens deze wetsbepalingen te vermelden datum beoogt enkel een boekhoudkundige en niet een verbintenisrechtelijke retroactiviteit van de fusie of splitsing.
3. De appelrechters stellen vast dat in artikel 8.1 van de overeenkomst van 15 februari 2007 werd overeengekomen: “Partijen komen
overeen om de data vanaf de welke de handelingen met betrekking tot
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de in het kader van de Verrichtingen overgenomen actief- en passiefbestanddelen (middels splitsing, fusie of welkdanige wijze ook) boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschappen, te zullen plaatsen op 1 april 2007”.
Zij oordelen vervolgens dat:
— de vermelding “boekhoudkundig” niet anders kan worden begrepen
dan in de lijn van de vaste interpretatie die wordt gegeven aan het begrip “boekhoudkundig” in artikel 693, tweede lid, 5°, Wetboek van Vennootschappen, namelijk dat de handelingen niet geacht worden
“burgerrechtelijk/juridisch te zijn gesteld”;
— de vraag wie de huurvergoedingen of opstalvergoedingen moet betalen aan wie, geen boekhoudkundige vraag maar een burgerrechtelijke vraag is;
— het antwoord op die vraag afhangt van “wie in de desbetreffende periode juridisch de verhuurder c.q. opstalgever is en hangt niet af van
een bij overeenkomst louter ‘boekhoudkundig’ bepaalde kristallisatiedatum”.
4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de in het onderdeel geviseerde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet,
geven zij van de overeenkomst van 15 februari 2007 een uitleg die met
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en miskennen zij evenmin
de verbindende kracht ervan.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
12 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal, advocaatgeneraal. — Advocaten: de heer Bruyn en mevr. De Baets.

N° 422
1°

— 12 juni 2014
(C.13.0413.N)

KAMER

1° ERFDIENSTBAARHEID. — LIJDEND ERF. — ACCESSOIR OPSTALRECHT. —
VERJARING.
2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE). — DUUR. — ERFDIENSTBAARHEID. — LIJDEND ERF. — ACCESSOIR
OPSTALRECHT.

1° en 2° Het accessoir opstalrecht dat op het lijdend erf rust bij een erfdienstbaarheid is niet gebonden aan de maximumduur van vijftig jaar, zoals be-
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paald in artikel 4 van de Opstalwet, maar gaat als accessorium van de
erfdienstbaarheid slechts teniet bij het verdwijnen van de erfdienstbaarheid
zelf. (Artt. 696 en 697 BW; Artt. 1 en 4 Opstalwet)

(D. E.A. T. C. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 21 maart 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Derde onderdeel
1. Artikel 696 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer men een erfdienstbaarheid vestigt, men geacht wordt alles toe te staan wat voor
het gebruik daarvan nodig is.
Artikel 697 Burgerlijk Wetboek bepaalt verder dat hij aan wie een erfdienstbaarheid verschuldigd is, het recht heeft alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van die
erfdienstbaarheid.
Luidens artikel 1 van de Wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal, is het recht van opstal een zakelijk recht om gebouwen, werken of
beplantingen op andermans grond te hebben.
Luidens artikel 4 van de Wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal, kan het recht van opstal voor geen langere tijd dan vijftig jaar
worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om het te vernieuwen.
2. Uit de artikelen 696 en 697 Burgerlijk Wetboek volgt dat op het lijdend erf een accessoir opstalrecht rust, voor zover dit noodzakelijk is
voor het gebruik en het behoud van de gevestigde erfdienstbaarheid en
ook al is dit opstalrecht niet uitdrukkelijk bepaald in een akte van vestiging.
Dit accessoir opstalrecht is niet gebonden aan de maximumduur van
vijftig jaar, zoals bepaald in artikel 4 van de Wet van 10 januari 1824 op
het recht van opstal, maar gaat als accessorium van de erfdienstbaarheid slechts teniet bij het verdwijnen van de erfdienstbaarheid zelf.
3. De appelrechters oordelen dat:
— als in de akte van vestiging niet in de noodzakelijke bevoegdheden
is voorzien die nodig zijn voor het volle genot van het recht, dit is voor
het verrichten van wat rechtstreeks verband houdt met het betreden,
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de bouw, het gebruik, het onderhoud, het in stand houden en uiteindelijk de afbraak van de opstal, het opstalrecht zinloos is;
— in de voorgelegde notariële akten daaromtrent geen enkele bepaling opgenomen is;
— een opstalrecht bovendien beperkt is tot vijftig jaar;
— in geen enkele notariële akte dit recht werd hernieuwd, ook al zijn
intussen vijftig jaar verstreken sinds dit recht zou zijn gevestigd.
4. De appelrechters die op deze gronden de vorderingen van de eisers
afwijzen, gesteund op een erfdienstbaarheid van overbouw en daaraan
gekoppeld een accessoir opstalrecht, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep.
12 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 423
1°

— 12 juni 2014
(C.13.0465.N)

KAMER

VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
EINDVONNIS. — BEGRIP.

Er kan in de regel slechts sprake zijn van een eindvonnis in de zin van
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek waardoor de rechtsmacht van de
rechter is uitgeput, wanneer de rechter een beslissing neemt over een geschilpunt, dit is een punt waarover tussen partijen betwisting bestond en waarover zij het debat hebben gevoerd (1). (Art. 19 Gerechtelijk Wetboek)

(F. E.A. T. GEMEENTE MALLE)
(1) Zie Cass. 8 oktober 2001, AR S.00.0113.F, AC 2001, nr. 534.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 15 april 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een eerste grond van niet-ontvankelijkheid
op: het arrest steunt niet op het gezag van gewijsde van het vonnis van
8 november 2004, zoals bevestigd bij arrest van 27 februari 2007, maar op
het feit dat de rechtsmacht van de appelrechters uitgeput was om uitspraak te doen over de andere materiële schadeposten.
2. Het middel voert niet alleen schending aan van de artikelen 23 tot
en met 26 Gerechtelijk Wetboek maar ook van artikel 19 Gerechtelijk
Wetboek.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
3. De verweerster werpt een tweede grond van niet-ontvankelijkheid
op: de appelrechters verklaren zich zonder rechtsmacht niet zozeer op
grond van het artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, maar wel op
grond van de devolutieve werking van het hoger beroep; noch de eisers,
noch de verweerster stelden immers hoger beroep in tegen het oordeel
van de eerste rechter dat de materiële schade in hoofde van eisers beperkt was tot de gevorderde minwaarde; minstens is het middel nieuw,
aangezien de eisers in hoger beroep niet opkwamen tegen dit oordeel.
4. De grond van niet-ontvankelijkheid gaat geheel ervan uit dat de
eerste rechter besliste dat de materiële schade beperkt was tot de alsdan door de eisers gevorderde minwaarde, terwijl de beslissing van de
eerste rechter dergelijk oordeel niet bevat.
5. De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden
verworpen.
Gegrondheid
6. Artikel 19 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vonnis een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
7. Er kan in de regel slechts sprake zijn van een eindvonnis in de zin
van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek waardoor de rechtsmacht van de
rechter is uitgeput, wanneer de rechter een beslissing neemt over een
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geschilpunt, dit is een punt waarover tussen partijen betwisting bestond en waarover zij het debat hebben gevoerd.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de eisers in hun dagvaarding en in hun conclusies voorafgaand aan
het tussenvonnis van 8 november 2004 vorderden dat de verweerster, benevens tot een vergoeding voor morele schade, zou worden veroordeeld
tot betaling van een bedrag van 247.893,52 euro wegens materiële schade, met name het verschil tussen enerzijds de huidige waarde van het
goed als zou het gelegen zijn in een vergunde verkaveling met mogelijkheid tot villabouw en anderzijds de huidige reële waarde van het
goed zonder mogelijkheid tot villabouw;
— de verweerster in haar conclusies voorafgaand aan het tussenvonnis van 8 november 2004 deze vordering betwistte;
— de partijen niet het debat hebben gevoerd over de vraag of de eisers, naast de gevorderde minwaarde van de grond, mogelijk nog andere
materiële schade hebben geleden;
— de eerste rechter in het tussenvonnis van 8 november 2004 heeft
vastgesteld dat de eisers een minwaarde voor de grond vorderden en een
gerechtsdeskundige heeft aangesteld met opdracht de hoegrootheid
van de materiële schade te berekenen, te weten het verschil tussen
enerzijds de huidige waarde van het goed als zou het gelegen zijn in een
vergunde verkaveling met mogelijkheid tot villabouw, rekening houdend met het feit dat de weg nog onvoldoende werd uitgerust, en anderzijds de huidige reële waarde van het goed zonder mogelijkheid tot
villabouw.
9. Door te oordelen dat hun rechtsmacht om over de overige, na het
tussenvonnis van 8 november 2004 door de eisers gevorderde schadeposten te oordelen is uitgeput, terwijl voorafgaand aan het tussenvonnis
geen betwisting was gevoerd over de vraag of de eisers mogelijk nog andere materiële schade hadden geleden dan de gevorderde minwaarde,
schenden de appelrechters artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het heeft geoordeeld over
het hoofdberoep van de eisers en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
12 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
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de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Vanlerberghe
en de heer De Bruyn.

N° 424
1° KAMER — 13 juni 2014
(C.11.0595.F — C.11.0673.F)
1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VOLGENS HETWELK EXCEPTIES NIET KUNNEN VERJAREN.
2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — BEVRIJDENDE
VERJARING. — UITWERKING.
3° SCHULDVERGELIJKING. — WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. — VERJAARDE SCHULD. — UITWERKING.
4° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — VERJAARDE
SCHULD. — WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. — UITWERKING.
5° SCHULDVERGELIJKING. — WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. — VOORWAARDEN NIET VERVULD VÓÓR DE VERJARING VAN DE SCHULD VAN DE SCHULDENAAR. — UITWERKING.
6° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — WETTELIJKE
SCHULDVERGELIJKING. — VOORWAARDEN NIET VERVULD VÓÓR DE VERJARING
VAN DE SCHULD VAN DE SCHULDENAAR. — UITWERKING.
7° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VONNIS IN EERSTE AANLEG. — VEROORDELING TOT EEN GELDSOM. — VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE.
8° VERBINTENIS. — VONNIS IN EERSTE AANLEG. — VEROORDELING TOT EEN
GELDSOM. — VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE.
9° SCHULDVERGELIJKING. — WETTELIJKE SCHULDVERGELIJKING. — VOORWAARDEN. — VONNIS IN EERSTE AANLEG. — VEROORDELING TOT EEN GELDSOM.
— VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING. — BETWISTING VAN DE VORDERING TOT
VEROORDELING IN HOGER BEROEP. — VERJARING VAN DE VORDERING TOT VEROORDELING.

1° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk excepties niet kunnen verjaren.
2° De bevrijdende verjaring raakt het bestaan van de schuld niet maar enkel
de opeisbaarheid ervan (1).
3° en 4° Wanneer een schuld verjaard en dus niet opeisbaar is, kan de schuldvergelijking niet plaatshebben. (Artt. 1289 tot 1291 BW)
(1) Cass. 25 september 1970, AC 1971, 78, met concl. eerste advocaat-generaal
MAHAUX.
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5° en 6° Door het verstrijken van de verjaringstermijn kan de schuldenaar zich
niet beroepen op de schuldvergelijking, wanneer de voorwaarden daarvoor
niet zijn vervuld voordat de verjaring is ingetreden. (Artt. 1289 tot 1291 BW)
7° en 8° De verplichting, voor de veroordeelde partij, om een geldsom te betalen
die is vastgesteld door een uitvoerbaar verklaard vonnis, hangt af van de
voorwaarde dat het voormelde vonnis niet werd gewijzigd door het appelgerecht (1).
9° Wanneer de appelrechter de verplichting om een geldsom te betalen, waartoe de schuldenaar was veroordeeld bij een uitvoerbaar verklaarde beslissing
van de eerste rechter, verjaard verklaart, beslist hij wettig dat er vóór het
verstrijken van de verjaringstermijn geen wettelijke schuldvergelijking tussen die verplichting en een schuldvordering van de schuldenaar heeft kunnen plaatshebben (2). (Artt. 1289 tot 1291 BW)

(IMMOBILIERE CHRISTIAENS N.V. T. B.; IMMOBILIERE CHRISTIAENS N.V.
T. B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen van 6 september 2010.
Bij een op de griffie van het Hof op 30 september 2011 neergelegde akte
doet de eiseres afstand van het cassatieberoep dat op de algemene rol
is ingeschreven onder het nummer C.11.0595.F.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.11.0673.F, de volgende drie
middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1102, 1235, tweede lid, 1289, 1290, 1291, 2219, 2223 en 2224 [Burgerlijk Wetboek];
— artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst;
— algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk excepties niet kunnen verjaren
(“Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum”).
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de tegenvordering verjaard en beslist in zijn redenen dat
de eiseres door die verjaring, die voortvloeit uit artikel 26 van de wet van
(1) Zie Cass. 15 september 1983, AR 6870, AC 1983-84, nr. 29.
(2) Zie Cass. 15 september 1983, AR 6870, AC 1983-84, nr. 29.
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13 april 1995, evenmin de exceptie van schuldvergelijking kan tegenwerpen aan
verweerders hoofdvordering.
Het grondt die beslissing op de volgende redenen:
“[De eiseres] voert ten slotte tevergeefs aan dat haar schuldvordering niet als
verjaard kan worden aangemerkt, wegens de schuldvergelijking die tussen de
respectieve schuldvorderingen van de partijen van rechtswege heeft plaatsgehad.
De wettelijke schuldvergelijking veronderstelt het bestaan van twee zekere,
vaststaande en opeisbare schulden.
Zulks gold niet voor de schuldvordering van [de eiseres]. Zij vordert immers
de betaling van een vergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst en een vergoeding wegens niet-naleving van het daarin opgenomen
concurrentiebeding.
Het recht op dergelijke vergoedingen veronderstelt dat vooraf wordt geoordeeld dat [de verweerder] de overeenkomst onrechtmatig heeft beëindigd.
[De verweerder] betwistte echter dat hij die overeenkomst zelf had beëindigd
maar schreef die beëindiging aan [de eiseres] toe.
De rechtbank van koophandel te Doornik heeft daarenboven in zijn vonnis van
18 maart 2008, dat is gewezen vóór de brief waarin [de eiseres] voor de eerste keer
te kennen heeft gegeven dat zij dergelijke vergoedingen wilde verkrijgen, zonder evenwel een bedrag te specifiëren, geoordeeld dat de beëindiging van de overeenkomst aan [de eiseres] te wijten was en heeft [aan de verweerder] een
provisionele beëindigingsvergoeding van een euro toegekend.
Dat vonnis had, tot de wijziging ervan, gezag van gewijsde, zodat de schuldvordering van [de eiseres], tot die wijziging, geen zekere schuld was, wat echter
vereist is om de respectieve schulden te kunnen vergelijken.
Vóór het verstrijken van de verjaringstermijn heeft er dus geen enkele wettelijke schuldvergelijking kunnen plaatsvinden”.
Grieven
Eerste onderdeel
Eensdeels heeft de schuldvergelijking van rechtswege plaats, zelfs buiten medeweten van de partijen, tussen twee wederkerige schulden die beide een geldsom tot voorwerp hebben en die beide vaststaand en opeisbaar zijn (artikelen 1289
tot 1291 Burgerlijk Wetboek).
Anderdeels volgt uit het mechanisme zelf van de bevrijdende verjaring (die de
grondslag van het recht niet raakt) en met name uit artikel 26 van de wet van
13 april 1995 dat zij slechts van toepassing is op rechtsvorderingen en niet op excepties (artikelen 1235, tweede lid, 2219, 2223, 2224 Burgerlijk Wetboek, 26 van de
wet van 13 april 1995 en het in het middel bedoelde rechtsbeginsel).
Dat beginsel is van toepassing op de exceptie van wettelijke schuldvergelijking, zoals het voortvloeit uit de artikelen 1289 tot 1291 Burgerlijk Wetboek, in
het bijzonder wanneer de exceptie van schuldvergelijking opgeworpen wordt tegen wederkerige schulden uit een wederkerige overeenkomst (artikel 1102 Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat de door de eiseres opgeworpen exceptie van schuldvergelijking
verwerpt, op grond dat de voorwaarden voor de wettelijke schuldvergelijking
niet waren vervuld vóór het verstrijken van de verjaringstermijn van artikel 26
van de wet van 13 april 1995, schendt dat artikel 26 van de wet van 13 april 1995,
schendt bijgevolg de artikelen 2219, 2223 en 2224 Burgerlijk Wetboek, miskent
het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel en schendt, voor zover nodig, de overige in het middel vermelde bepalingen.
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Tweede onderdeel
Eensdeels heeft de schuldvergelijking van rechtswege plaats, zelfs buiten medeweten van de partijen, tussen twee wederkerige schulden die beide een geldsom tot voorwerp hebben en die beide vaststaand en opeisbaar zijn (artikelen 1289
tot 1291 Burgerlijk Wetboek).
Anderdeels schort de bevrijdende verjaring — die in elk geval een natuurlijke
verbintenis laat bestaan (artikel 1235, tweede lid, en 2219 Burgerlijk Wetboek) —
de opeisbaarheid van de schuld alleen op wanneer ze wordt aangevoerd (artikelen 2223 en 2224 Burgerlijk Wetboek).
Welnu, de verweerder, zoals de eiseres beklemtoonde in haar aanvullende conclusie in hoger beroep, heeft de verjaring van de tegenvordering voor het eerst
in zijn verzoekschrift in hoger beroep aangevoerd, aangezien hij “in de procedure
in eerste aanleg (…) noch in zijn geschriften, noch in zijn pleidooi” ooit “de ‘laattijdige” instelling van de vordering heeft aangevoerd”.
De verjaring, die voor het eerst wordt aangevoerd in hoger beroep, kon bijgevolg niet in de weg staan aan de wettelijke schuldvergelijking van de wederkerige veroordelingen die zijn uitgesproken door het beroepen vonnis van
14 september 2009 van de rechtbank van koophandel te Doornik, dat bij voorraad
uitvoerbaar was en dat de eiseres veroordeelde tot betaling, aan de verweerder,
van de hoofdsom van 34.559,46 euro en de verweerder veroordeelde tot betaling,
aan de eiseres, van de hoofdsommen van 30.059,23 euro en 69.351,69 euro.
Het arrest, dat overweegt dat de eiseres zich niet met goed gevolg kon beroepen op de schuldvergelijking, op grond dat de voorwaarden daarvoor niet waren
vervuld vóór het verstrijken van de termijn van een jaar, bepaald in artikel 26
van de wet van 13 juli 1995, terwijl die verjaring niet was aangevoerd vóór de uitspraak van het vonnis dat de wederkerige, vaststaande en opeisbare schulden
van de partijen had vastgesteld, 1° miskent bijgevolg het beginsel volgens hetwelk de verjaring pas uitwerking heeft vanaf de datum waarop ze wordt aangevoerd (schending van de artikelen 2219, 2223, 2224 Burgerlijk Wetboek en 26 van
de wet van 13 april 1995 en, voor zover nodig, 1235, tweede lid, Burgerlijk Wetboek); 2° weigert bijgevolg, op zijn minst, op onwettige wijze de voorwaarden
van de wettelijke schuldvergelijking vast te stellen die op 14 september 2009
heeft plaatsgehad, zelfs afgezien van de gerechtelijke schuldvergelijking die
door de rechter was uitgesproken (schending van de artikelen 1289 tot 1291 Burgerlijk Wetboek).
(…)

III. BESLISSING

VAN HET

HOF

Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat
grond tot voeging.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.11.0595.F
Er moet akte worden verleend van de afstand van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het
nummer C.11.0673.F
Eerste middel
Eerste onderdeel
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk excepties
niet kunnen verjaren.
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Het onderdeel, in zoverre het de miskenning van dat vermeende
rechtsbeginsel aanvoert, is niet ontvankelijk.
Krachtens de artikelen 1289 tot 1291 Burgerlijk Wetboek heeft de
schuldvergelijking van rechtswege plaats, zelfs buiten medeweten van
de partijen, tussen twee wederkerige schulden die beide een geldsom
tot voorwerp hebben en die beide zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.
De bevrijdende verjaring raakt het bestaan van de schuld niet maar
enkel de opeisbaarheid ervan.
Wanneer een schuld verjaard en dus niet opeisbaar is, kan de schuldvergelijking niet plaatshebben.
Door het verstrijken van de verjaringstermijn kan de schuldenaar
zich niet beroepen op de schuldvergelijking, wanneer de voorwaarden
daarvoor niet zijn vervuld voordat de verjaring is ingetreden.
Het arrest, dat beslist dat, enerzijds, de tegenvordering van de eiseres
verjaard is, en dat, anderzijds, “de wettelijke schuldvergelijking het bestaan van twee zekere, vaststaande en opeisbare schulden veronderstelt” en dat “zulks niet gold voor de schuldvordering van [de eiseres]”,
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat “vóór het verstrijken van
de verjaringstermijn […] geen enkele wettelijke schuldvergelijking
heeft kunnen plaatsvinden”.
In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De verplichting, voor de veroordeelde partij, om een geldsom te betalen die is vastgesteld door een uitvoerbaar verklaard vonnis, hangt af
van de voorwaarde dat het voormelde vonnis niet wordt gewijzigd door
het appelgerecht.
Het beroepen vonnis “veroordeelt, bij de uitspraak […] over de oorspronkelijke vordering, […] de [eiseres] om [aan de verweerder] een bedrag van 34.559,46 euro als achterstallige commissielonen te betalen
en, bij de uitspraak over de tegenvordering, […] [de verweerder] om aan
de [eiseres] een schadevergoeding van 30.059,35 euro te betalen wegens
onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst alsook een vergoeding
van 69.351,69 euro wegens niet-naleving van het concurrentiebeding” en
“staat de voorlopige uitvoering [van dat vonnis] toe, niettegenstaande
alle rechtsmiddelen die nog zouden worden aangewend en zonder borgsom of mogelijkheid tot kantonnement”.
Het arrest vermeldt dat “[de verweerder], voor het eerst in hoger beroep, terecht aanvoert dat [de tegenvordering], die is ingesteld door het
proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 23 december 2008, dus
meer dan een jaar na de beëindiging van de litigieuze overeenkomst, is
verjaard”.
Het arrest overweegt dat “de wettelijke schuldvergelijking het bestaan van twee zekere, vaststaande en opeisbare schulden veronderstelt”, dat “zulks niet gold voor de schuldvordering van [de eiseres]”,
dat “zij immers de betaling van een vergoeding wegens onrechtmatige
beëindiging van de overeenkomst en een vergoeding wegens niet-nale-
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ving van het daarin opgenomen concurrentiebeding vordert” en dat
“het recht op dergelijke vergoedingen veronderstelt dat vooraf wordt
geoordeeld dat [de verweerder] de overeenkomst onrechtmatig heeft
beëindigd”, terwijl laatstgenoemde “betwistte dat hij die overeenkomst
zelf had beëindigd maar die beëindiging aan [de eiseres] toeschreef”.
Het arrest leidt uit die vermeldingen naar recht af dat “vóór het verstrijken van de verjaringstermijn […] geen enkele wettelijke schuldvergelijking heeft kunnen plaatsvinden”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven
onder de nummers C.11.0595.F en C.11.0673.F.
Uitspraak doende in de zaak C.11.0595.F.
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de eiseres.
Uitspraak doende in de zaak C.11.0673.F.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal.Advocaten: de heer Foriers en de heer Van
Ommeslaghe.

N° 425
1°

— 13 juni 2014
(C.12.0388.F)

KAMER

1° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSVORDERING. — BELANG. — TIJDSTIP
WAAROP HET BELANG MOET WORDEN BEOORDEELD.
2° DERDENVERZET. — BELANG. — TIJDSTIP WAAROP HET BELANG MOET WORDEN BEOORDEELD. — VERZETDOENDE DERDE DIE SLECHTS OVER EVENTUELE
RECHTEN BESCHIKT. — UITWERKING.
3° ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN. — PERSOON AAN WIE EEN VOORLOPIGE BEWINDVOERDER IS TOEGEKEND. — VORDERING
TOT HET BESCHIKKEN BIJ LEVENDEN OF BIJ EEN UITERSTE WILSBESCHIKKING. —
WILSBEKWAAMHEID VAN DE BESCHERMDE PERSOON. — BEOORDELING DOOR DE
RECHTER. — MAATREGELEN OM DE RECHTER IN TE LICHTEN.
4° ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN. — PERSOON AAN WIE EEN VOORLOPIGE BEWINDVOERDER IS TOEGEKEND. — VORDERING
TOT HET BESCHIKKEN BIJ LEVENDEN OF BIJ EEN UITERSTE WILSBESCHIKKING. —
WILSBEKWAAMHEID VAN DE BESCHERMDE PERSOON. — BEOORDELING DOOR DE
RECHTER. — MAATREGELEN OM DE RECHTER IN TE LICHTEN. — BIJ GERECHTS-

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1482 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1482

ARRESTEN VAN CASSATIE

13.6.14 - N° 425

BRIEF OPGEROEPEN PERSONEN.
CEDURE.

— HOEDANIGHEID VAN DIE PERSONEN IN DE PRO— TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE.

5° ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN. — PERSOON AAN WIE EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER IS TOEGEKEND. — OVERLIJDEN.
— ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN. — MOGELIJKHEID OM VERZET OF DERDENVERZET TE DOEN TEGEN DE BESCHIKKING DIE MACHTIGT TOT HET MAKEN VAN EEN
TESTAMENT.

— GEVOLG. — RECHT OP HET ONGESTOORD GENOT VAN DE EIGEN-

DOM.

6° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — ONDERSCHEID. — VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTANDEN. — GEVOLG.
7° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — ONDERSCHEID. — VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTANDEN. — GEVOLG.
8° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — PERSOON AAN WIE
GEEN VOORLOPIGE BEWINDVOERDER IS TOEGEKEND. — VORDERING OM HEM EEN
VOORLOPIGE BEWINDVOERDER TOE TE VOEGEN. — PERSOON AAN WIE EEN VOORLOPIGE BEWINDVOERDER IS TOEGEKEND. — VORDERING TOT HET BESCHIKKEN BIJ
LEVENDEN OF BIJ EEN UITERSTE WILSBESCHIKKING. — PROCEDURE. — VERZOEKSCHRIFT. — GEEN OVERLEGGING VAN EEN OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING. — NIET-ONTVANKELIJKHEID. — VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10
EN 11 VAN DE GRONDWET. — VERPLICHTING VAN HET HOF.

1° Het vereiste belang om een rechtsvordering in te stellen, moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld (1). (Artt. 17 en
18, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° Bij ontstentenis van afwijkende bepalingen wordt het belang van een persoon om derdenverzet te doen, beoordeeld op het tijdstip waarop dat rechtsmiddel wordt aangewend; de omstandigheid dat de verzetdoende derde, vóór
het instellen van zijn rechtsmiddel, slechts over eventuele rechten beschikt,
heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van dat rechtsmiddel indien hij,
bij het instellen ervan, aantoont dat hij het bij de artikelen 17 en 18, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vereiste belang heeft. (Artt. 17, 18, eerste
lid, 1042 en 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
3° De vrederechter kan naaste verwanten van de beschermde persoon, met inbegrip van de legatarissen en vermoedelijke erfgenamen, oproepen indien hij
ze geschikt acht om hem in te lichten. (Art. 488bis-H, § 2, eerste en vijfde
lid, BW)
4° Artikel 488bis-B, § 7, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing op de personen die voor de vrederechter zijn opgeroepen op grond
van artikel 488bis-H, § 2, vijfde lid; hieruit volgt dat een vermoedelijke erfgenaam of legataris van de beschermde persoon partij kan zijn in een geding
(1) Cass. 4 december 1989, AR 6848, AC 1989-90, nr. 216; Cass. 24 april 2003, AR
C.00.0567.F-C.01.0004.F, AC 2003, nr. 261, met concl. van advocaat-generaal DE RIEMAECKER.
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dat ertoe strekt die persoon te machtigen tot het maken van een uiterste wilsbeschikking. (Artt. 488bis-B, § 7, zesde lid, en 488bis-H, § 2, vijfde lid, BW)
5° De mogelijkheid voor de erfgenamen en legatarissen om, na het overlijden
van de beschermde persoon, verzet of derdenverzet te doen tegen de beschikking die laatstgenoemde machtigt tot het maken van een testament, stelt de
erfgenamen en legatarissen niet in staat vooraf toezicht uit te oefenen op de
bekwaamheid van de beschermde persoon om een testament te maken en
vormt, bijgevolg, geen onevenredige inmenging in het recht op het ongestoord
genot van de eigendom. (Art. 488bis-H, § 2, BW; artt. 17, 18, 1033 en 1122 tot
1130 Gerechtelijk Wetboek; art. 1 Eerste aanvullend Protocol EVRM)
6° en 7° Wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat de wet maakt
tussen rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in
dezelfde rechtstoestand bevinden maar een onderscheid tussen rechtsonderhorigen van wie de enen onderworpen zijn aan het stelsel van de voorlopige
bewindvoering en de anderen niet aan een dergelijk stelsel onderworpen zijn
en zich derhalve niet in dezelfde juridische toestand bevinden, dient de vraag
die de eiseres voorstelt tot staving van de grief van schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld (1). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
8° Wanneer, voor het Hof, de vraag wordt gesteld of artikel 488bis-H, § 2, inzonderheid zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gecombineerd met
artikel 488bis-B, § 6, indien het in die zin moet worden uitgelegd dat de nietoverlegging van een omstandige geneeskundige verklaring die bij het verzoekschrift moet worden gevoegd of, in spoedeisende gevallen, binnen acht
dagen na het verzoek van de vrederechter moet worden overgelegd, de nietontvankelijkheid tot gevolg heeft van de vordering die ertoe strekt de beschermde persoon te machtigen over zijn goederen te beschikken bij schenking onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking en niet kan worden
gedekt door een geneeskundig deskundigenonderzoek dat door de vrederechter wordt bevolen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat
twee verschillende toestanden, te weten, enerzijds, de vordering die ertoe
strekt een meerderjarige onder voorlopige bewindvoering te plaatsen en, anderzijds, de vordering die ertoe strekt een persoon aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd te machtigen over zijn goederen te beschikken bij
schenking onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking, door die artikelen op dezelfde wijze worden behandeld, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof; artt. 488bis-B, § 6, en 488bis-H, § 2, BW)

(X. T. D. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 10 februari 2012.
(1) Cass. 26 mei 2006, AR C.05.0150.F, AC 2006, nr. 292.
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Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11, 16 en 149 Grondwet;
— artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
— de artikelen 488bis-h), § 2, 718, 720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895 en 1130,
inzonderheid tweede lid, Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 17, 18, 1033, 1034, 1122 en 1130 Gerechtelijk Wetboek;
— voor zover nodig:
— de artikelen 901 en 902 Burgerlijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk een norm uit het internationale verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde,
voorrang moet krijgen op het interne recht.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat het vonnis van de eerste rechter hervormt, “verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond; verklaart bijgevolg het derdenverzet van (de verweerders) tegen de beschikking van 30 maart 2007 (AR
07B90) van de vrederechter van het tweede kanton Waver ontvankelijk; verklaart het gegrond; vernietigt bijgevolg de gehele beschikking van 30 maart 2007
(AR 07B90) van de vrederechter van het tweede kanton Waver; verklaart de vordering niet-ontvankelijk die ertoe strekt A. d. V. te machtigen een uiterste
wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …, te B., aan te stellen om
ze in ontvangst te nemen; veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van het geding
(…); verwerpt [voor het ] overige”.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
“A. Ontvankelijkheid van het derdenverzet
(De verweerders) hebben het bij de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek
vereiste belang. Immers:
1. ‘Om een schenking onder de levenden te kunnen doen of een testament te
kunnen maken, moet men gezond van geest zijn’ (artikel 901 Burgerlijk Wetboek);
2. ‘De beschikking tot machtiging van de vrederechter herstelt de persoon
aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd, in zijn gemeenrechtelijke
testamentaire bekwaamheid’ […].
(De eerste verweerder) heeft er — al was het maar een moreel — belang bij om,
ten gevolge van het overlijden van zijn vader, niet in onverdeeldheid te blijven
met (de eiseres), gelet op de spanningen tussen de partijen, zoals blijkt uit de
talrijke procedures waarin ze elkaars tegenpartij zijn.
(De tweede en de derde verweerder) — aan wie wijlen A. d. V., bij authentiek
testament van 15 februari 1996, het grootste erfdeel van zijn nalatenschap had
vermaakt (…) hebben er een materieel belang bij dat de in naam van A. d. V. ingestelde vordering, die ertoe strekt hem te machtigen een testament te maken,
niet werd toegewezen.
Daarenboven, en in tegenstelling tot wat (de eiseres) in haar conclusie aanvoert, hebben (de verweerders) ook derdenverzet ingesteld tegen de beschikking
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van 15 mei 2007 van de vrederechter van het kanton Borgworm, die uitspraak
deed over de gegrondheid van de namens A. d. V. ingestelde vordering, die ertoe
strekte hem te machtigen een testament te maken (…).
Bijgevolg kon tegen die beschikking derdenverzet worden ingesteld.
Het derdenverzet van (de verweerders) tegen de beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Waver (AR 07B90) is derhalve ontvankelijk.
[…] De beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Waver van
30 maart 2007 (AR 07B90) (die dokter C. als deskundige aanstelt) is gewezen na
de neerlegging op de griffie van het vredegerecht, op 27 maart 2007, van een verzoekschrift van (de eiseres) in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerster
(…).
De bij dat verzoekschrift ingestelde vordering strekte ertoe te ‘(A. d. V.) te
machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …,
te B., aan te stellen om ze in ontvangst te nemen’ (…).
In tegenstelling tot wat (de eiseres) aanvoert, gaat het om een vordering tot
machtiging tot het nemen van een uiterste wilsbeschikking en niet om een vordering tot vervanging van een notaris, aangezien de omschrijving van de slotsom van het verzoekschrift luidt: ‘A. d. V. te machtigen een uiterste
wilsbeschikking te maken’.
De eerste rechter heeft zich hierin trouwens niet vergist, aangezien de motivering van de beschikking van 30 maart 2007 (AR 07B90) preciseert: ‘gelet op het
verzoekschrift, dat op 27 maart 2007 op de griffie is neergelegd ertoe strekkend
de beschermde persoon te machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken’
(…).
Bijgevolg moest bij dat verzoekschrift, op straffe van niet-ontvankelijkheid,
een omstandige geneeskundige verklaring worden gevoegd.
Zo enige spoedeisendheid was aangevoerd (geen enkele melding is daarvan gemaakt in het op 27 maart 2007 neergelegde verzoekschrift), moest de vrederechter, na te hebben nagegaan of de aangevoerde reden gegrond was, binnen acht
dagen na ontvangst van het verzoekschrift de verzoeker vragen hem een omstandige geneeskundige verklaring te bezorgen.
Indien hieraan niet werd voldaan, moest de vordering ambtshalve niet-ontvankelijk worden verklaard.
Bij het verzoekschrift van 27 maart 2007 is geen enkele geneeskundige verklaring van ten hoogste vijftien dagen gevoegd (…).
De vordering die ertoe strekt ‘A. d. V. te machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …, te B., aan te stellen om ze in ontvangst te nemen’, is derhalve niet ontvankelijk (aangezien de vrederechter geen
deskundigenonderzoek kan bevelen om de procedure te regulariseren).
Het derdenverzet is bijgevolg gegrond”.
Grieven
Eerste onderdeel
I. Luidens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek “kan de rechtsvordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in
te dienen”. Artikel 18 van hetzelfde wetboek bepaalt dat “het belang een reeds
verkregen en dadelijk belang moet zijn”.
Hoewel het bestaan van een reeds verkregen en dadelijk belang in de regel beoordeeld wordt op het ogenblik waarop de vordering wordt ingesteld, geldt dat
niet voor het bij de artikelen 1122 tot 1131 Gerechtelijk Wetboek geregelde derdenverzet en voor het bij de artikelen 1033 en 1034 van hetzelfde wetboek geregelde verzet tegen de beslissing op eenzijdig verzoekschrift. In dergelijk geval
moet de eiser in verzet of de verzetdoende derde een reeds verkregen en dadelijk
belang kunnen aantonen op de dag waarop de bestreden beslissing is gewezen,
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door middel van het derdenverzet of van het verzet dat geregeld wordt door de
voormelde artikelen 1033 en 1034 (over het feit dat het bij de artikelen 1033 en
1034 geregelde verzet een vorm van derdenverzet is, zie Cass. 24 april 1987, AC
1986-87, nr. 497, en 26 november 1999, AC 1999, nr. 632 [redenen]). Hierover anders
oordelen zou een wanverhouding tussen de partijen en de derden doen ontstaan,
aangezien de derde, tot staving van zijn rechtsmiddel, een belang zou kunnen
aanvoeren dat de rechter, die de bestreden beslissing heeft gewezen, niet in overweging heeft kunnen nemen omdat die derde, op de datum van de uitspraak, niet
voldeed aan het in artikel 18 Gerechtelijk Wetboek vereiste actualiteitscriterium.
II. De rechten die de vermoedelijke erfgenaam, zelfs een bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad, ten aanzien van de toekomstige nalatenschap van
een familielid kan aanvoeren, zijn zuiver eventuele rechten (Cass. 10 november
1960, RCJB 1961, 8, en noot J.G. RENAULD; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, dl. III, Bruxelles, Bruylant, 2010, nr. 1193).
Hetzelfde geldt voor de rechten van de legataris (universele legataris, legataris onder algemene titel of bijzondere legataris), zolang de nalatenschap van de
erflater niet is opengevallen.
Het louter eventuele karakter van de rechten van de erfgenamen en legatarissen kan worden afgeleid uit verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid uit de artikelen 718 (“erfenissen vallen open door de dood”),
720 (“om erfgenaam of legataris te zijn, moet men de erflater overleven”), 724
(“de erfgenamen treden van rechtswege in het bezit van de goederen, rechten en
rechtsvorderingen van de overledene, onder verplichting om alle lasten van de
nalatenschap te voldoen”), 725 (“om te kunnen erven moet men bestaan op het
ogenblik dat de erfenis openvalt. Derhalve zijn onbekwaam om te erven: 1° hij
die nog niet verwekt is ; 2° het kind dat niet levensvatbaar geboren is”), 775
(“niemand is gehouden een hem opgekomen nalatenschap te aanvaarden”), 777
(“de aanvaarding werkt terug tot op de dag dat de erfenis is opengevallen”), 784
en 793 (de verwerping en de aanvaarding onder voorrecht van inventaris geschiedt op de griffie van de rechtbank van de plaats “waar de erfenis is opengevallen”) en 791 (“men kan, zelfs bij huwelijkscontract, de nalatenschap van een
persoon die nog in leven is, niet verwerpen, noch de toekomstige rechten vervreemden die men op zodanige nalatenschap mocht hebben, tenzij in de gevallen
bij de wet bepaald”). Het feit dat, met name, de rechten van de legatarissen een
louter eventueel karakter hebben, volgt uit artikel 895 Burgerlijk Wetboek
(“een testament is een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in
leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij
kan herroepen”), waarin is vastgelegd dat het testament, in essentie, kan worden herroepen en een laatste wilsbeschikking is (Cass. 29 maart 1958, AC 1958,
577; 21 januari 2000, AC 2000, nr. 56).
De onmogelijkheid om zich in een procedure te beroepen op een louter eventueel recht, volgt niet alleen uit de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek
maar ook uit het voormelde artikel 791 Burgerlijk Wetboek en uit artikel 1130,
inzonderheid tweede lid, van dat wetboek, dat verbiedt een nog niet opengevallen nalatenschap te verwerpen of enig beding op een dergelijke nalatenschap te
maken.
Zolang de nalatenschap van de erflater niet is opengevallen, hebben zijn erfgenamen, zelfs degenen met wettelijk erfdeel, geen reeds verkregen en dadelijk
belang om een testament nietig te doen verklaren. Dat geldt ook voor de legatarissen aan wie een eerder gemaakt testament ten goede komt: zij hebben geen
reeds verkregen en dadelijk belang om een later testament nietig te doen verklaren, waardoor zij het voordeel van hun legaten zouden verliezen.
De aldus herhaalde beginselen betreffende het gebrek aan een reeds verkregen
en dadelijk belang van de vermoedelijke erfgenamen of legatarissen om een testament vóór het openvallen van de nalatenschap van de erflater nietig te doen
verklaren, impliceren dat die vermoedelijke erfgenamen en legatarissen geen
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partij mogen en kunnen worden de procedure tot machtiging van de beschermde
persoon om een testament te maken, overeenkomstig artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek.
Daarom verwijst het voormelde artikel 488bis-h), § 2, niet naar de bepalingen
van artikel 488bis-b), § 7, van hetzelfde wetboek, krachtens hetwelk de ouders
van de te beschermen persoon en, desgevallend, de wettelijk samenwonende of
de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, bij gerechtsbrief worden opgeroepen en, door die oproeping, partij in het geding worden, tenzij zij zich hiertegen verzetten.
In tegenstelling tot het voormelde artikel 488bis-b), § 7, bepaalt artikel 488bish), § 2, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek: “De vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in en kan eenieder die hij geschikt acht om hem in te lichten, oproepen bij gerechtsbrief om door hem in raadkamer te worden gehoord. Hij roept in
ieder geval de voorlopige bewindvoerder op in geval van schenking”. De verschillende opmaak van artikel 488bis-b), § 7, en van artikel 488bis-h), § 2, vijfde lid,
Burgerlijk Wetboek, kan worden verklaard door de zonet herhaalde beginselen,
die betrekking hebben op het feit dat de vermoedelijke erfgenamen en legatarissen slechts louter eventuele rechten hebben, zolang de nalatenschap van de
beschermde persoon niet is opengevallen. Hoewel het aangewezen is de naaste
verwanten, indien zij dat wensen, te betrekken bij de procedure die leidt tot
plaatsing van de beschermde persoon onder voorlopige bewindvoering (omdat de
wet vermoedt dat zij een moreel belang hebben), kunnen zij daarentegen geen
partij worden in de procedure die uitspraak doet over de vordering tot machtiging tot het maken van een testament, die door de beschermde persoon zelf
wordt ingesteld, en kunnen zij, op beslissing van de vrederechter, enkel worden
gehoord om die magistraat in te lichten. De wettelijke onmogelijkheid, voor de
verwanten, om partij te worden in de procedure die ingeleid wordt op grond van
artikel 488bis-h), § 2, kan worden verklaard doordat, enerzijds, het testament in
essentie een persoonlijke aangelegenheid is en, anderzijds, de naaste verwanten
geen reeds verkregen en dadelijk belang hebben om kritiek uit te oefenen op de
uiterste wilsbeschikking van de beschermde persoon zolang die persoon nog in
leven is en zij dus, a fortiori, geen reeds verkregen en dadelijk belang hebben om
zich te verzetten tegen de mogelijkheid dat de beschermde persoon gemachtigd
zou worden een testament te maken.
Kortom, bij gebrek aan een reeds verkregen en dadelijk belang om zich te verzetten tegen de mogelijkheid dat de beschermde persoon gemachtigd zou worden
een testament te maken, zoals bedoeld in artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek, kunnen noch de vermoedelijke erfgenaam van de beschermde persoon
noch de legataris aan wie een eerder gemaakt testament ten goede komt, partij
worden in de op grond van artikel 488bis-h), § 2, ingeleide procedure. Bij gebrek
aan een reeds verkregen en dadelijk belang kunnen zij evenmin rechtsgeldig
vrijwillig in de procedure tussenkomen.
De erfgenamen en legatarissen van de beschermde persoon kunnen evenmin,
na het openvallen van de nalatenschap, tegen de beschikking die de beschermde
persoon machtigt een testament te maken het bij de artikelen 1122 tot 1131 Gerechtelijk Wetboek bedoelde derdenverzet of het bij de artikelen 1033 en 1034 van
datzelfde wetboek bedoelde verzet doen. Het bij de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek vereiste belang moet immers, in het bijzonder geval van die
rechtsmiddelen, worden beoordeeld op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is gewezen.
III. In haar tweede aanvullende conclusie en in haar syntheseconclusie in hoger beroep voerde de eiseres te dezen aan: “De (verweerders) begaan opnieuw een
fundamentele denkfout, in zoverre zij post factum redeneren; Zij vertrekken immers vanuit hun huidige situatie, met name het feit dat ze zijn benadeeld door
het litigieuze testament van 3 mei 2007, en bekritiseren op grond daarvan de beschikking van 30 maart 2007. De (verweerders) grijpen gebeurtenissen aan die
zich na die beschikking hebben voorgedaan om de gegrondheid van die beschikking te bekritiseren. Het vonnis (in eerste aanleg) heeft de denkfout (van de ver-
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weerders) uitstekend samengevat: ‘(De eiseres) werpt terecht op dat het belang
van de (verweerders) beoordeeld moet worden op het tijdstip waarop de litigieuze beschikking is gewezen en niet op het tijdstip waarop de handeling, die door
die beschikking mogelijk is geworden, wordt verricht. Op het ogenblik dat A. d.
V. de wil uit om een testament te maken, hebben zijn zoon en zijn kleinzonen
nog geen enkel recht op zijn vermogen, waarover hij bijgevolg vrij kon beschikken, dan wel binnen de grenzen van zijn statuut van beschermde persoon en ondanks het bestaan van eerdere beschikkingen’.
De appelrechters hebben dat middel uit de conclusie van de eiseres geweerd,
alleen op grond dat de verweerders, in hun hoedanigheid van wettelijk erfgenaam (eerste verweerder) en begunstigden van een eerder testament (tweede en
derde verweerder), belang erbij hebben het testament van 30 mei 2007, waarmee
A. d. V. aan de eiseres het grootst beschikbare gedeelte van zijn nalatenschap
aan de eiseres heeft vermaakt, te doen vernietigen.
Geen van de in de aanhef van het middel weergegeven redenen en geen van de
redenen van het bestreden vonnis beantwoorden het middel volgens hetwelk het
belang van de verweerders beoordeeld moest worden op het tijdstip waarop de
beschikking werd gewezen waartegen derdenverzet is gedaan. Het bestreden
vonnis, dat aldus een middel uit de conclusie van de eiseres niet beantwoordt,
omkleedt zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149
Grondwet).
IV. Het bestreden vonnis, dat het derdenverzet ontvankelijk verklaart op
grond dat de verweerders, in hun hoedanigheid van wettelijk erfgenaam (eerste
verweerder) en begunstigden van een eerder testament (tweede en derde verweerder), belang erbij hebben het authentieke testament van A. d. V. van 30 mei
2007 te doen vernietigen, miskent zodoende ook daarenboven het beginsel volgens hetwelk de vermoedelijke erfgenaam of de legataris aan wie een testament
ten goede komt, vóór het openvallen van de nalatenschap, over niets meer dan
louter eventuele rechten beschikt (schending van de artikelen 488bis-h), § 2, 718,
720, 724, 725, 775, 777, 784, 791, 793, 895 en 1130, inzonderheid tweede lid, Burgerlijk
Wetboek, waaruit blijkt dat de erfgenaam of legataris, vóór het openvallen van
de nalatenschap, over slechts eventuele rechten beschikken), evenals het beginsel volgens hetwelk degene die tot staving van een rechtsvordering slechts louter eventuele rechten aanvoert, niet het bij de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek vereiste “dadelijk en reeds verkregen” belang heeft (schending van de
artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, gecombineerd met de in de aanhef van
het middel bedoelde bepalingen Burgerlijk Wetboek) en het beginsel volgens
hetwelk degene die derdenverzet doet of die tegen de op eenzijdig verzoekschrift
gewezen beslissing het bij de artikelen 1033 en 1034 Gerechtelijk Wetboek bedoelde verzet doet, moet aantonen dat het door hem aangevoerde belang al een “dadelijk en reeds verkregen” belang was op de datum van de beslissing waartegen
hij verzet of derdenverzet doet (schending van de artikelen 17, 18, 1033, 1034 en
1122 tot 1130 Gerechtelijk Wetboek, gecombineerd met de in de aanhef van het
middel bedoelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 488bis-h), § 2, vijfde lid, dat enkel vermeldt dat de vrederechter “alle
dienstige inlichtingen inwint en eenieder die hij geschikt acht om hem in te
lichten, bij gerechtsbrief kan oproepen om door hem in raadkamer te worden gehoord”, zonder te verduidelijken dat de aldus opgeroepen personen partijen worden, impliceert aldus dat noch de naaste verwanten van de beschermde persoon
noch, a fortiori, zijn legatarissen als betrokken partijen kunnen tussenkomen in
de procedure waarmee de beschermde persoon vraagt te worden gemachtigd een
testament te maken. Die bepaling impliceert dat de vermoedelijke erfgenamen
of legatarissen evenmin verzet of derdenverzet kunnen doen tegen de beschikking die is gewezen op grond van artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek, noch
bij het leven van die persoon noch na zijn overlijden (de onmogelijkheid om ver-
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zet of derdenverzet te doen, geldt zowel ten aanzien van de beslissing die uitspraak doet over de grond van de zaak als de beslissing waarmee de
vrederechter, alvorens recht te doen, een geneeskundig deskundigenonderzoek
beveelt).
Het bestreden vonnis, dat het rechtsmiddel van de verweerders tegen de beschikking van 30 maart 2007 ontvankelijk verklaart om de in de aanhef van het
middel bedoelde redenen, miskent de voormelde, uit artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek afgeleide regel, volgens hetwelk de erfgenamen en legatarissen
van de beschermde persoon, noch bij zijn leven noch na zijn overlijden, enig
rechtsmiddel kunnen aanwenden tegen de beschikking die de beschermde machtigt een testament te maken, evenmin als tegen de beslissing die de vordering
tot machtiging tot het maken van een testament ontvankelijk verklaart en die,
alvorens recht te doen, het bij artikel 488bis-h), § 2, vierde lid, Burgerlijk Wetboek bedoelde geneeskundig deskundigenonderzoek beveelt (schending van
artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, van de artikelen
17, 18, 1033, 1034 en 1122 tot 1130 Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel (subsidiair)
Overeenkomstig artikel 895 Burgerlijk Wetboek is het testament een akte
waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.
Krachtens artikel 901 Burgerlijk Wetboek moet men gezond van geest zijn om
een schenking onder de levenden te kunnen doen of een testament te kunnen
maken.
Krachtens artikel 902 van hetzelfde wetboek kunnen alle personen beschikken
en verkrijgen, hetzij bij schenking onder de levenden, hetzij bij testament, uitgezonderd degenen die de wet daartoe onbekwaam verklaart.
Het recht om over zijn goederen te beschikken, ook bij testament, is een fundamenteel onderdeel van het eigendomsrecht (Hof Mensenrechten, 13 juni 1979,
Marckx t/ België, § 63). Dat recht is zowel in artikel 16 van de Grondwet als in
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden vastgelegd.
Artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek, dat een categorie van personen verbiedt bij testament over hun goederen te beschikken zonder voorafgaande machtiging van de rechter, vormt een reglementering van het gebruik van de
eigendom in de zin van het tweede lid van het eerste artikel van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden (Grondwettelijk Hof, arrest 112/2010 van
14 oktober 2010, B.4). De inbreuk op het eigendomsrecht, die voortvloeit uit het
voormelde artikel 488bis-h), § 2, is dus slechts conform het verdrag en de Grondwet wanneer zij in een redelijk verband van evenredigheid staat tot het beoogde
doel, dat erin bestaat de onder voorlopige bewindvoering geplaatste persoon te
beschermen, wegens de zwakke positie waarin hij zich bevindt (Grondwettelijk
Hof, arrest 112/2010, voormeld, B.6.1).
Artikel 488bis-h), § 2, kan onmogelijk tot doel hebben het bijzondere belang
van de vermoedelijke erfgenamen en van de legatarissen van de onder voorlopige
bewindvoering geplaatste persoon te beschermen.
Indien, bijgevolg, artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek, afzonderlijk of samen gelezen met de artikelen 17, 18, 1033, 1034 en 1122 tot 1130 Gerechtelijk Wetboek, in die zin moet worden uitgelegd dat de erfgenamen of legatarissen van de
beschermde persoon, na zijn overlijden, verzet of derdenverzet kunnen doen tegen de beschikking die hem gemachtigd heeft een testament te maken of tegen
de beschikking die zijn verzoek ontvankelijk heeft verklaard en, alvorens recht
te doen, een medisch deskundigenonderzoek heeft bevolen, vormen de voormelde bepalingen een onredelijke inmenging in het algemeen aan de burgers erkende recht om bij testament over hun goederen te beschikken. Een dergelijk
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rechtsmiddel, dat wordt ingesteld na het overlijden van de beschermde persoon,
kan niet langer de bescherming van de overledene beogen en kan bijgevolg alleen de bijzondere belangen van zijn erfgenamen of legatarissen dienen.
Het bestreden vonnis, dat het rechtsmiddel van de verweerders tegen de beschikking van 30 maart 2007 ontvankelijk verklaart, past aldus wetsbepalingen
toe die een onevenredige inmenging toestaan in het recht op het ongestoorde genot van de eigendom, gewaarborgd door artikel 1 van het voormelde Eerste Protocol, en zodoende een discriminatie invoeren die niet objectief en
redelijkerwijs verantwoord is ten aanzien van het recht om bij testament over
zijn goederen te beschikken, tussen, enerzijds, het geheel van de meerderjarige
burgers en, anderzijds, de onder voorlopige bewindvoerders geplaatste meerderjarigen. Daarenboven voeren de door het bestreden vonnis toegepaste bepalingen een niet objectief en redelijkerwijs verantwoorde discriminatie in tussen,
enerzijds, de personen die als legataris zijn aangeduid in een testament dat is
opgemaakt of aan de notaris is gedicteerd door een onder voorlopige bewindvoering geplaatste erflater, die door de vrederechter is gemachtigd een testament
te maken, en, anderzijds, de personen die een legaat van een niet onder voorlopige bewindvoering geplaatste erflater genieten.
Het bestreden vonnis, dat aldus toepassing maakt van die wetsbepalingen, die
strijdig zijn met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, gecombineerd met het recht op het ongestoorde genot van de eigendom,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gecombineerd, enerzijds, met
artikel 16 van de Grondwet en, anderzijds, met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (schending van de artikelen 10, 11, 16 van de Grondwet,
1 van het in de aanhef van het middel bedoelde Eerste Protocol en, voor zover
nodig, van de artikelen 895, 901 en 902 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning
van het in de aanhef van het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).
(…)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10 en 11 Grondwet;
— de artikelen 488bis-b), 488bis-c) en 488bis-h), § 2, Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat het vonnis van de eerste rechter hervormt, “verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond; verklaart bijgevolg het derdenverzet van (de verweerders) tegen de beschikking van 30 maart 2007 (AR
07B90) van de vrederechter van het tweede kanton Waver ontvankelijk; verklaart het gegrond; vernietigt bijgevolg de gehele beschikking van 30 maart 2007
(AR 07B90) van de vrederechter van het tweede kanton Waver; verklaart de vordering niet-ontvankelijk die ertoe strekt A. d. V. te machtigen een uiterste
wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …, te B., aan te stellen om
ze in ontvangst te nemen; veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van het geding
(…); verwerpt [voor het ] overige”.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
“De beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Waver van
30 maart 2007 (AR 07B90) (die dokter C. als deskundige aanstelt) is gewezen na
de neerlegging op de griffie van het vredegerecht, op 27 maart 2007, van een verzoekschrift van (de eiseres) in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerster
(…).
De bij dat verzoekschrift ingestelde vordering strekte ertoe te ‘(A. d. V.) te
machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …,
te B., aan te stellen om ze in ontvangst te nemen’ (…).
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In tegenstelling tot wat (de eiseres) aanvoert, gaat het om een vordering tot
machtiging tot het nemen van een uiterste wilsbeschikking en niet om een vordering tot vervanging van een notaris, aangezien de omschrijving van de slotsom van het verzoekschrift luidt: ‘A. d. V. te machtigen een uiterste
wilsbeschikking te maken’.
De eerste rechter heeft zich hierin trouwens niet vergist, aangezien de motivering van de beschikking van 30 maart 2007 (AR 07B90) preciseert: ‘gelet op het
verzoekschrift, dat op 27 maart 2007 op de griffie is neergelegd en dat vraagt de
beschermde persoon te machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken’ (…).
Bijgevolg moest bij dat verzoekschrift, op straffe van niet-ontvankelijkheid,
een omstandige geneeskundige verklaring worden gevoegd.
Zo enige spoedeisendheid was aangevoerd (geen enkele melding is daarvan gemaakt in het op 27 maart 2007 neergelegde verzoekschrift), moest de vrederechter, na te hebben nagegaan of de aangevoerde reden gegrond was, binnen acht
dagen na ontvangst van het verzoekschrift de verzoeker vragen hem een omstandige geneeskundige verklaring te bezorgen.
Indien hieraan niet werd voldaan, moest de vordering van ambtswege nietontvankelijk worden verklaard.
Bij het verzoekschrift van 27 maart 2007 is geen enkele geneeskundige verklaring van ten hoogste vijftien dagen gevoegd (…).
De vordering die ertoe strekt ‘A. d. V. te machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken en daartoe notaris C., rue …, te B., aan te stellen om ze in ontvangst te nemen’, is derhalve niet ontvankelijk (aangezien de vrederechter geen
deskundigenonderzoek kan bevelen om de procedure te regulariseren).
Het derdenverzet is bijgevolg gegrond”.
Grieven
Eerste onderdeel
I. Artikel 488bis-h), § 2, laatste lid, Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat “de procedure van artikel 488bis, b), § 6, van overeenkomstige toepassing is” op de vordering die ertoe strekt de beschermde persoon te machtigen bij testament te
beschikken.
Artikel 488bis-b), § 6, waarnaar aldus verwezen wordt, bepaalt wat volgt:
“Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt, behoudens in spoedeisende gevallen, een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift gevoegd, die ten hoogste vijftien dagen oud is, en de gezondheidstoestand van de
te beschermen persoon beschrijft.
De verklaring vermeldt of de te beschermen persoon zich kan verplaatsen en,
in het bevestigend geval, indien zulks gelet op zijn toestand aangewezen is. Tevens vermeldt deze verklaring of de te beschermen persoon nog kennis kan nemen van de rekenschap van het beheer.
Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon of van de verzoeker, of op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te
beschermen persoon zich bevindt.
Indien er om redenen van dringendheid geen geneeskundige verklaring bij het
verzoekschrift is gevoegd, gaat de vrederechter na of het aangevoerde motief
van dringendheid gerechtvaardigd is.
In bevestigend geval vraagt de vrederechter binnen acht dagen na de datum
waarop het verzoekschrift is ontvangen dat de verzoeker een omstandige geneeskundige verklaring bezorgt, die voldoet aan de vereisten bepaald in het eerste tot derde lid”.
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Die verwijzing van artikel 488bis-h), § 2, naar artikel 488bis-b), § 6, kan op twee
manieren worden begrepen:
— ofwel betekent die verwijzing dat een geneeskundige verklaring gevoegd
moet worden bij het verzoekschrift dat ertoe strekt de machtiging tot het maken van een testament te verkrijgen maar dat, bij niet-overlegging van een dergelijke verklaring, die verklaring vooralsnog kan worden overgelegd zonder dat
daarom het verzoekschrift niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, indien
de bekwaamheid van de beschermde persoon om een testament te maken blijkt
uit een geneeskundig deskundigenonderzoek dat door de vrederechter wordt bevolen (eerste uitlegging);
— ofwel dat de niet-overlegging van de verklaring niet meer kan worden verholpen, hetgeen in alle gevallen leidt tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift (tweede uitlegging).
In de tweede uitlegging schenden de artikelen 488bis-b), § 6, en 488bis-h), § 2, de
artikelen 10 en 11 Grondwet, doordat ze fundamenteel verschillende toestanden
op dezelfde wijze behandelen.
De door artikel 488bis-b), § 6, opgelegde verplichting om een geneeskundige
verklaring bij het verzoekschrift te voegen, is immers ingegeven door de noodzaak te voorkomen dat er al te lichtzinnig een vordering wordt ingesteld die tot
gevolg kan hebben dat een meerderjarige wordt beroofd van zijn gemeenrechtelijke bekwaamheid en van zijn recht om zijn vermogen zelf te beheren. Het valt
niet te verantwoorden dat een burger zich aan een medisch deskundigenonderzoek moet onderwerpen dat tot doel heeft vast stellen of hij nog bekwaam is zijn
goederen te beheren, terwijl de verzoekende partij geen enkele objectieve aanwijzing van onbekwaamheid aanvoert. De noodzaak om een omstandige geneeskundige verklaring over te leggen, is dus ingegeven door de bekommernis het
leven van een meerderjarige niet ondoordacht binnen te dringen.
Die rechtvaardiging ontbreekt geheel in de procedure van artikel 488bis-h), § 2.
Enkel de beschermde persoon kan immers de vordering instellen die ertoe strekt
te worden gemachtigd bij testament te beschikken. In dergelijk geval kan de beschermde persoon verzoeken zich vrijwillig aan een medisch deskundigenonderzoek te onderwerpen, hetzij omdat die persoon, in zijn omgeving, geen arts meer
heeft in wie hij vertrouwen heeft, hetzij omdat die persoon geen vermoeden van
verstandhouding tussen hemzelf en een arts van zijn keuze wil wekken en, om
conflicten na zijn overlijden te voorkomen, verkiest dat zijn bekwaamheid
blijkt uit het verslag van een onpartijdige, door de rechter aangestelde deskundige.
Uit de voormelde uiteenzetting volgt dat enkel de eerste uitlegging van
artikel 488bis-h), § 2, laatste lid, Burgerlijk Wetboek, de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie eerbiedigt. De uitlegging waarin de
tekst conform de Grondwet is, moet worden verkozen boven die waarin ze ongrondwettig zou worden.
II. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis en uit de stukken van de
procedure waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt in dit geval dat bij het
verzoekschrift dat namens de beschermde persoon is neergelegd op 27 maart
2007, geen enkele geneeskundige verklaring was gevoegd. Uit de stukken van de
procedure en uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt echter dat de
vrederechter het verzoekschrift niet onontvankelijk heeft verklaard maar dokter J. C. in de hoedanigheid van deskundige heeft aangesteld, teneinde te zeggen
of de beschermde persoon “bekwaam is zijn laatste wilsbeschikking te maken”
en “of zijn toestand stabiel is of het integendeel wenselijk is dat hij wordt bijgestaan door een arts die bij het maken van zijn testament zal bevestigen dat
hij daartoe bekwaam is”.
Het bestreden vonnis, dat het verzoekschrift van 27 maart 2007 niet-ontvankelijk verklaart en niet aanneemt, zoals de eerste rechter had beslist, dat de nietoverlegging van een geneeskundige verklaring gedekt kon worden door een door
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de kantonmagistraat bevolen medisch deskundigenonderzoek, schendt zodoende
artikel 488bis-h), § 2, inzonderheid laatste lid, Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Mocht het Hof beslissen dat de verzoenende uitlegging van artikel 488bis-h),
§ 2, laatste lid, zoals die wordt voorgesteld in het eerste onderdeel van het middel, niet kan worden aangenomen, dan zou moeten worden vastgesteld dat het
bestreden vonnis, door toepassing te maken van dat artikel 488bis-h), § 2, laatste
lid (in die zin uitgelegd dat de nietigheid wegens niet-overlegging van een geneeskundige verklaring niet kan worden gedekt), het grondwettelijk beginsel
van gelijkheid en niet-discriminatie miskent, doordat het op het hem voorgelegde geschil bepalingen toepast die fundamenteel verschillende toestanden, te
weten, enerzijds, het verzoekschrift dat ertoe strekt een voorlopige bewindvoerder te doen aanstellen overeenkomstig artikel 488bis-b) en c), Burgerlijk Wetboek, en anderzijds, het verzoekschrift waarmee de persoon aan wie reeds een
voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, de rechter zelf verzoekt bij testament
te mogen beschikken, op dezelfde wijze behandelt (schending van de artikelen
10 en 11 Grondwet, gecombineerd met de artikelen 488bis-b), 488bis-c) en 488bish), § 2, Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Volgens de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen reeds verkregen en
dadelijk belang heeft.
Overeenkomstig die bepalingen moet het vereiste belang om een
rechtsvordering in te stellen, beoordeeld worden op het tijdstip waarop
de vordering wordt ingesteld.
Artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels van het geding, voor zover de bepalingen van dat boek niet ervan afwijken, toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen.
Krachtens artikel 1122, eerste lid, van hetzelfde wetboek kan ieder die
niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt.
Bij ontstentenis van afwijkende bepalingen wordt het belang van een
persoon om derdenverzet te doen, beoordeeld op het tijdstip waarop dat
rechtsmiddel wordt aangewend.
De omstandigheid dat de verzetdoende derde, vóór het instellen van
zijn rechtsmiddel, slechts over eventuele rechten beschikt, heeft geen
weerslag op de ontvankelijkheid van dat rechtsmiddel indien hij, bij
het instellen ervan, aantoont dat hij het bij de artikelen 17 en 18, eerste
lid, Gerechtelijk Wetboek, vereiste belang heeft.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerders, bij dagvaarding
van 8 juli 2010, derdenverzet hebben ingesteld tegen de beschikking van
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de vrederechter van het tweede kanton Waver van 30 maart 2007, waarbij een geneesheer-deskundige werd aangesteld teneinde te zeggen of
hun vader en grootvader, aan wie op dat tijdstip een voorlopige bewindvoerder was toegevoegd, bekwaam was een uiterste wilsbeschikking te
maken, en dat hij, nadat hij conform die hem dienovereenkomstig verleende machtiging een dergelijke beschikking had genomen ten gunste
van de verweerster, is overleden op 19 november 2007.
Het bestreden vonnis wijst erop dat “[de eerste verweerder] er — al
was het maar een moreel — belang bij heeft om, ten gevolge van het
overlijden van zijn vader, niet in onverdeeldheid te blijven met [de eiseres], gelet op de spanningen tussen de partijen, zoals blijkt uit de talrijke procedures waarin ze elkaars tegenpartij zijn” en dat “[de tweede
en de derde verweerder] — aan wie wijlen A. d. V., bij authentiek testament van 15 februari 1996, het grootste erfdeel van zijn nalatenschap
had vermaakt […] — materieel belang erbij hebben dat de in naam van
A. d. V. ingestelde vordering, die ertoe strekt hem te machtigen een
testament te maken, niet wordt toegewezen”.
Het bestreden vonnis beantwoordt, door ze tegen te spreken, de conclusie van de eiseres, die aanvoerde dat het belang van de verweerders
niet mocht worden beoordeeld op het tijdstip waarop zij derdenverzet
hadden gedaan maar op het tijdstip van de beslissing waarop dat derdenverzet betrekking had, en verantwoordt naar recht zijn beslissing
dat de verweerders dat belang hadden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Volgens artikel 488bis-h), eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan de beschermde persoon slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de
vrederechter, die oordeelt over de wilsgeschiktheid van de beschermde
persoon.
Luidens het vijfde lid van dat artikel wint de vrederechter alle dienstige inlichtingen in en kan hij eenieder die hij geschikt acht om hem
in te lichten, oproepen bij gerechtsbrief om door hem in raadkamer te
worden gehoord. Hij roept in ieder geval de voorlopige bewindvoerder
op in geval van schenking.
Hieruit volgt dat de vrederechter de naaste verwanten van de beschermde persoon kan oproepen, met inbegrip van de legatarissen en
vermoedelijke erfgenamen, wanneer hij ze geschikt acht om hem in te
lichten.
Artikel 488bis-b), § 7, zesde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de
personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, overeenkomstig de
bepalingen van het hoofdstuk waarin dat artikel is ingevoegd, aldus
partij worden in het geding, tenzij zij hiertegen verzet doen ter zitting.
Van die bepaling geeft de griffier de partijen kennis in de gerechtsbrief.
Uit de vermelding “de personen opgeroepen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk” volgt dat het voormelde artikel ook van toe-
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passing is op de personen die voor de vrederechter zijn opgeroepen op
grond van artikel 488bis-h), § 2, vijfde lid.
Hieruit volgt dat een vermoedelijke erfgenaam of een legataris van
de beschermde persoon partij kan zijn in een geding dat ertoe strekt die
persoon te machtigen een uiterste wilsbeschikking te maken.
Het onderdeel, dat aanvoert dat artikel 488bis-h), § 2, vijfde lid, impliceert dat, enerzijds, noch de naaste verwanten van de beschermde persoon noch, a fortiori, zijn legatarissen als partijen in het geding kunnen
tussenkomen in de procedure waarmee de beschermde persoon verzoekt
te worden gemachtigd een testament te maken en dat, anderzijds, de
vermoedelijke erfgenamen of legatarissen geen verzet of derdenverzet
kunnen instellen tegen de op grond van artikel 488bis-h), § 2, gewezen
beschikking, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het onderdeel voert aan dat, indien artikel 488bis-h), § 2, Burgerlijk
Wetboek, afzonderlijk of samen gelezen met de artikelen 17, 18, 1033,
1034 en 1122 tot 1130 Gerechtelijk Wetboek, in die zin moet worden uitgelegd dat de erfgenamen of legatarissen van de beschermde persoon,
na zijn overlijden, verzet of derdenverzet kunnen doen tegen de beschikking die hem gemachtigd heeft een testament te maken of tegen
de beschikking die zijn verzoek ontvankelijk heeft verklaard en, alvorens recht te doen, een geneeskundig deskundigenonderzoek heeft bevolen, de voormelde bepalingen een onredelijke inmenging vormen in
het algemeen aan de burgers erkende recht om bij testament over hun
goederen te beschikken en zodoende een discriminatie invoeren die niet
objectief en redelijkerwijs verantwoord is.
Enerzijds, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, laat de mogelijkheid voor de erfgenamen en legatarissen om, na het overlijden van
de beschermde persoon, verzet of derdenverzet in te stellen tegen de beschikking die laatstgenoemde machtigt een testament te maken, de
erfgenamen en legatarissen niet toe een voorafgaandelijk toezicht uit
te oefenen op de test eerbekwaamheid van de beschermde persoon en
maakt het bijgevolg, geen onevenredige inmenging uit in het recht op
het ongestoorde genot van de eigendom, zoals gewaarborgd bij artikel 1
van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar
recht.
Anderzijds voert het onderdeel een verschil in behandeling aan tussen
“het geheel van de meerderjarige burgers” en “de onder voorlopige bewindvoerders geplaatste meerderjarigen” en, daarenboven, tussen de
personen die als legataris zijn aangeduid door een onder voorlopige bewindvoering geplaatste erflater die door de vrederechter werd gemachtigd een testament te maken en de legatarissen van een erflater die
niet onder voorlopige bewindvoering is geplaatst.
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Het onderdeel voert zodoende geen onderscheid aan die de wet maakt
tussen rechtszoekende of categorieën van rechtszoekende die zich in
dezelfde rechtstoestand bevinden maar tussen rechtszoekende van wie
de enen onderworpen zijn aan het stelsel van de voorlopige bewindvoering en de anderen niet aan een dergelijk stelsel onderworpen zijn en
zich derhalve niet in dezelfde juridische toestand bevinden.
Bijgevolg dient de vraag die de eiseres voorstelt tot staving van de
grief van schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet niet aan het
Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
(…)
Derde middel
De twee onderdelen samen
Krachtens artikel 488bis-h), § 2, eerste en vierde lid, Burgerlijk Wetboek, kan de beschermde persoon slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn
verzoek, door de vrederechter, die oordeelt over de wilsgeschiktheid
van de beschermde persoon en een geneesheer-deskundige kan aanstellen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand van de te
beschermen persoon.
Luidens het zesde lid van dat artikel is de procedure
artikel 488bis-b), § 6, van overeenkomstige toepassing.

van

Artikel 488bis-b), § 6, dat betrekking heeft op de procedure die ertoe
strekt aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder toe
te voegen, bepaalt in het eerste lid dat, op straffe van niet-ontvankelijkheid en behoudens in spoedeisende gevallen, een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift wordt gevoegd, die ten
hoogste vijftien dagen oud is en de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft, in het derde lid dat die geneeskundige
verklaring niet mag worden opgesteld door een geneesheer die een
bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon of van de verzoeker of op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt, en in het vierde en vijfde lid dat, indien
er om redenen van dringendheid geen geneeskundige verklaring bij het
verzoekschrift is gevoegd, de vrederechter nagaat of het aangevoerde
motief van dringendheid gerechtvaardigd is en, in bevestigend geval,
binnen acht dagen na de datum waarop het verzoekschrift is ontvangen
vraagt dat de verzoeker hem een omstandige geneeskundige verklaring bezorgt, die voldoet aan de vereisten bepaald in het eerste tot derde lid.
Het middel voert aan dat, hoewel de in artikel 488bis-b), § 6, bepaalde
procedure wordt gerechtvaardigd door de noodzaak te voorkomen dat
er al te lichtzinnig een vordering wordt ingesteld die tot gevolg kan
hebben dat een meerderjarige wordt beroofd van zijn gemeenrechtelijke bekwaamheid en van het recht om zijn vermogen zelf te beheren, die
rechtvaardiging ontbreekt in het geval van de in artikel 488bis-h), § 2,
bedoelde procedure, waarin alleen de beschermde persoon zelf de vorde-
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ring kan instellen die ertoe strekt te worden gemachtigd bij testament
te beschikken en waarin die persoon de wens kan uiten vrijwillig aan
een geneeskundig deskundigenonderzoek te worden onderworpen, hetzij omdat hij in zijn omgeving geen arts meer heeft in wie hij vertrouwen heeft, hetzij omdat hij geen vermoeden van verstandhouding
tussen hemzelf en een arts van zijn keuze wil wekken en, om conflicten
na zijn overlijden te voorkomen, verkiest dat zijn geschiktheid wordt
vastgesteld door een onpartijdige, door de rechter aangestelde deskundige.
Het middel leidt hieruit af dat, indien de voormelde artikelen in die
zin moeten worden uitgelegd dat de niet-voorlegging van een geneeskundige verklaring in het bij artikel 488bis-h), § 2, bedoelde geval niet
kan worden gedekt, zoals dat wel mogelijk is in het kader van
artikel 488bis-b), § 6, die artikelen de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, doordat ze fundamenteel verschillende toestanden op dezelfde wijze behandelen.
Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Grondwettelijk Hof doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze
van prejudiciële beslissing, bij wege van arrest uitspraak op vragen omtrent de schending, door een wet, van de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Krachtens artikel 26, § 2, van dezelfde wet dient het Hof de in het dictum van dit arrest verwoorde vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:
Schendt artikel 488bis-h), § 2, inzonderheid het zesde lid, Burgerlijk
Wetboek, in samenhang met artikel 488bis-b), § 6, de artikelen 10 en 11
Grondwet, indien het in die zin moet worden geïnterpreteerd dat de
niet-overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd bij het verzoekschrift of, in spoedeisende gevallen, overgelegd
binnen acht dagen na het verzoek van de vrederechter, de niet-ontvankelijkheid tot gevolg heeft van de vordering die ertoe strekt de beschermde persoon te machtigen over zijn goederen te beschikken bij
schenking onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking en niet
kan worden gedekt door een geneeskundig deskundigenonderzoek dat
door de vrederechter wordt bevolen, doordat twee verschillende toestanden, te weten, enerzijds, de vordering die ertoe strekt een meerderjarige onder voorlopige bewindvoering te plaatsen en, anderzijds, de
vordering die ertoe strekt een persoon aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd te machtigen over zijn goederen te beschikken
bij schenking onder levenden of bij een uiterste wilsbeschikking, door
die artikelen op identieke wijze worden behandeld?
13 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Deels gelijkluidende conclu-
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Nudelholc en mevr. Grégoire.

13.6.14 - N° 426

— Advocaten: mevr.

N° 426
1°

— 13 juni 2014
(C.12.0575.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VEREISTE VERMELDINGEN. — WETTELIJKE BEPALING WAARVAN DE SCHENDING WORDT AANGEVOERD
— BEGRIP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 144.
— RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID.
3° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. — CRITERIUM.
4° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — RECHTERLIJKE
MACHT. — BEVOEGDHEID.
5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE).
6° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. — SUBJECTIEF
RECHT. — BEGRIP.
7° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — RECHTERLIJKE
MACHT. — BEVOEGDHEID. — SUBJECTIEF RECHT. — BEGRIP.
8° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— ALGEMEEN. — SUBJECTIEF RECHT. — BEGRIP.
9° ARTS. — HUISARTSEN. — WACHTDIENSTEN. — VERPLICHTING. — AARD.
10° ARTS. — HUISARTSENKRINGEN. — WACHTDIENSTEN. — VERPLICHTING. —
VOORWERP.
(1) Wat betreft de beide onderdelen van het derde middel concludeerde het OM als
volgt: uit de artikelen 488bis-B, § 6, eerste lid, 4 en 5, 488bis-B, § 7, eerste en laatste lid,
488bis-H, § 2, eerste lid, 4, 5 en 6, blijkt dat het verzoekschrift, bij gebrek aan een
omstandige geneeskundige verklaring die bij dat verzoekschrift moet worden gevoegd
of, in spoedeisende gevallen, binnen acht dagen na de ontvangst van dat verzoekschrift
daarbij moet worden gevoegd, niet ontvankelijk is voor zover het ontbreken van de
omstandige geneeskundige verklaring niet aan overmacht te wijten is; in dat geval
kan de vrederechter die het verzoekschrift ontvankelijk verklaart, een geneesheerdeskundige aanstellen. De beide onderdelen van het middel, die steunen op de overweging dat het met toepassing van artikel 488bis-H, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, ingediende verzoekschrift niet-ontvankelijk is verklaard omdat de omstandige
geneeskundige verklaring niet is overgelegd, maar dat die niet-ontvankelijkheid hetzij
de rechter toch toestaat het verzoekschrift ontvankelijk te verklaren en een
geneesheer-deskundige aan te stellen, hetzij uitsluit dat hij het verzoekschrift ontvankelijk kan verklaren en een geneesheer-deskundige kan aanstellen, falen naar recht.
Er bestaan geen grond om de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen, aangezien ze uitgaat van een foutieve juridische
veronderstelling.
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1° Het middel, dat melding maakt van de schending van een wettelijke bepaling, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek,
krachtens hetwelk het verzoekschrift de vermelding moet bevatten van de
wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, op voorwaarde dat die schending kan leiden tot de vernietiging van het bestreden
dictum (1).
2°, 3°, 4° en 5° De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van
een partij die gegrond is op een subjectief recht (2). (Art. 144 Grondwet)
6°, 7° en 8° Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief
recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (3). (Art. 144 Grondwet)
9° Hoewel de huisartsen wettelijk verplicht zijn de continuïteit van de verzorging van hun patiënten te verzekeren, hebben zij evenwel slechts de deontologische plicht aan wachtdiensten deel te nemen, waarvoor zij aan de
tuchtrechtelijke instanties verantwoording verschuldigd zijn. (Artt. 8, § 1,
eerste en derde lid, 9, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, 36, § 1, en 37, § 1,
2°, d), Wet Gezondheidsberoepen; artt. 6, 2°, en 15, § 1, Artsenwet; art. 4,
KB 8 juli 2002; artt. 113, 114, 115, 116, eerste lid, 117, eerste, tweede en derde lid, code van geneeskundige plichtenleer)
10° De huisartsenkringen ontlenen aan de reglementaire bepalingen geenszins
het recht de daartoe toegetreden geneesheren te verplichten aan de wachtdiensten deel te nemen, maar treffen daarin slechts de grondslag aan voor
hun eigen verplichting om wachtdiensten te organiseren onder het toezicht
van de bevoegde provinciale geneeskundige commissie. (Artt. 8, § 1, eerste
en derde lid, 9, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, 36, § 1, en 37, § 1, 2°, d),
Wet Gezondheidsberoepen; artt. 6, 2°, en 15, § 1, Artsenwet; art. 4, KB
8 juli 2002; artt. 113, 114, 115, 116, eerste lid, 117, eerste, tweede en derde
lid, code van geneeskundige plichtenleer)

(B. T. CERCLE MÉDICAL MEUSE

ET

SAMSON

V.Z.W.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 21 december 2011.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 16 mei 2014 een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 6 januari 2012, AR C.10.0384.F, AC 2012, nr. 14.
(2) Cass. 15 november 2013, AR C.12.0291.F, AC 2013, nr. 606.
(3) Zie Cass. 15 november 2013, AR C.12.0291.F, AC 2013, nr. 606.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 8, § 1, 9, inzonderheid § 2, 36 en 37 van het koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;
— de artikelen 1, 2° en 3°, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot
vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen;
— de artikelen 144, 145 en 146 Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast wat volgt:
(i) “[de verweerster] is wettelijk belast met, onder meer, de organisatie van
geneeskundige wachtdiensten binnen haar ambtsgebied, waartoe de regio van A.
behoort”;
(ii) bij dagvaarding van 16 september 2009 “[vordert] [de verweerster] (de eiseres) voorlopig te veroordelen tot het presteren van haar wachtdiensten, volgens
het tijdschema dat voor het gehele jaar 2009 is vastgelegd (enzovoorts voor de
volgende jaren), dat alles op straffe van een dwangsom van 1.500 euro voor elke
niet-gepresteerde dag die naar behoren is vastgesteld”;
(iii) “[de verweerster] heeft haar vordering bij conclusie als volgt gewijzigd:
— (de eiseres) vragen om, binnen acht dagen na de te wijzen beschikking,
de rechtbank en [de verweerster] te verduidelijken hoeveel wachtdiensten zij,
onder voorbehoud van alle rechten, minimaal kan presteren teneinde te voldoen aan haar verplichting de continuïteit van de verzorging en van de wachtdiensten te verzekeren;
— [de verweerster], gelet op die verduidelijkingen en onder voorbehoud
van alle rechten, vragen, ter verzekering van de continuïteit van de verzorging, een schema met wachtdiensten voor te leggen dat rekening houdt met
wat (de eiseres) zal hebben voorgesteld;
— (de eiseres) voorlopig, en onverminderd de beslissing van de rechtbank
van eerste aanleg te Namen over de grond van de zaak, ertoe veroordelen de
continuïteit van de verzorging te verzekeren en haar wachtdiensten te presteren volgens de door haar voor te stellen minimumdienst, onder voorbehoud
van alle rechten, dat alles op straffe van een dwangsom van 500 euro per nietgepresteerde dag die naar behoren is vastgesteld;
— daarenboven, en zonder de goedkeuring van de minimumdienst af te
wachten, alvorens recht te doen een gerechtelijk geneeskundig deskundigenonderzoek bevelen”;
(iv) in hoger beroep “stelt [de verweerster] een nieuwe vordering in, die ertoe
strekt:
— voor recht te zeggen dat (de eiseres) verplicht is aan zestien wachtdiensten per jaar deel te nemen, met dien verstande dat die wachtdiensten enkel
tijdens het weekend, dus op de wachtpost, zullen plaatsvinden van 8 tot 20 uur,
dus met uitsluiting van avond- en nachtdiensten, en diensten van zes ononderbroken uren (dus ofwel van 8 tot 14 uur, ofwel van 14 tot 20 uur), op de data die
[de verweerster] concreet zal bepalen volgens de behoeften van de dienst
(wachtlijst), dat alles te rekenen vanaf de uitspraak van het te wijzen arrest;
— voor recht te zeggen dat (de eiseres) het wachtdienstschema moet naleven zoals het overeenkomstig het arrest zal worden vastgesteld, op straffe van
een dwangsom van 7.500 euro per vastgestelde overtreding (dat wil zeggen per
maandelijkse wachtdienst die niet, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel werd gepresteerd), waarbij die dwangsom voor het eerst is verschuldigd daags na de
betekening van het te wijzen arrest”.
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Vervolgens beslist het bestreden arrest, onder de titel “1. Rechtsmacht van de
rechter in kort geding”, dat “de rechter in kort geding (…) de rechtsmacht heeft
om van de vordering kennis te nemen” en dat hij “bevoegd is (…) om uitspraak
te doen over de miskenning van een subjectief recht, zoals dat door [de verweerster] in voorliggend geval is aangevoerd”, om de volgende redenen:
“1.1 Bevoegdheid van de tuchtrechtelijke en administratieve overheden
Na verschillende middelen van niet-ontvankelijkheid van de vordering te hebben opgeworpen, voert (de eiseres) aan dat de rechter in kort geding geen rechtsmacht heeft om van de vordering kennis te nemen, op grond dat zulks tot de
bevoegdheid van hetzij de tuchtrechtelijke overheden (raad van de Orde van geneesheren van de provincie N.) hetzij de administratieve overheden (provinciale
geneeskundige commissie en Raad van State) behoort.
Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, wat hier het geval is.
De rechter in kort geding heeft derhalve de rechtsmacht om van de vordering
kennis te nemen.
1.2 Advies van de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van
geneesheren
(De eiseres) meent dat de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard,
op grond dat enkel de raad van de Orde van geneesheren bevoegd is om uitspraak
te doen over haar vordering tot vrijstelling van wachtdienst om gezondheidsredenen. Volgens haar volgt dat uit het advies van de raad van beroep van de Orde
van geneesheren van 29 maart 2011.
Volgens het hof [van beroep] moet dat middel veeleer worden beoordeeld vanuit de invalshoek van de rechtsmacht van de rechter in kort geding.
Artikel 117 van de code van plichtenleer (gewijzigd op 30 juni 2007) bepaalt dat
elke op de lijst van de Orde ingeschreven arts, overeenkomstig zijn bevoegdheid,
aan die wachtdiensten moet deelnemen en in voorkomend geval tot de werkingskosten ervan moet bijdragen, [dat] uitzonderingen wegens leeftijd, gezondheid
of andere gerechtvaardigde redenen kunnen worden toegestaan en [dat] het beoordelen van tekortkomingen aan de deontologische verplichtingen met betrekking tot de wachtdiensten behoort tot de bevoegdheid van de provinciale raden.
Krachtens de bepalingen van het voormelde artikel is de raad van de Orde van
geneesheren dus, inzake plichtenleer, bevoegd om de tekortkomingen aan de regels betreffende de wachtdiensten te beoordelen.
In geen geval verliest de rechter in kort geding hierdoor zijn bevoegdheid om
uitspraak te doen over de miskenning van een subjectief recht, zoals dat in voorliggend geval door [de verweerster] wordt aangevoerd”.
Grieven
Krachtens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Artikel 145 Grondwet preciseert dat de geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen, en artikel 146
wijst ten slotte erop dat geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet en dat geen buitengewone
rechtbanken of commissies, onder welke benaming ook, in het leven kunnen
worden geroepen.
Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen verbiedt de beoefenaars, wetens en zonder wettige reden in hun hoofde, een in uitvoering zijnde behandeling
te onderbreken zonder vooraf alle maatregelen te hebben getroffen om de conti-
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nuïteit van de verzorging te verzekeren door een andere beoefenaar die dezelfde
wettelijke kwalificatie heeft.
Artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreft de wachtdiensten. De eerste
paragraaf van voormeld artikel bepaalt dat de representatieve beroepsverenigingen van de beoefenaars of de te dien einde opgerichte groeperingen wachtdiensten mogen instellen die de bevolking een regelmatige en normale
toediening van de gezondheidszorg, zowel in het ziekenhuis als ten huize, waarborgen. Geen van de bedoelde beoefenaars die aan de vereiste voorwaarden voldoet, kan van die wachtdiensten worden uitgesloten, op voorwaarde dat de
betrokkene het huishoudelijk reglement onderschrijft en zich aan de deontologische regels houdt. De bewuste verenigingen of groeperingen delen aan de bevoegde geneeskundige commissie de door hen opgestelde wachtrol, evenals elke
wijziging die hieraan zou worden aangebracht, en een huishoudelijk reglement
mee.
Krachtens artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
bepaalt de geneeskundige commissie de behoeften inzake wachtdiensten. Zij
controleert de werking van die wachtdiensten en is bevoegd om de in § 1 bedoelde huishoudelijke reglementen goed te keuren en geschillen inzake de wachtdiensten te beslechten. Wanneer met betrekking tot de wachtdiensten regels
zijn vastgesteld in de code van plichtenleer die door de nationale raad van de
betrokken Orde is uitgewerkt en waaraan de Koning bindende kracht heeft verleend, verwijst de commissie daarnaar bij de uitvoering van de voormelde opdrachten. Bij tekortkoming of ontoereikendheid doet de geneeskundige
commissie, op eigen initiatief of op aanvraag van de gouverneur van de provincie, een beroep op de medewerking van de belanghebbende organisaties of beoefenaars met het oog op het organiseren of het aanvullen van de wachtdiensten.
Artikel 36 van het koninklijk besluit nr. 78 bepaalt dat er in elke provincie
een geneeskundige commissie wordt opgericht en stelt de samenstelling en de
benoeming van de leden van die commissies vast. Artikel 37 van hetzelfde besluit somt de taken van de geneeskundige commissie binnen haar ambtsgebied
op. Een van de bijzondere taken van de geneeskundige commissie bestaat erin
de echtheid van de titels van de beoefenaars na te gaan en het visum eraan te
hechten; [zij] trekt het visum in of maakt het behoud ervan afhankelijk van de
aanvaarding, door de betrokkene, van de opgelegde beperkingen wanneer vastgesteld wordt dat een gezondheidszorgbeoefenaar niet meer voldoet aan de vereiste fysieke of psychische geschiktheden om, zonder risico’s, de uitoefening
van zijn beroep voort te zetten; [zij] waakt erover dat de geneeskunde en de artsenijkunde, de veeartsenijkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen in overeenstemming met de wetten en reglementen
worden uitgeoefend; [zij] spoort de gevallen van onwettige uitoefening van de
geneeskunde, artsenijbereidkunde, veeartsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde of van een paramedisch beroep op en deelt die gevallen aan het parket mee.
Dezelfde bepaling [artikel 37, § 1, [2°], d)] bepaalt dat een van de bijzondere opdrachten van de geneeskundige commissie erin bestaat de in artikel 9 bedoelde
opdrachten te vervullen, met name het beslechten van geschillen inzake de
wachtdiensten.
Het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen omschrijft (artikel 1, 2° en 3°) de huisartsenkring
als een vereniging die alle vrijwillig toegetreden praktijkvoerende artsen groepeert, die binnen een welbepaalde geografisch omschreven en aaneengesloten
zone hun beroepsactiviteit uitoefenen, teneinde de onder hoofdstuk II van onderhavig besluit geformuleerde opdrachten en de huisartsenwachtdienst als een
uitgewerkt beurtrolsysteem dat regelmatige en normale verstrekking van huisartsgeneeskundige zorg aan de bevolking garandeert en dat wordt beheerd door
praktijkvoerende artsen binnen de huisartsenzone, zoals bedoeld in artikel 1, 5°,
van dat besluit, uit te voeren.
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Luidens artikel 4 van het voormelde besluit organiseren de huisartsenkringen
met name één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone, waarbij
die huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen om samen één
huisartsenwachtdienst voor de gehele huisartsenzone te vormen, terwijl
artikel 5 de normen opsomt waaraan de huisartsenwachtdienst moet beantwoorden.
Krachtens die bepalingen is de opdracht die erin bestaat huisartsenwachtdiensten te organiseren en dus wachtrollen op te stellen en die wordt toevertrouwd
aan huisartsenkringen zoals [de verweerster], een openbaredienstopdracht die
een doel van volksgezondheid nastreeft; een dergelijke opdracht kent aan die
kring geen enkel subjectief burgerlijk recht toe.
Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 bepaalt
dat de geneeskundige commissie zelf de behoeften inzake wachtdiensten moet
bepalen en de werking ervan moet controleren, de huishoudelijke reglementen
van de representatieve beroepsverenigingen van de beoefenaars of van de daartoe opgerichte groeperingen — dat wil zeggen de huisartsenkringen — moet
goedkeuren en de geschillen inzake de wachtdiensten moet beslechten.
Hieruit kan worden afgeleid dat, wanneer een huisarts, bij de organisatie van
de wachtdienst door de met die opdracht belaste huisartsenkring, aanvoert dat
hij van zijn wachtdienstverplichtingen moet worden vrijgesteld en betwist dat
hij op de rol kan worden opgenomen, het geschil moet worden beslecht door de
provinciale geneeskundige commissie, waarvan de beslissing vatbaar is voor beroep bij de Raad van State, aangezien de voormelde commissie een orgaan is dat
als administratieve overheid optreedt.
Het administratief karakter van de aldus ingevoerde procedure inzake wachtdiensten sluit uit dat een dergelijk geschil, in de zin van artikel 144 Grondwet,
betrekking heeft op burgerlijke rechten. De huisartsenkringen, die een openbaredienstopdracht vervullen, hebben geen subjectieve rechten op grond waarvan
zij de zaak bij de rechtscolleges van de rechterlijke orde aanhangig kunnen maken; krachtens artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 behoren geschillen inzake wachtdiensten uitsluitend tot de bevoegdheid
van de bevoegde provinciale geneeskundige commissie.
Het bestreden arrest beslist derhalve onwettig dat de rechter in kort geding
de rechtsmacht heeft om van de vordering kennis te nemen en dat hij bevoegd
is om uitspraak te doen over de miskenning van een subjectief recht, zoals dat
door [de verweerster] in voorliggend geval is aangevoerd (schending van alle in
het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel vermeldt de artikelen 556 en 584 Gerechtelijk Wetboek niet:
Het middel, dat melding maakt van de schending van een wettelijke
bepaling, voldoet aan het vereiste van artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk het verzoekschrift de vermelding moet bevatten van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt
aangevoerd, op voorwaarde dat die schending kan leiden tot de vernietiging van het bestreden dictum.
Het middel verwijt het arrest dat het beslist dat het geschil betrekking heeft op burgerlijke rechten in de zin van artikel 144 Grondwet en
dat “de rechter in kort geding […] de rechtsmacht heeft om van de vordering kennis te nemen”.
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De bepalingen waarvan het middel de schending aanvoert, zouden, indien het middel gegrond is, volstaan om de cassatie van die beslissing
tot gevolg te hebben.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
1. Luidens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die gegrond is op een subjectief recht.
Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiseres zich
beroept op een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de nakoming
waarvan die partij belang heeft.
2. Krachtens artikel 8, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78
van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen mogen de beoefenaars die houder zijn van een wettelijk
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, wetens en zonder wettige reden in hun hoofde, een in uitvoering zijnde behandeling
niet onderbreken zonder vooraf alle maatregelen te hebben getroffen
om de continuïteit van de verzorging te verzekeren door een andere beoefenaar die dezelfde wettelijke kwalificatie heeft.
Luidens artikel 8, § 1, derde lid, ziet de raad van de Orde van geneesheren erop toe dat de voormelde bepaling wordt nageleefd.
3. Artikel 113 van de code van de geneeskundige plichtenleer, die is
opgemaakt door de nationale Raad van de Orde van geneesheren ter uitvoering van artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde van geneesheren, bepaalt dat de
continuïteit van de verzorging verzekeren een deontologische plicht is;
artikel 114 bepaalt dat elke geneesheer, naargelang van het geval, de
nodige maatregelen moet nemen om de continuïteit van de verzorging
van zijn zieken te waarborgen; artikel 115 bepaalt dat wachtdiensten
worden opgericht om de geneesheer in staat te stellen de continuïteit
van de verzorging te waarborgen en artikel 116, eerste lid, bepaalt dat
de organisatie van deze wachtdiensten bij de beroepsverenigingen of de
met dat doel opgerichte plaatselijke organisaties berust.
Artikel 117 van dezelfde code voegt in het eerste lid hieraan toe, dat
elke op de lijst van de Orde ingeschreven geneesheer, overeenkomstig
zijn bevoegdheid, aan deze wachtdiensten moet deelnemen, in het tweede lid, dat uitzonderingen om gezondheidsredenen, omwille van hoge
leeftijd of om andere geldige redenen worden toegestaan, en, in het derde lid, dat het beoordelen van tekortkomingen aan de deontologische
verplichtingen met betrekking tot de wachtdiensten tot de bevoegdheid behoort van de provinciale raden van de Orde, die, overeenkomstig
artikel 6, 2°, van het voormelde koninklijk besluit nr. 79, moeten waken over het naleven van de regelen van de geneeskundige plichtenleer
en de fouten van de geneesheren tuchtrechtelijk moeten bestraffen.
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De Koning heeft tot op heden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel 15, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr. 79, om de code van geneeskundige plichtenleer verbindende
kracht te verlenen.
4. Op grond van artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zijn er huisartsenkringen opgericht die per zone alle vrijwillig
toegetreden huisartsen groeperen. De opdrachten van die huisartsenkringen zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 8 juli 2002; ze zijn,
krachtens artikel 4 van dat koninklijk besluit, onder meer belast met
de organisatie van de huisartsenwachtdienst binnen hun respectieve
zone. Overeenkomstig artikel 9, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78, delen ze de door hen opgestelde wachtrol mee aan de provinciale geneeskundige commissie waaronder ze ressorteren.
5. Krachtens artikel 37, § 1, 2°, d), van dat koninklijk besluit heeft
elke provinciale geneeskundige commissie, in haar ambtsgebied, in het
bijzonder tot taak de bij artikel 9 bepaalde opdrachten te vervullen.
Volgens artikel 9, § 2, eerste lid, bepaalt de geneeskundige commissie
de behoeften inzake wachtdiensten, controleert zij de werking van die
wachtdiensten en beslecht zij geschillen inzake wachtdiensten.
6. Uit het geheel van die bepalingen volgt, enerzijds, dat hoewel de
huisartsen weliswaar wettelijk verplicht zijn de continuïteit van de
verzorging van hun pa-tiënten te verzekeren, zij evenwel slechts de deontologische plicht hebben aan wachtdiensten deel te nemen, waarvoor
zij aan de tuchtrechtelijke instanties verantwoording verschuldigd
zijn, en anderzijds, dat de huisartsenkringen daaraan geenszins het
recht ontlenen de toegetreden geneesheren te verplichten aan de
wachtdiensten deel te nemen, maar daarin slechts de grondslag aantreffen voor hun eigen verplichting om wachtdiensten te organiseren
onder het toezicht van de bevoegde provinciale geneeskundige commissie.
7. Het bestreden arrest schendt bijgevolg de in het middel bedoelde
bepalingen, waar het beslist dat het geschil betreffende de deelname
van de eiseres aan de door de verweerster georganiseerde wachtdiensten betrekking heeft op een burgerlijk recht, dat “de rechter in kort
geding derhalve de rechtsmacht heeft om van de vordering kennis te
nemen” en dat de raad van de Orde van geneesheren “inzake plichtenleer bevoegd is om de tekortkomingen aan de regels betreffende de
wachtdiensten te beoordelen […]”, maar “de rechter in kort geding
hierdoor in geen geval de bevoegdheid verliest om uitspraak te doen
over de miskenning van een subjectief recht, zoals dat in voorliggend
geval door [de verweerster] wordt aangevoerd”.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 21 december 2011 leidt
tot nietigverklaring van de arresten van 25 juni 2012 en 14 januari 2013,
die het gevolg daarvan zijn.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart de arresten van 25 juni 2012 en 14 januari 2013 nietig.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest en van de nietig verklaarde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
13 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Oosterbosch en de heer
Foriers.

N° 427
— 13 juni 2014
(C.13.0184.F)

VERENIGDE KAMERS

1° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING. — VERENIGDE KAMERS.
— CASSATIE. — VERWIJZING. — BESLISSING DIE NIET VERENIGBAAR IS MET HET
CASSATIEARREST. — CASSATIEBEROEP. — MIDDEL MET DEZELFDE STREKKING
ALS DAT WELK IS AANGENOMEN DOOR HET CASSATIEARREST.
2° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — VERKEERSONGEVAL. — LICHAMELIJKE LETSELS. — VERGOEDINGSPLICHT. — MOTORRIJTUIG. — BETROKKENHEID. — BEGRIP.

1° De middelen die worden aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing op verwijzing na cassatie, worden getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het
cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door
dat arrest werd aangenomen (1).
2° Een motorrijtuig is bij een ongeval betrokken wanneer het enige rol in het
verkeersongeval heeft gespeeld; er hoeft geen oorzakelijk verband te bestaan
tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en de totstandkoming van het
ongeval (2). (Art. 29bis, § 1, WAM 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. AXA BELGIUM N.V.)

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling):
A. INTRODUCTIE
1. Artikel 1119, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
wanneer, na cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde middelen worden aangevoerd als tegen de eerste, de zaak wordt gebracht voor de verenigde kamers van het Hof van Cassatie, samengesteld zoals bepaald is
in artikel 131.
Volgens de rechtspraak van het Hof wordt het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing op verwijzing na cassatie, getoetst door de verenigde kamers van het Hof wanneer
die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest wordt aangenomen (1).
2. In zijn vonnis van 16 februari 2010 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Luik vastgesteld dat het ongeval zich heeft voorgedaan op 28 april
2002 rond 21.40u, dat de heer D. de rijbaan te voet overstak toen hij werd
aangereden door het voertuig van de heer B., die niet verzekerd was, dat
de heer D. werd aangereden door de rechter voorzijde van het voertuig en
in de achterruit belandde van een ander voertuig, eigendom van mevrouw C., die door Axa Belgium was verzekerd, en dat regelmatig geparkeerd stond op de gelijkgrondse berm langs de openbare weg, dat de
rechthebbenden van de heer D., voor de burgerlijke kamer van de politierechtbank, op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
vorderden het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds te veroordelen
tot vergoeding van de gehele schade die zij geleden hadden t.g.v. het
overlijden van hun echtgenoot en vader, dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Axa Belgium heeft gedagvaard teneinde haar hoofdelijk met hem te doen veroordelen tot vergoeding van de familie van de
heer D., aangezien het voertuig van mevrouw C. bij het verkeersongeval
was betrokken.
3. Het voormelde vonnis overweegt dat een motorrijtuig bij een ongeval betrokken is wanneer het een of andere rol in het ongeval heeft gespeeld en dat wat dat betreft niet is vereist dat er een oorzakelijk
verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het verkeersongeval bestaat.
Volgens dat vonnis toont het GMWF niet aan dat het voertuig van mevrouw C. een of andere rol in het ongeval heeft gespeeld.
Het overweegt dat het feit dat de heer D. door de botsing met het door
de heer B. bestuurde voertuig tegen het door Axa Belgium verzekerde
voertuig werd geslingerd, op zich niet volstaat om de betrokkenheid van
het voertuig van mevrouw C. in aanmerking te nemen, dat de aanwezigheid of de plaats van het voertuig van mevrouw C. immers geen enkele
(1) Cass. (verenigde kamers) 25 februari 1993, AR 9373, nr. 115, AC 1993, met concl.
proc.-gen. Liekendael, toen adv.-gen., in Pas. 1993, nr. 115; 24 november 1997, AR
S.96.0027.F, nr. 499, met concl. procureur-generaal Leclercq, toen adv.-gen., in Pas. 1997,
nr. 499.
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invloed op het ongeval heeft gehad en dat het GMWF niet aantoont dat
het ongeval niet dezelfde gevolgen had gehad indien het voertuig van mevrouw C. daar niet had gestaan, dat de botsing met het door de heer B.
bestuurde voertuig hevig was en dat het GMWF niet bewijst dat de heer
D. niet was overleden indien hij door het door de heer B. bestuurde voertuig was aangereden zonder op het voertuig van mevrouw C. te zijn geslingerd.
4. In zijn cassatieberoep tegen het vonnis van 16 februari 2010 beroept
het GMWF zich in zijn kritiek op de beslissing dat het niet aantoont dat
het voertuig een of andere rol in het ongeval heeft gespeeld, op
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, op grond dat het betrokken voertuig, overeenkomstig de parlementaire voorbereiding van de
wet en de rechtspraak van het Hof, in de zin van die bepaling enkel een
aanknopingspunt voor de vergoeding is, dat die bepaling niet vereist dat
er een fout wordt aangetoond en nog minder dat er een mogelijk oorzakelijk verband tussen een dergelijke fout en de schade wordt bewezen,
dat de betrokkenheid van het voertuig is aangetoond zodra het bewuste
voertuig om gelijk welke reden of op gelijk welk tijdstip een rol heeft
gespeeld in het ongeval en dat zulks al het geval is wanneer het voertuig
en het slachtoffer met elkaar in aanraking zijn gekomen.
Volgens de eiser kan overigens evenmin worden geëist dat het voertuig
betrokken was bij de totstandkoming van de schade, omdat er in dat geval een oorzakelijk verband tussen het voertuig en de schade wordt vereist, terwijl het slachtoffer niet hoeft aan te tonen dat de letsels te
wijten zijn aan het voertuig en dat de wet geen verband vereist tussen
het voertuig en het letsel, maar tussen het ongeval waarbij dat voertuig
is betrokken en het letsel.
Het bestreden vonnis, dat om die redenen het begrip betrokkenheid
verwerpt, terwijl er een fysiek contact tussen het slachtoffer en het
voertuig is geweest, en eist dat het oorzakelijk verband tussen de schade
en het voertuig wordt aangetoond, schendt bijgevolg artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989.
5. Het Hof oordeelt in zijn arrest van 28 april 2011 (1) dat een voertuig,
in de zin van die wetsbepaling, bij een ongeval is betrokken wanneer er
enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat, dat het voertuig geen rol bij de totstandkoming van het ongeval hoeft te hebben gespeeld en dat het verband bestaat zodra er een contact tussen dat
voertuig en het slachtoffer is geweest.
Het Hof herhaalt vervolgens de redenen waarop de bestreden beslissing
steunt en besluit dat het bestreden vonnis, dat om die redenen beslist dat
het voertuig van de verzekerde van de verweerster niet bij het ongeval is
betrokken in de zin van voormeld artikel 29bis, die wetsbepaling
schendt.
6. In het thans bestreden vonnis van 24 oktober 2012 oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, waarnaar de zaak is verwezen, dat de vordering van het GMWF tegen Axa Belgium niet gegrond is, op grond dat
(1) Cass. (1e fr. kamer) 28 april 2011, AC 2011, nr. 286.
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het arrest van het Hof van 28 april 2011 lijkt te breken met de leer van
zijn arresten van 3 oktober 2008 en 21 juni 2010.
Het bestreden vonnis wijst wat dat betreft erop dat het bijzonder uitgebreide karakter dat het arrest van 28 april 2011 aan het begrip betrokkenheid geeft, lijkt in te druisen tegen de gebruikelijke betekenis van
het begrip, die een deelname in de totstandkoming van het ongeval veronderstelt, dat het niet voldoende is dat er een contact tussen het slachtoffer en een voertuig is geweest opdat laatstgenoemde ipso facto bij het
ongeval betrokken is, maar dat het voertuig op een of andere wijze in de
totstandkoming van dat contact een rol moet hebben gespeeld, dat wil
zeggen dat het kan verklaren waarom het ongeval heeft plaatsgevonden,
zonder dat het daarom de oorzaak ervan is geweest, dat wanneer een
slachtoffer door een eerste voertuig wordt aangereden en vervolgens op
een ander voertuig belandt, de rechtbank kan aannemen dat laatstgenoemde een fysieke rol in de totstandkoming van het ongeval heeft gespeeld, omdat het daadwerkelijk aan het (stilstaande of bewegende)
verkeer deelnam of omdat het geparkeerd was op een plaats waar dat
verboden was, maar dat de rechtbank daarentegen niet kan aannemen
dat het betrokken voertuig verondersteld wordt een invloed op de totstandkoming van het ongeval te hebben gehad, terwijl het, zoals in dit
geval, regelmatig geparkeerd was op een daartoe bestemde plaats, dat
het begrip betrokkenheid zelf in dat geval immers op zich niets meer zou
betekenen.
Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat het voormelde voertuig
geen enkele rol heeft gespeeld in het ongeval, zoals het in zijn geheel
wordt beschouwd.
Het bestreden vonnis beslist ten slotte dat evenmin is aangetoond dat
het voormelde voertuig op de een of andere wijze tot de schade van het
slachtoffer zou hebben bijgedragen en dat de feitelijke rol die dat voertuig in het ontstaan van de schade heeft kunnen spelen, niet volstaat om
aan te nemen dat het bij het ongeval betrokken was.
7. In zijn cassatieberoep tegen dat vonnis bekritiseert de eiser de beslissing waarbij de betrokkenheid van het voertuig van mevrouw C. bij
het ongeval uitgesloten wordt, terwijl het vonnis nochtans had vastgesteld dat het slachtoffer door de botsing met het voertuig van de heer B.
tegen de achterruit van het voertuig Citroën Saxo van mevrouw C. was
geslingerd, en dat er dus een contact tussen dat voertuig en het slachtoffer was geweest. Hij beroept zich daartoe op artikel 29bis van de wet
van 21 november 1989.
Volgens de eiser is een voertuig, in de zin van die bepaling, bij een ongeval betrokken wanneer er enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat.
De betrokkenheid van een voertuig bij een ongeval houdt geen verband
met een fout van zijn bestuurder en evenmin met een oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het verkeersongeval.
Derhalve is niet vereist dat het voertuig een rol in de totstandkoming
van het ongeval heeft gespeeld opdat het bij het ongeval betrokken is in
de zin van het voormelde artikel 29bis.

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1510 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1510

ARRESTEN VAN CASSATIE

13.6.14 - N° 427

Zodra er daarenboven een contact is geweest tussen het voertuig en het
slachtoffer, is het vereiste verband met de betrokkenheid van het voertuig bij het ongeval noodzakelijkerwijs aangetoond.
Het bestreden vonnis, dat de betrokkenheid van het door de verweerster verzekerde voertuig uitsluit, op grond dat het voormelde voertuig,
dat regelmatig geparkeerd was, geen enkele invloed op het ongeval heeft
gehad en daarin geen enkele rol heeft gespeeld, schendt derhalve
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
8. Het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei van
24 oktober 2012, dat op verwijzing is gewezen, is niet verenigbaar met het
arrest van uw Hof van 28 april 2011, in zoverre het overweegt dat het bijzonder uitgebreide karakter dat het voormelde arrest aan het begrip betrokkenheid geeft, lijkt in te druisen tegen de gebruikelijke betekenis
van het begrip, dat een deelname in het ongeval veronderstelt, dat het
niet voldoende is dat er een contact tussen het slachtoffer en een voertuig is geweest opdat laatstgenoemde ipso facto bij het ongeval betrokken is, maar dat het voormelde voertuig op een of andere wijze in de
totstandkoming van dat contact een rol moet hebben gespeeld, dat wil
zeggen dat het kan verklaren waarom het ongeval heeft plaatsgevonden,
en dat de rechtbank niet kan aannemen dat het voertuig waarop het
slachtoffer is beland, verondersteld kan worden een invloed te hebben
gehad op de totstandkoming van het ongeval, terwijl het regelmatig geparkeerd stond op een daartoe bestemde plaats.
9. Het middel dat de eiser tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert,
heeft dezelfde draagwijdte als dat welk is aangevoerd tot staving van het
cassatieberoep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Luik van 16 februari 2010 en dat door het Hof is aangenomen; het middel
verzoekt opnieuw uitspraak te doen over de vraag of een voertuig, in de
zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, bij een ongeval betrokken is, hetzij wanneer er enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat, hetzij wanneer het een of andere rol in de totstandkoming
van het ongeval heeft gespeeld en of dat verband bestaat zodra er een
contact tussen dat voertuig en het slachtoffer is geweest.
Daarom is de zaak aanhangig gemaakt bij de verenigde kamers van het
Hof.
B. BEGINSELEN
1. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 is grotendeels gebaseerd op de Franse wet nr. 25-677 van 5 juli 1985 “tendant à l’amélioration
de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des
procédures d’indemnisation” (1).
(1) FAGNART, “L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la
réforme bâclée du 30 mars 1994”, RGAR 1994, F12388, 5, verso; D.M. PHILIPPE, “Les conditions d’application de la nouvelle loi. L’implication du véhicule automoteur”, in
DUBUISSON, L’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la circulation,
1995, 73.
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Om voor die vergoedingsregeling in aanmerking te komen, moet het
slachtoffer aantonen dat het een verkeersongeval betreft waarbij één of
meerdere voertuigen betrokken zijn.
2. Aangezien het begrip betrokkenheid van het voertuig is ontleend
aan de Franse wet nr. 25-677 van 5 juli 1985, lijkt het gepast om te verwijzen naar de Franse uitlegging van dat begrip, dat het feit is dat vereist
wordt maar volstaat om het recht op vergoeding te doen ontstaan (1).
Tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet heeft de “garde des
sceaux” zich voor de Senaat uitgedrukt in niet mis te verstane bewoordingen: “Pour qu’il y ait implication, il suffit que le véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit
dans la réalisation de l’accident, et l’on ne devrait pas discuter du rôle causal
ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer le champ d’application
du texte. Par exemple, la loi s’appliquera même si le véhicule est en stationnement régulier” (2).
In de memorie van toelichting van de wet van 30 maart 1994 worden
soortgelijke bewoordingen gebruikt: “Il n’est pas nécessaire que (le conducteur) commette une faute quelconque, ni que l’accident soit provoqué par
un contact avec le véhicule. Il n’est pas non plus nécessaire que le véhicule
soit en mouvement au moment de l’accident. Même s’il est en stationnement
régulier, un véhicule peut être considéré comme étant impliqué dans un accident” (3).
De Franse en Belgische wetgevers hebben een schaderegeling willen invoeren zonder dat er discussie wordt gevoerd over de fout en zelfs niet
over het oorzakelijk verband tussen het voertuig en de schade (4).
Die wetten hebben een volstrekt originele vergoedingsregeling ingevoerd. Niet alleen hebben ze een bijzondere objectieve aansprakelijkheid
ingevoerd die geen verband houdt met de fout, de tekst en de geest van
de wet laten daarenboven het concept zelf van de aansprakelijkheid varen en geven de voorkeur aan de vergoeding van het slachtoffer. De bepalingen van die wetten verwijzen immers liever naar het “recht op
vergoeding” dan naar de aansprakelijkheidsschuld. Meer dan ooit wordt
de aansprakelijke buiten beschouwing gelaten. “Het recht op vergoeding” is gericht tegen een verzekeraar. Welnu, die verzekeraar is zelf
slechts een tussenpersoon. Hij is een schakel voor het ten laste nemen
van de vergoeding door de gemeenschap van de verzekerden (5).
(1) Verslag van de heer ARTS, o.c., 30; CONTE, “Le législateur, le juge, la faute et
l’implication (la fable édifiante de l’autonomie de la loi du 5 juillet 1985)”, JCP 1990, I,
3471; GROUTEL, L’extension du rôle de l’implication du véhicule, Dall., 1990, Chron., 263;
VINEY, L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, Parijs, L.G.D.J., 1992,
nrs. 13 tot 17.
(2) Parlementaire voorbereiding Badinter-wet, JO, Sén., 11 april 1985, 193.
(3) Doc. parl., Sénat, 980-1 (1993-1994), 9 februari 1994, Exposé des motifs, 33.
(4) WUYTS, “Wanneer is een motorrijtuig ‘betrokken’ bij een verkeersongeval in de
zin van art. 29bis W.A.M.-Wet?”, RW 2007-08, 1423.
(5) JOURDAIN, “Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., 643.
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3. Bij het bepalen van het verband tussen het landvoertuig en het verkeersongeval verwijst de wet naar een voor ons rechtsstelsel nieuw juridisch concept: de betrokkenheid (1).
a. De wetgever heeft het begrip betrokkenheid met opzet niet willen
omschrijven, maar heeft niettemin uitdrukkelijk zijn wil te kennen gegeven dat de rechtspraak de toepassingsvoorwaarden ervan ruim zou uitleggen (2).
Dat concept werd ingevoerd om een snellere vergoeding van het slachtoffer mogelijk te maken; het doel ervan is discussies over het begrip fout
van de bestuurder alsook over het oorzakelijk verband tussen de fout en
de schade te vermijden. Het voertuig is hier, ten behoeve van de vergoeding, slechts als aanknopingspunt met het ongeval (3).
Voor de wet is het ongeval de hoofdzaak. De betrokkenheid maakt het
mogelijk het voertuig te identificeren op grond waarvan de schuldenaar
van de vergoeding kan worden aangewezen. Het werkelijke doel daarvan
bestaat echter enkel erin de last van de vergoeding aan een verzekeraar
over te dragen (4).
De betrokkenheid bij het ongeval is in die zin eigenlijk noch een grondslag voor het recht op vergoeding noch een feit waarin de aansprakelijkheidstelling zijn oorsprong vindt. Zij is slechts een ‘voorwaarde voor de
toepassing van de wet’, een van die voorwaarden die het toepassingsgebied ervan afbakenen (5).
De betrokkenheid is een zuiver objectieve omstandigheid; men kan tegen zijn wil betrokken geraken (6).
Zij is het resultaat van een omschrijving, die de rechter op grond van
de omstandigheden verricht (7).
De rol van de betrokkenheid blijkt nogal verschillend van die van de
oorzaak in het gemene recht van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De betrokkenheid wordt beoordeeld t.a.v. het ongeval, in tegenstelling tot de oorzaak, die verwijst naar de schade. Welnu, een voertuig kan
zeer goed een rol hebben gespeeld in een ongeval, daarin zijn opgetreden,
zonder de oorzaak van de schade te zijn geweest (8).
(1) JOURDAIN, o.c., 647.
(2) DE CALLATAŸ enESTIENNE, De la faute inexcusable à la faute intentionnelle, 95; “La
jurisprudence devra s’inspirer de l’interprétation large que le gouvernement a donnée
à la notion d’implication comme cela ressort de l’exposé des motifs”, Doc. parl., Sénat,
980-1 (1993-1994), 9 février 1994, Exposé des motifs, 33.
(3) Doc. parl., Sénat, 980-1 (1993-1994), 9 februari 1994, Exposé des motifs, 33; JOURDAIN, o.c., 647; VAN SCHOUBROECK en DE GRAEVE, “Commentaar bij art. 29bis WAM-wet”,
in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
2013, 36.
(4) JOURDAIN, o.c., 647; la loi du 5 juillet 1985 est, comme l’a justement écrit M. TUNC,
“une loi de couverture des risques grâce à l’assurance”.
(5) JOURDAIN, o.c., 647.
(6) GROUTEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 18 november 1987, Dall. 1988, Jur., 374.
(7) GROUTEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 28 mei, 21 juli en 12 november 1986, Dall. 1987,
Jur., 162.
(8) JOURDAIN, o.c., 647; VAN SCHOUBROECK en DE GRAEVE, o.c., 16-36.
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b. De oorspronkelijke opvatting van het begrip betrokkenheid bij het
ongeval verschilde duidelijk van het begrip oorzaak.
Aanvankelijk heeft het Franse Hof van Cassatie toezicht willen houden op de naleving van dat onderscheid, zoals het door de wetgever was
gewild, door aan te nemen dat een voertuig dat geen enkele causale rol
in het ongeval had gespeeld, toch bij het ongeval betrokken kon zijn. De
betrokkenheid legt immers een verband tussen het voertuig en het ongeval (1).
Zo zou, volgens een behoorlijk aantal beslissingen, een voertuig dat
geen enkele causale rol heeft gespeeld, toch in de zin van de wet bij het
ongeval betrokken kunnen zijn (2).
Zo werden m.n. beslissingen gegispt die de toepassing van de wet hadden uitgesloten omdat het voertuig geen actieve rol in het ongeval had
gespeeld, terwijl het voertuig bij het ongeval betrokken was of had kunnen zijn, wat de rechters m.n. hadden moeten nagaan (3).
Die oplossingen volgen de logica van een vergoedingsregeling van de
slachtoffers van ongevallen.
De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie heeft de grenzen van
het begrip betrokkenheid gedefinieerd en heeft een casuïstiek betreffende de criteria van de betrokkenheid ontwikkeld. Daarin wordt betrokkenheid gedefinieerd als een meervoudig begrip waarvan de inhoud
varieert naargelang van de onderzochte omstandigheden (4).
b.1. De betrokkenheid van het voertuig is aangetoond wanneer het
voertuig in beweging is en met het slachtoffer of met zijn voertuig in
aanraking komt. De betrokkenheid van het voertuig is aangetoond wanneer het slachtoffer het bewijs levert van een botsing met een rijdend
voertuig. Het loutere feit dat het voormelde contact heeft plaatsgehad.
— een materieel feit dat niet kan worden betwist. — is een reden om de
betrokkenheid van het voertuig aan te nemen (5).
b.2. Toen geoordeeld werd dat geparkeerde voertuigen, die aangereden
werden door het voertuig van het slachtoffer, het verkeer niet hadden
gehinderd en dus niet bij het ongeval waren betrokken, verklaarde het
Franse Hof van Cassatie uitdrukkelijk dat die analyse foutief was en
oordeelde het dat ‘le fait qu’un véhicule soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident’ (6).
(1) JOURDAIN, “Domaine d’application”, inBRUN enJOURDAIN, Loi Badinter: le bilan de
20 ans d’application, 2006, 27.
(2) Cass. fr. (civ.) 11 april 1986, JCP 1986, II, 20672; Cass. fr. (civ.) 26 november 1986, D.
1987, 128; Cass. fr. (civ.) 4 maart 1987, JCP 1987, IV, 164.
(3) Cass. fr. (civ.) 4 december 1985, Bull. cass. II, nr. 186; Cass. fr. (civ.) 19 februari
1986, Bull. cass. II, nr. 18; Cass. fr. (civ.) 14 oktober 1987, Bull. cass. II, nr. 199.
(4) JOURDAIN, “Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., 648.
(5) Cass. fr. (civ.) 16 december 1985, Bull. cass. II, nr. 196; Cass. fr. (civ.) 14 oktober
1987, Bull. cass. II, nr. 192; Cass. fr. (civ.) 24 november 1987 en 1 december 1987, 9 februari
1988 en 16 maart 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, 558; Cass. fr. (civ.) 10 april 1991, Bull. cass. II,
nr. 116; Cass. fr. (civ.) 16 oktober 1991, Resp. civ. et assur. 1991, comm. nr. 419; Cass. fr.
(civ.) 31 maart 1993, Bull. cass. II, nr. 132.
(6) Cass. fr. (civ.) 23 maart 1994, Dall. 1994, Jur., 299.
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In een arrest van 25 januari 1995 verduidelijkt het Franse Hof van Cassatie het criterium van betrokkenheid van een voertuig als volgt:
“qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, tout véhicule qui a été
heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement” (1).
De situatie van geparkeerde voertuigen, waarmee stilstaande voertuigen moeten worden gelijkgesteld, wordt op één lijn geplaatst met bewegende voertuigen: het contact bewijst de betrokkenheid van het
voertuig (2).
Dat contact, wat een materieel feit is dat niet kan worden betwist, is,
los van alle andere overwegingen, een gegeven op grond waarvan de betrokkenheid van het voertuig kan worden aangenomen (3).
b.3. Zonder dat contact volstaat de loutere aanwezigheid van een voertuig op de plaats van een verkeersongeval niet om de betrokkenheid van
dat voertuig te kunnen aannemen (4).
Het Franse Hof van Cassatie neemt doorgaans aan dat de betrokkenheid van het voertuig blijkt uit het bewijs dat het voertuig “enige rol in
het ongeval” heeft gespeeld (“a joué un rôle quelconque dans l’accident”) of
“op een of andere wijze”, “om gelijk welke redden” of “om een of andere
redden” in het ongeval is opgetreden (“intervenu de quelque manière”, “à
quelque titre que ce soit”, “à un titre quelconque”) (5).
De voormelde regel is zodoende het logische gevolg van de regel volgens welke een voertuig bij een ongeval is betrokken, indien het “om gelijk welke reden is opgetreden in de totstandkoming van het ongeval”
(“intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident”) of
in het verloop van het ongeval. Volgens Larousse betekent het begrip
“intervenir” (“optreden“): “prendre part volontairement dans une action pour
en modifier le cours”. Indien het optreden echter plaatsheeft om “gelijk
welke reden” (“à quelque titre que ce soit”), kan de wijziging van het daaruit voortvloeiende verloop van de handeling onopzettelijk zijn. “Optreden” (“intervenir”) betekent dus op een of andere wijze deelnemen aan een
handeling. Over het algemeen kan worden aangenomen dat elk voertuig
dat een, zelfs louter passieve, rol in de totstandkoming van een verkeersongeval heeft gespeeld, bij dat ongeval betrokken is. Indien die rol niet
is aangetoond, volstaat zijn loutere aanwezigheid op de plaats van het
(1) Cass. fr. (civ.) 25 januari 1995, Bull. cass. II, nr. 27.
(2) JOURDAIN, “Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., 648.
(3) LANDEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 28 maart 2013, RGDA 2013, 644.
(4) Cass. fr. (civ.) 13 december 2012, RGDA 2013, 332.
(5) Cass. fr. (civ.) 1 maart 1989, Rev. trim. dr. civ. 1989, 568; Cass. fr. (crim.)
15 november 1990, Bull. crim., nr. 382; Cass. fr. (civ.) 10 mei 1991, Bull. cass. II, nr. 135;
Cass. fr. (civ.) 15 mei 1992, Bull. cass. II, nr. 139; Cass. fr. (civ.) 16 maart 1994, Bull. cass.
II, nr. 90; Cass. fr. (civ.) 21 juni 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. nr. 295; Cass. fr.
(civ.) 14 november 2002, Legifrance.gouv.fr; Cass. fr. (civ.) 4 juli 2007, RGDA 2007, 846;
Cass. fr. (civ.) 24 mei 2012, Legifrance.gouv.fr.: De betrokkenheid vereist geen contact
met of optreden van een onderdeel van het voertuig, aangezien het ongeval zich niet
zou hebben voorgedaan zonder het optreden van het betrokken voertuig.
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ongeval niet om de betrokkenheid van het voertuig bij het ongeval aan
te nemen (1).
Volgens Jourdain is die “een of andere rol” (“rôle quelconque”), dat “een
of ander optreden” (“intervention quelconque”) niets meer dan een algemene causale rol, in de zin dat het voertuig een noodzakelijke voorwaarde
voor het ongeval moet zijn geweest (2).
Het gaat hier evenwel om de oorzaak van “het ongeval” en niet van de
schade. Het voertuig hoeft het ongeval overigens niet te hebben “veroorzaakt”; het voertuig moet alleen een “invloed” op het verloop ervan hebben gehad, het moet enkel “het verloop ervan hebben gewijzigd”: het is
voldoende dat het ongeval, zonder het voertuig, niet op dezelfde wijze
zou hebben plaatsgevonden (3).
Hoewel de oorzakelijkheid opnieuw wordt ingevoerd zonder dat er
sprake is van een contact, wordt dat begrip zeer ruim opgevat, aangezien
het voertuig geen actieve rol in de totstandkoming van het ongeval moet
hebben gespeeld om daarbij betrokken te zijn. In feite moet de vraag
worden gesteld of het ongeval zonder de aanwezigheid van het voertuig
al dan niet zou hebben plaatsgevonden. Zo werd de betrokkenheid van
een voertuig bij een ongeval aangenomen omdat een voetganger was teruggedeinsd voor een manoeuvre van het voertuig. Hetzelfde geldt wanneer de aanwezigheid van het voertuig een verrassingseffect heeft
teweeggebracht, zonder dat het voormelde voertuig daarom een hinderende rol heeft gespeeld (4).
Wanneer er geen contact is geweest, moet het slachtoffer aantonen dat
het voertuig dat volgens hem bij het ongeval betrokken is, op een of andere wijze in het verloop van het ongeval een rol heeft gespeeld (5).
b.4. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin
er een contact is geweest en die waarin er geen contact is geweest. In het
eerste geval is het voertuig noodzakelijkerwijs betrokken bij het ongeval, of het nu in beweging was dan wel stilstond. In het tweede geval is
(1) LANDEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 13 december 2012, RGDA 2013, 335; Cass. fr.
(civ.) 3 juni 2010, RGDA 2010, 1053: Het arrest schendt artikel 1 van de wet van 5 juli 1985
wanneer het weigert de betrokkenheid aan te nemen van een voertuig dat met motorpech stilstond op de pechstrook van een autosnelweg, hoewel het vaststelt dat de stilstand van dat voertuig de aanwezigheid had vereist van de pechverhelper, die tijdens
zijn takelwerkzaamheden gewond was geraakt door een rijdende vrachtwagen; Landel,
noot onder het voormelde arrest, RGDA 2010, 1053: Indien het bewuste voertuig niet
met motorpech op de autosnelweg had gestaan, was de pechverhelper hem niet komen
halen en was deze tijdens de takelwerkzaamheden niet aangereden door een vrachtwagen.
(2) JOURDAIN, “Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., 648; Cass. fr. (civ.) 5 februari 1992, Resp. civ. et assur. 1992, comm.
nr. 182.
(3) JOURDAIN, “Domaine et conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985”, Gaz.
Pal. 1995, 1, doctr., 648; JOURDAIN, “Domaine d’application”, in BRUN et JOURDAIN, Loi
Badinter: le bilan de 20 ans d’application, 2006, 27-28; Cass. fr. (civ.) 24 mai 2012, Legifrance. Gouv.fr: De betrokkenheid van een voertuig bij een ongeval vereist geen contact of optreden van een onderdeel van het voertuig, aangezien het ongeval zich zonder
het optreden van het betrokken voertuig niet zou hebben voorgedaan.
(4) LANDEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 4 juli 2007, RGDA 2007, 849.
(5) GROUTEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 23 maart 1994, Dall., 1994, Jur., 301.
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het voertuig betrokken wanneer het, volgens de in de arresten gebruikte
bewoordingen, ‘un rôle quelconque dans l’accident’ heeft gespeeld of daarin
‘à quelque titre que ce soit’ of ‘de quelque manière que ce soit’ is opgetreden (1).
Volgens Larousse betekent ‘rôle’: ‘l’action, l’influence que l’on exerce’,
en betekent ‘incidence’: ‘la conséquence, l’effet, l’influence’.
De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie past het begrip ‘betrokkenheid zonder contact’ in ruime zin toe (2).
Toch weigert het aan te nemen dat de aanwezigheid van het voertuig
op de plaats van het ongeval op zich volstaat om de betrokkenheid van
het voertuig aan te nemen (3); hetzelfde geldt in geval van samenloop
tussen het voertuig en het ongeval (4).
b.5. In complexe ongevallen, waarin niet slechts één voertuig was betrokken of slechts twee voertuigen op elkaar waren gebotst, hadden
sommige beslissingen opnieuw een oorzakelijk verband tussen het betrokken voertuig en de schade geëist. Zo werd impliciet geëist dat het
voertuig van de verweerder niet alleen bij het ongeval maar ook ‘dans le
dommage’ was betrokken of, wat op hetzelfde neerkomt, ‘dans l’accident
qui a causé le dommage’. Op die manier kon de verweerder wiens voertuig
bij het ongeval was betrokken, aantonen dat hij de schade niet had veroorzaakt door te bewijzen dat de schade reeds vóór zijn tussenkomst was
ontstaan (5).
Die houding werd door de rechtsleer uitvoerig bekritiseerd omdat zij
opnieuw een oorzakelijk verband met de schade eiste, wat overbodig en
kennelijk in strijd met de wet was, doordat het complexe ongeval werd
opgesplitst in een reeks afzonderlijke ongevallen waarin de verschillende voertuigen betrokken waren.
(1) JOURDAIN, “Domaine d’application”, in BRUN etJOURDAIN, Loi Badinter: le bilan de
20 ans d’application, 2006, 27.
(2) JOURDAIN, o.c., 28; Cass. fr. (civ.) 21 juni 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm.
nr. 295; Cass. fr. (civ.) 14 november 2002, Legifrance.gouv.fr: De bestuurder van een bromfiets valt op een kruispunt op het ogenblik dat een voertuig, dat hem tegemoet rijdt,
plots vertrekt zonder te wachten tot het verkeerslicht op groen springt; het Franse
Hof van Cassatie, dat herhaalt dat elk voertuig dat, om gelijk welke reden, in de totstandkoming van het ongeval een rol heeft gespeeld, bij dat ongeval betrokken is, oordeelt dat het vonnis, dat beslist dat de causale rol van het motorrijtuig niet is
aangetoond omdat het niet met de bromfiets in aanraking was gekomen, de wet van
5 juli 1985 schendt; Cass. fr. (civ.) 3 juli 2003, Legifrance.gouv.fr: Twee bromfietsen
rijden samen op een laan; een bromfiets botst tegen een scheidingsmuur tussen de
rijstroken; de bestuurder raakt gewond; het Franse Hof van Cassatie beslist dat het
hof van beroep uit de verklaring van de bestuurder, van wie wordt aangevoerd dat hij
bij het ongeval betrokken is, dat hij het slachtoffer naar rechts heeft zien uitwijken
om hem in te halen maar dat hij zich achter hem bevond en het dus mogelijk was dat
hij de middenberm niet had opgemerkt, naar recht heeft kunnen afleiden dat de voormelde bestuurder bij het ongeval betrokken was.
(3) JOURDAIN, o.c., 28; Cass. fr. (civ.) 23 juni 1993, Resp. civ. et assur. 1993, comm.
nr.339.
(4) JOURDAIN, o.c., 28; Cass. fr. (civ.) 8 februari 1995, Resp. civ. et assur. 1995, comm.
nr. 127; Cass. fr. (civ.) 18 maart 1995, Resp. civ. et assur. 1995, comm. nr. 173; Cass. fr.
(civ.) 8 juli 2004, Bull. cass.II, nr. 345.
(5) JOURDAIN, o.c., 30.
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Zij verdraaide de voorwaarde van betrokkenheid door haar te beoordelen
op grond van de schade en niet op grond van het ongeval in zijn geheel. Het
Franse Hof van Cassatie heeft zodoende beslissingen vernietigd die de vorderingen van het slachtoffers hadden verworpen, op grond dat de voertuigen van de verweerders de aangevoerde schade niet hadden veroorzaakt (1).
Elk voertuig dat op gelijk welke wijze een rol speelt in de totstandkoming van een complex ongeval, dat bestaat uit een reeks opeenvolgende
botsingen die zich gelijktijdig en ononderbroken voordoen, wordt zodoende geacht bij dat ongeval te zijn betrokken (2).
Bij opeenvolgende botsingen zijn de voertuigen die in een eerste reeks
ongevallen beschadigd worden, bij de lichamelijke schade van de ter hulp
gesnelde brandweerlieden betrokken, omdat de aanwezigheid van het
slachtoffers op de plaats van het ongeval het gevolg was van de ongevallen met die voertuigen. Het arrest, dat beslist dat die voertuigen niet in
die ongevallen betrokken zijn, m.n. op grond dat de twee reeksen ongevallen zich met een tussenpauze van twintig minuten hebben voorgedaan, wordt vernietigd (3).
Die oplossing is conform de rechtspraak volgens welke, m.b.t. complexe ongevallen, de bij het eerste ongeval betrokken voertuigen ook bij
de volgende ongevallen betrokken zijn, in zoverre ‘ils sont intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans leur réalisation’ (4).
4. Het Belgische Hof van Cassatie heeft het begrip betrokkenheid in
chronologische volgorde aldus omlijnd.
4.1. Arrest van 2 september 2005 (5).
Het bestreden vonnis stelt vast dat een verkeersongeval heeft geleid
tot het overlijden van het slachtoffer en dat is aangetoond dat twee voertuigen hem hebben aangereden, waarbij het eerste, onbekende voertuig
hem heeft overreden terwijl hij op de rijweg lag en hem meteen heeft gedood, terwijl het andere voertuig over zijn linkerbeen is gereden, en beslist vervolgens dat enkel het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tot vergoeding gehouden is.
Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing op grond dat, enerzijds, een voertuig bij een ongeval is betrokken indien het een hinderende rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval en dat, anderzijds,
het voertuig op een of andere wijze moet hebben deelgenomen aan het
(1) JOURDAIN, o.c., 30-31; Cass. fr. (civ.) 11 januari 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm.
nr. 81; Cass. fr. (civ.) 27 september 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. nr. 361; Cass. fr.
(civ.) 11 juli 2002, Resp. civ. et assur. 2001, comm. nr. 331; Cass. fr. (civ.) 13 mei 2004, RTD
civ. 2004, 744; Cass. fr. (civ.) 13 mei 2004, Resp. civ. et assur. 2004, comm. nr. 369.
(2) Cass. fr. (civ.) 7 juli 2011, Legifrance.gouv.fr.
(3) Cass. fr. (civ.), 25 oktober 2007, RGDA 2008, 99.
(4) LANDEL, noot onder Cass. fr. (civ.) 25 oktober 2007, RGDA 2008, 100: De betrokkenheid bij het ongeval leidt tot betrokkenheid bij het geheel van de schade die door dat
geval is veroorzaakt; DELBECQUE, JOURDAIN et MAZEAUD, Responsabilité civile: panorama
2004, Dall., 2005, 191: Om te kunnen spreken van één enkel ongeval, moet elke gebeurtenis een rol hebben gespeeld in het verloop van het in zijn geheel beschouwde ongeval;
dat veronderstelt een oorzakelijk verband tussen die gebeurtenissen, zodat elke
gebeurtenis, met uitzondering van de allereerste, verklaard wordt door de andere
gebeurtenissen.
(5) Cass. (1e fr. k.) 2 september 2005, AR C.03.0256.F, Juridat.
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ontstaan van de schade, waarbij de ‘beschuldigde’ verzekeraar moet aantonen dat de schade van het slachtoffer, zonder het verzekerde voertuig,
op dezelfde wijze zou zijn ontstaan.
Het Hof, dat vaststelt dat het bestreden vonnis erop wijst dat het
slachtoffer, die achtereenvolgens is aangereden door twee voertuigen,
meteen na zijn aanrijding door het eerste voertuig is gedood, oordeelt
dat uit die vaststellingen noodzakelijkerwijs moet worden afgeleid dat
het tweede voertuig geen rol heeft gespeeld in het ongeval dat de schade
van het slachtoffer heeft veroorzaakt en dat die vaststellingen volstaan
om de beslissing naar recht te verantwoorden volgens welke de laatstgenoemde verweerster niet bij het verkeersongeval betrokken is.
Het Hof, dat beslist dat het tweede voertuig geen rol heeft gespeeld in
het ongeval dat de schade van het slachtoffer heeft veroorzaakt, oordeelt
aldus dat de betrokkenheid van een voertuig dat met een persoon in aanraking komt, kan worden afgeleid uit de rol die dat voertuig heeft gespeeld in het ontstaan van de schade van het slachtoffers of nog uit het
verband tussen dat voertuig en de schade van het slachtoffer.
4.2. Arrest van 9 januari 2006 (1).
Het bestreden vonnis stelt vast dat een voertuig op de laan reed, dat
het slachtoffer zijn voertuig op de rechterkant van de rijbaan had geparkeerd, in de door het andere voertuig gevolgde rijrichting, en dat het
niet regelmatig geparkeerd was, dat het slachtoffer werd aangereden
door het andere voertuig terwijl het naast zijn eigen voertuig stond, dat
het eerste voertuig eerst het slachtoffer en niet diens voertuig heeft aangereden en dat het slachtoffer met zijn voertuig in aanraking is gekomen.
Het bestreden vonnis, dat eerst erop wijst dat het Franse Hof van Cassatie vereist dat het slachtoffer aantoont dat het voertuig ‘een of andere
rol’ (‘un rôle quelconque’) in het ongeval heeft gespeeld, dat de aanwezigheid van het voertuig op zich niet voldoende is en het slachtoffer daarenboven het verband tussen het voertuig en het ongeval moet aantonen,
verantwoordt zijn beslissing dat de verzekeraar van het voertuig van het
slachtoffer niet tot vergoeding veroordeeld kan worden, op grond dat het
voormelde voertuig geen enkele rol in het ongeval heeft gespeeld, dat
daaruit niet kan worden afgeleid dat het ongeval zich ook zou hebben
voorgedaan zonder de aanwezigheid van het betrokken voertuig, dat de
plaats van het slachtoffer op de rijbaan en niet die van het geparkeerde
voertuig de aanleiding van het ongeval is geweest en dat uit het contact
tussen het slachtoffer en zijn voertuig niet volgt dat laatstgenoemd
voertuig bij het ongeval betrokken is, dat het een bepalende rol in het
ongeval (en niet in het ontstaan van de schade) heeft gespeeld.
Het Hof, dat oordeelt dat de loutere aanwezigheid van een voertuig bij
een verkeersongeval niet voldoende is om daaruit te besluiten dat het
voormelde voertuig bij het ongeval is betrokken, dat een voertuig bij een
ongeval betrokken is wanneer er enig verband tussen de aanwezigheid
van het voertuig en het ongeval bestaat en dat daaruit volgt dat er geen
(1) Cass. (3de nl. k.) 9 januari 2006, AC 2006, nr. 21.
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oorzakelijk verband hoeft te bestaan tussen de aanwezigheid van het
voertuig en het ongeval opdat een voertuig bij het ongeval betrokken
is (1), beslist dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat “niet kan
worden besloten dat het verkeersongeval zich ook zou hebben voorgedaan zonder de aanwezigheid van het voertuig in kwestie”, derhalve een
oorzakelijk verband vereist en bijgevolg artikel 29bis van de wet van
21 november 1989 schendt.
In een geval waarin er een feitelijk contact tussen het slachtoffer en
een voertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid
van een voertuig bij een ongeval enig verband tussen de aanwezigheid
van het voertuig en het ongeval vereist maar dat hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval is
vereist.
Volgens Larousse is ‘le lien’ (het verband), ‘ce qui relie, unit deux ou plusieurs choses entre elles’.
4.3. Arrest van 3 oktober 2008 (2).
Het bestreden vonnis stelt vast dat het regelmatig geparkeerde voertuig werd geraakt door een fietser, nadat hij was aangereden door een bewegend voertuig, dat het hoofd van de fietser met een zware klap op de
voorruit van dat voertuig is beland en dat de botsing van het hoofd tegen
de voorruit van het voertuig doorslaggevend was voor de gevolgen van
dat tragische ongeval.
Het bestreden vonnis oordeelt dat het regelmatig geparkeerde voertuig, dat is geraakt door een fietser na de botsing met een bewegend
voertuig, niet heeft bijgedragen tot het ontstaan van dat ongeval en van
de schade, zodat de aanwezigheid van dat voertuig op de plaats van het
ongeval niet kan worden uitgelegd als de “betrokkenheid” van een ander
voertuig, dat de verzekeraar van een stilstaand voertuig, dat daadwerkelijk is “betrokken” bij het ongeval (bijvoorbeeld, omdat het fout geparkeerd stond), desgevallend aangesproken kan worden indien dat voertuig
een rol in het ongeval heeft gespeeld, dat het feit dat de fietser, door de
hevige botsing, tegen een verder geparkeerde wagen terechtgekomen is,
een gevolg van dat ongeval is maar geen enkele weerslag op de totstandkoming van dat ongeval heeft gehad en dat de fietser, indien dat geparkeerde voertuig daar niet had gestaan, op ongeveer dezelfde plaats op de
grond was terechtgekomen. Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat
de aanwezigheid van het geparkeerde voertuig niet kan worden uitgelegd
als een “betrokkenheid” van een ander voertuig.
Het Hof, dat oordeelt dat een motorrijtuig bij een ongeval betrokken
is wanneer het een of andere rol in het ongeval heeft gespeeld, dat wat
dat betreft niet vereist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval en dat de omstandigheid dat het tweede motorrijtuig, waarop
het slachtoffer is terechtgekomen, geen enkele rol heeft gespeeld in de
totstandkoming van de aanrijding door het eerste motorrijtuig, niet be(1) De vertaling in Pas. is onjuist.
(2) Cass. (1e nl. k.) 3 oktober 2008, AC 2008, nr. 524.
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let dat het een rol kan spelen in het verkeersongeval en dus betrokken
kan zijn bij dat ongeval, beslist vervolgens dat het bestreden vonnis, dat
aanneemt dat de betrokkenheid van het motorrijtuig een oorzakelijk
verband tussen de aanwezigheid van dat motorrijtuig en het ontstaan
van het verkeersongeval vereist, artikel 29bis, § 1, van de wet van
21 november 1989 schendt.
In een geval waarin er een feitelijk contact tussen het slachtoffer en
een voertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid
van een voertuig vereist dat het een of andere rol in het ongeval heeft
gespeeld en dat hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval is vereist.
4.4. Arrest van 22 oktober 2009 (1).
Het bestreden vonnis stelt vast dat het slachtoffer, een voetganger, de
straat is overgestoken, met in zijn handen een rol afval van vloerbekleding, teneinde dat afval in de stilstaande vuilniswagen aan de overkant
van de straat te gooien, tegen de rechterzijde van een bewegend voertuig
is gelopen en hierdoor levensgevaarlijk werd gewond.
Het bestreden vonnis overweegt dat het begrip ‘betrokkenheid’ ruim
moet worden uitgelegd en kan worden aangenomen zodra is aangetoond
dat het voertuig een zekere rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van
het ongeval, dat dan ook niet is vereist dat een of andere fout werd begaan of dat er sprake moet zijn van een fysiek contact met het voertuig,
dat het bovendien irrelevant is of het motorrijtuig al dan niet regelmatig aan het verkeer deelnam, dat het loutere feit dat de vuilniswagen geparkeerd stond, niet uitsluit dat hij bij het ongeval of bij de gevolgen van
het ongeval betrokken was, dat het voertuig, al was het maar door zijn
loutere aanwezigheid, een rol moet hebben gespeeld bij het tot stand komen van het ongeval of bij de gevolgen van het ongeval, dat er dan ook
gezocht moet worden naar de rol van het voertuig in de totstandkoming
van het ongeval, zelfs als die rol louter passief is, dat bijgevolg de vraag
rijst of het ongeval ook zonder de deelname van het voertuig aan het verkeer zou hebben plaatsgevonden, dat, als het ongeval zich niet of niet op
dezelfde wijze had voorgedaan indien het voertuig niet aanwezig was geweest, tot de betrokkenheid besloten kan worden en dat bijgevolg moet
worden nagegaan of het ongeval zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien dit voertuig er niet was geweest. Het bestreden vonnis
wijst vervolgens erop dat uit de voorgelegde gegevens niet blijkt dat de
vuilniswagen een of andere rol heeft gespeeld bij de aanrijding van de
voetganger, dat de aanwezigheid van het voertuig totaal losstaat van de
aanrijding van de voetganger door een reglementair voorbijrijdend voertuig en dat de stilstaande vuilniswagen geen enkele, ook geen passieve,
rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het ongeval, aangezien duidelijk vaststaat dat dit voertuig het zicht van de bij het ongeval betrokken weggebruikers (de voetganger en de bestuurder) niet heeft gehinderd
en geen enkele andere rol heeft gespeeld. Het bestreden vonnis beslist
(1) Cass. (1e nl. k.) 22 oktober 2009, AC 2009, nr. 604.
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dat de betrokkenheid van de vuilniswagen bij het ongeval niet is aangetoond.
Hoewel het middel het Hof enkel verzocht een marginale toetsing van
het bestreden vonnis te verrichten, op grond dat het vonnis uit die vaststellingen niet wettig had kunnen afleiden dat het voertuig niet bij het
ongeval betrokken was, wijst het Hof erop dat de loutere aanwezigheid
van een motorrijtuig op het ogenblik van een verkeersongeval niet volstaat om te besluiten dat dit motorrijtuig bij het ongeval betrokken is
in de zin van de voormelde wetsbepaling, dat een motorrijtuig betrokken
is in de zin van die wetsbepaling wanneer het een of andere rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dat hiervoor niet is vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en
het ontstaan van het verkeersongeval, leidt uit de overweging van het
bestreden vonnis af dat nagegaan dient te worden of het ongeval zich op
dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien de stilstaande vuilniswagen
er niet zou zijn geweest en leidt uit de beslissing van het vonnis af dat de
stilstaande vuilniswagen “geen enkele rol heeft gespeeld in het ongevalsgebeuren, ook geen passieve, aangezien duidelijk is komen vast te staan
dat dit voertuig het zicht van de in het ongeval betrokken weggebruikers op elkaar niet gehinderd heeft” en dat het ongeval dient te worden
beperkt tot het feit dat een voetganger de straat heeft overgestoken zonder te kijken. Het Hof beslist dat het voormelde vonnis, dat aldus aanneemt dat de betrokkenheid van het motorrijtuig, te weten “het een of
andere rol spelen in het ongevalsgebeuren”, een oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van dat voertuig en het ontstaan van het verkeersongeval vereist, niet naar recht zijn beslissing verantwoordt dat de
vuilniswagen geen betrokken voertuig was.
In een geval waarin er geen feitelijk contact tussen het slachtoffer en
een voertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid
van een voertuig vereist dat het voertuig een of andere rol in het ongeval
heeft gespeeld, en dat hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval is vereist.
4.5. Arrest van 15 maart 2010 (1).
Het bestreden vonnis stelt vast dat een bestuurder, op de autosnelweg
E17, met zijn voertuig Mercedes is ingereden op een rechts op de
pechstrook geparkeerde lichte vrachtwagen Renault, waarbij een inzittende van de Mercedes licht gewond werd, dat de Mercedes uiteindelijk
tot stilstand kwam op de middelste rijstrook, dat de bestuurder en de
twee inzittenden onmiddellijk uit de Mercedes zijn gestapt en hebben getracht de autosnelweg te verlaten door de rechterrijstrook te dwarsen,
dat zij op die rijstrook zijn aangereden door een voertuig Mazda, waarbij
de bestuurder van de Mercedes het leven verloor en de inzittenden gewond werden, en beslist dat de rechthebbenden van de bestuurder van de
Mercedes zich kunnen beroepen op artikel 29bis.
Het bestreden vonnis beslist dat de botsing tussen de Mazda en de bestuurder van de Mercedes, op dat ogenblik voetganger, als een afzonder(1) Cass. (3de nl. k.) 15 maart 2010, AC 2010, nr. 183.
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lijk ongeval beschouwd moet worden omdat die aanrijding niet kan
worden aangemerkt als het rechtstreekse gevolg van het eerste ongeval
waarvoor de appelrechters de bestuurder van de Mercedes aansprakelijk
stellen als bestuurder en dat enkel de Mazda als betrokken moet worden
aangezien.
Het Hof, dat erop wijst dat een motorrijtuig in de zin van die wetsbepaling betrokken is wanneer het een of andere rol heeft gespeeld in het
verkeersongeval en dat hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval
is vereist (1), oordeelt dat de appelrechters, die beslist hebben dat de in
het eerste verkeersongeval betrokken motorrijtuigen slechts kunnen
worden aangezien als betrokken bij het tweede verkeersongeval indien
dat tweede ongeval het rechtstreekse gevolg was van het eerste,
artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 schenden.
In een geval waarin er geen feitelijk contact tussen het slachtoffer en
twee voertuigen is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid van een voertuig vereist dat het een of andere rol in het ongeval
heeft gespeeld en dat hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval is vereist.
4.6. Arrest van 21 juni 2010 (2).
Het bestreden arrest stelt vast dat een bewegend voertuig een fietser
heeft aangereden die rechts van hem is verschenen vanop de uitrit van
het zwembad, dat zes voertuigen, waaronder het eerste, een Mercedes,
langs de baan geparkeerd stonden, vlak vóór de uitrit van het zwembad,
dat er tussen de Mercedes en de andere voertuigen een grote open ruimte
was, dat een reclamebord links van de uitrit van het zwembad het zicht
van de fietser deels heeft belemmerd en dat zulks misschien ook gold
voor de boom en voor de andere vijf geparkeerde voertuigen. Het bestreden arrest beslist vervolgens dat de botsing te wijten is aan, hetzij, de
verstrooidheid van de fietser, hetzij het feit dat hij met een gebrekkige
fiets reed, dat de vijf geparkeerde voertuigen niets met het ongeval te
maken hadden, dat, zelfs als die voertuigen daar niet hadden gestaan, de
fietser verstrooid had kunnen zijn of met een gebrekkige fiets had kunnen rijden, terwijl de aandacht van de bestuurder toegespitst zou zijn geweest op het verkeer voor hem, zonder dat hij de onverwachte aankomst
van de fietser had kunnen voorzien.
Het Hof wijst erop dat de loutere aanwezigheid van een motorrijtuig op
het ogenblik van een verkeersongeval niet volstaat om te besluiten dat
het voormelde voertuig bij het ongeval betrokken is, dat een motorrijtuig betrokken is wanneer het een of andere rol heeft gespeeld in het verkeersongeval, dit is wanneer het zonder hiervoor een noodzakelijk
element te zijn geweest, een invloed heeft gehad op het ongeval en dat
hiervoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval is vereist. Het Hof
oordeelt dat de appelrechters naar recht hebben kunnen beslissen dat de
(1) De vertaling in Pas. is onjuist.
(2) Cass. (3de nl. k.) 21 juni 2010, AC 2010, nr. 443.
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aanwezigheid van de vijf geparkeerde voertuigen, ook al was die van aard
het zicht van het slachtoffer te hinderen, te dezen geen enkele rol heeft
gespeeld in het verkeersongeval, op grond dat, enerzijds, niemand destijds enige specifieke aandacht heeft besteed aan de vijf op de plaats van
het ongeval geparkeerde voertuigen, dat uit de vaststellingen van de verbalisanten evenmin blijkt dat er enig verband zou bestaan tussen de aanwezigheid van die voertuigen en de totstandkoming van de aanrijding,
dat de verbalisanten twee jaar na de feiten hebben verklaard dat de aanwezigheid van reclameborden het zicht van het slachtoffer kon hinderen,
dat zulks misschien het geval is en misschien ook geldt voor de boom en
voor de wat verder geparkeerde voertuigen, dat zulks evenwel niet betekent dat die elementen een rol hebben gespeeld bij de genese van de aanrijding, en dat, anderzijds, het slachtoffer, zelfs als de vijf geparkeerde
wagens daar niet hadden gestaan, hetzij verstrooid zou zijn geweest, hetzij met een gebrekkige fiets zou hebben gereden, terwijl de aandacht van
de bestuurder toegespitst zou zijn geweest op het verkeer voor hem.
In een geval waarin er geen feitelijk contact tussen het slachtoffer en
vijf voertuigen is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid van een voertuig een of andere rol van dat voertuig in het verkeersongeval vereist; de betrokkenheid vereist dat het voertuig een invloed
heeft op het ongeval; hiervoor is geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en de totstandkoming van het verkeersongeval vereist.
Dat arrest is verbazingwekkend: de vraag kan worden gesteld of het
Hof, dat op grond van de reden dat het slachtoffer, zelfs als de vijf geparkeerde wagens daar niet hadden gestaan, hetzij verstrooid zou zijn geweest, hetzij met een gebrekkige fiets zou hebben gereden, terwijl de
aandacht van de bestuurder toegespitst zou zijn geweest op het verkeer
voor hem, oordeelt dat de appelrechters naar recht hun beslissing verantwoorden dat de vijf geparkeerde voertuigen niet bij het ongeval betrokken waren, niet de regel verloochent volgens welke betrokkenheid
geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig
en de totstandkoming van het verkeersongeval vereist.
4.7. Arrest van 30 september 2010 (1).
Het bestreden vonnis stelt vast dat het slachtoffer door een medereiziger werd omgeduwd toen de trein over een spoorwissel reed, dat de verzekeraar van het slachtoffer de eigenaar van het spoorvoertuig
hieromtrent niets verwijt, en beslist dat artikel 29bis niet van toepassing
was bij gebrek aan een verkeersongeval waarbij een voertuig betrokken
is, aangezien bij dat ongeval slechts personen betrokken zijn.
Het Hof, dat erop wijst dat een motorrijtuig betrokken is in de zin van
die wetsbepaling wanneer er tussen het voertuig en het ongeval enig verband bestaat, ongeacht of de eigenaar van het voertuig al dan niet een
fout heeft begaan die aan hem te wijten is, oordeelt dat het bestreden
vonnis, dat vaststelt dat het slachtoffer door een medereiziger werd omgeduwd toen de trein over een spoorwissel reed en waaromtrent de ver(1) Cass. (1e fr. k.) 30 september 2010, AC 2010, nr. 567.
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zekeraar van het slachtoffer de eigenaar van het spoorvoertuig niets
verwijt, en derhalve beslist dat bij dat ongeval slechts personen betrokken zijn en dat ongeval dus geen verkeersongeval betreft, artikel 29bis
schendt.
In een geval waarin er een feitelijk contact tussen het slachtoffer en
een spoorvoertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid van een voertuig enig verband tussen het voertuig en het ongeval
vereist, ongeacht of de eigenaar van het voertuig al dan niet een fout
heeft begaan die aan hem te wijten is.
4.8. Arrest van 28 april 2011 (1).
Het Hof, dat erop wijst dat een voertuig betrokken is wanneer er enig
verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat, dat niet is vereist
dat het voertuig een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het ongeval en dat het verband bestaat zodra er een contact tussen dat voertuig en het slachtoffer is geweest, oordeelt dat het bestreden vonnis, dat
om de hierboven vermelde redenen beslist dat het geparkeerde voertuig
niet betrokken is bij het ongeval, artikel 29bis schendt.
In een geval waarin er een feitelijk contact tussen het slachtoffer en
een geparkeerd voertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid van een voertuig enig verband tussen het voertuig en het
ongeval vereist, dat niet is vereist dat het voertuig een rol in het ongeval
heeft gespeeld en dat het verband bestaat zodra er een contact tussen dat
voertuig en het slachtoffer is geweest.
Wat betreft het geval waarin er een feitelijk contact tussen het slachtoffer en een voertuig is geweest, bevestigt het Hof in zijn arrest van
28 april 2011 de regel die het in zijn arresten van 3 oktober 2008 en
30 september 2010 had vermeld, volgens welke de betrokkenheid van een
voertuig vereist dat het een rol in het ongeval heeft gespeeld of dat er
enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat. Zodoende wijkt
het Hof af van de regel die het had vermeld in zijn arrest van 9 januari
2006, volgens welke de betrokkenheid van een voertuig enig verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en de totstandkoming van het ongeval vereist.
Het Hof verduidelijkt in het voormelde arrest van 3 oktober 2008 dat,
wanneer het slachtoffer door een voertuig wordt aangereden en vervolgens op een ander voertuig terechtkomt, de botsing met het eerste voertuig en het daaropvolgende contact met het tweede voertuig deel
uitmaakt van hetzelfde verkeersongeval en dat de omstandigheid dat
het tweede voertuig, waarop het slachtoffer is terechtgekomen, geen enkele rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de botsing met het eerste voertuig, niet uitsluit dat het tweede voertuig een rol kan spelen in
het verkeersongeval en dus bij het ongeval betrokken kan zijn in de zin
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
4.9. Arrest van 15 november 2012 (2).
(1) Cass. (1e fr. k.) 28 april 2011, AC 2010, nr. 286; dit is het arrest waarvan het hier
bestreden vonnis de leer niet wil volgen.
(2) Cass. (1e fr. k.) 15 november 2012, AC 2012, nr. 615.
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Het bestreden vonnis vermeldt dat het slachtoffer zijn voet heeft verstuikt terwijl de vuilniswagen gebruikt werd als een instrument om personen en afval te vervoeren, daar het slachtoffer immers op de openbare
weg wordt vervoerd door de vuilniswagen, ook al dient dat vervoer voor
het uitoefenen van zijn werk.
Het bestreden vonnis overweegt dat artikel 29bis ruim moet worden
uitgelegd, zodat het strookt met de wil van de wetgever om een automatische vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruikers in te voeren,
zonder dat ingegaan hoeft te worden op de vraag van de aansprakelijkheid, dat het begrip betrokkenheid van een voertuig de feitelijke oorzaak van de aanwezigheid van dat voertuig betreft, dat wil zeggen de
feitelijke rol van het voertuig bij het ontstaan van het ongeval maar niet
van de schade, dat het voertuig bij het ongeval is betrokken in alle gevallen waarin is bewezen dat het ongeval zich niet of althans niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien dat voertuig niet aanwezig
was geweest op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan, dat een
motorrijtuig dus in de zin van die wetsbepaling bij het ongeval is betrokken indien het een of andere rol in het verkeersongeval heeft gespeeld.
Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat de vuilniswagen wel degelijk
een rol heeft gespeeld in het ongeval, daar bewezen is dat het slachtoffer,
zonder die vuilniswagen, niet aanwezig zou zijn geweest op de plaats van
het ongeval, dat zich bijgevolg niet zou hebben voorgedaan en dat alleen
maar hoeft te worden
aangetoond dat het ongeval, zonder de aanwezigheid van de vuilniswagen op de plaats van dat ongeval, zich niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan.
Het Hof, dat erop wijst dat een voertuig bij een verkeersongeval is betrokken in de zin van die wetsbepaling
wanneer het een of andere rol heeft gespeeld in dat ongeval, oordeelt
dat het bestreden vonnis door die vermeldingen, waaruit volgt dat de
vuilniswagen, motorrijtuig dat een rol heeft gespeeld in het ongeval, op
het ogenblik van dat
ongeval rondreed op de openbare weg om personen en zaken te vervoeren, naar recht zijn beslissing verantwoordt dat de schade van het
slachtoffer werd veroorzaakt door een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig was betrokken.
In een geval waarin er geen feitelijk contact tussen het slachtoffer en
het voertuig is geweest, stelt het Hof als beginsel dat de betrokkenheid
van een voertuig vereist dat het een of andere rol in het verkeersongeval
heeft gespeeld, zonder het beginsel te herhalen volgens hetwelk er geen
oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval vereist is.
5. Het begrip betrokkenheid van het voertuig bij het ongeval is bijzonder vaag en onduidelijk. De hoop van de wetgever om discussies over
het begrip fout van de bestuurder en over het oorzakelijk verband tussen die fout en de schade te vermijden, is tevergeefs gebleken omdat de
debatten over die begrippen zijn vervangen door uiteenlopende menin-
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gen over de vraag of het voertuig nu al dan niet bij het ongeval betrokken is (1).
Voor professor Cornelis is het motorrijtuig bij het ongeval betrokken
in alle gevallen waarin is aangetoond dat de schade zich niet of zich althans niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien het motorrijtuig niet op de plaats van de schade aanwezig was geweest. Er moet een
noodzakelijke voorwaarde bestaan tussen het voertuig en het verkeersongeval en de daaruit voortvloeiende schade (2).
Voor Denoël is de betrokkenheid niets anders dan een oorzakelijke rol,
in die zin dat het voertuig een noodzakelijke voorwaarde voor het ongeval moet zijn geweest. Die oorzakelijkheid is die van het ongeval, niet
van de schade. Het is voldoende dat het voertuig een invloed heeft gehad
op het verloop van het ongeval, dat het voertuig het verloop ervan heeft
gewijzigd: dat het ongeval zich, zonder het voertuig, niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan. Betrokkenheid betekent dat de aanwezigheid
van het voertuig moet verklaren waarom het ongeval zich heeft voorgedaan; het is niet voldoende dat de aanwezigheid van het voertuig het geheel of een gedeelte van de veroorzaakte schade gewoonweg verklaart,
zoals elk, al dan niet gemotoriseerd, voorwerp op de plaats van het ongeval dat zou doen. Dat is net het hele verschil tussen de feitelijke rol
van het voertuig in het ontstaan van het ongeval en zijn feitelijke rol in
het ontstaan van de schade (3).
Voor professor Dubuisson betreft het niet langer een juridische maar
een feitelijke oorzaak, in die zin dat het voertuig op een of andere wijze
het feitelijke instrument voor het ontstaan van de schade moet zijn geweest, zonder dat er evenwel een rechtstreeks contact tussen het slachtoffer en het voertuig is vereist; de betrokkenheid van het voertuig
betreft enkel de feitelijke rol van het voertuig in het ontstaan van het
ongeval en niet zijn feitelijke rol in het ontstaan van de schade (4).
Volgens professor Fagnart is betrokkenheid de oorzakelijke deelname
van het voertuig in het ongeval; het voertuig moet, gewoon door zijn aanwezigheid, een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het ongeval, zonder dat er een contact tussen het voertuig en het slachtoffer is vereist en
zonder dat het voertuig in beweging moet zijn geweest. De betrokkenheid
moet dus blijkbaar aangenomen worden, hetzij wanneer er gewoon al een
contact tussen het voertuig en het slachtoffer is geweest, zelfs zonder enig
oorzakelijk verband, hetzij wanneer er, bij gebrek aan enig contact, een
oorzakelijk verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat (5).
(1) EEMAN, NAVEAU en ALFACE, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989: où en
sommes-nous ?”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Luik, 2012, 151.
(2) CORNELIS, “De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen”, RW 1998-1999,
521.
(3) DENOËL, “L’indemnisation des usagers faibles — L’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989”, in Form.Perm. CUP-Droit des assurances, vol. XIII, 1997, 128-129.
(4) DUBUISSON, “La loi sur l’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accidents de la circulation ou l’art du ‘clair-obscur’”, in L’indemnisation de certaines
victimes d’accidents de la circulation. Loi du 30 mars 1994, 1995, 24-25.
(5) FAGNART, “L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après la
réforme bâclée du 30 mars 1994”, R.G.A.R. 1994, F12388, 12, verso.
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Volgens professor Philippe veronderstelt betrokkenheid hetzij een
contact tussen het voertuig en de betrokkene hetzij, bij gebrek aan enig
contact, een of andere rol van het voertuig in het ongeva (1).
Volgens Papart veronderstelt de betrokkenheid van een voertuig bij
een verkeersongeval niet noodzakelijkerwijs dat de eigenaar of de bestuurder van het betrokken voertuig schuld treft, dat er een contact tussen het slachtoffer en het betrokken voertuig is geweest of dat het
betrokken voertuig in beweging was. Het is vereist maar voldoende dat
‘een deelname’, een ‘optreden’ wordt aangetoond van het voertuig dat bij
het ongeval en bij het ontstaan van de schade betrokken is. De betrokkenheid van een voertuig bij de totstandkoming van een ongeval schept
een gewoon en weerlegbaar vermoeden van aansprakelijkheid voor de
schade (2).
Volgens de Callataÿ en Estienne is een voertuig bij het ongeval betrokken zodra er een feitelijk contact is tussen het slachtoffer en een bewegend voertuig. In beginsel veronderstelt betrokkenheid enkel ‘een of
andere deelname’ van het voertuig aan het ongeval. Een voertuig is al
bij het ongeval betrokken wanneer het op een of andere wijze in het ongeval verwikkeld is (3).
De meeste Belgische rechters geven de voorkeur aan een ruime uitlegging van het begrip ‘betrokkenheid’. Een voertuig is bij een ongeval betrokken wanneer het daarin een of andere rol heeft gespeeld (4).
Het ongeval is het plotse of toevallige en niet te voorziene schadegebeuren dat rechtstreeks of uitsluitend door het optreden van een externe
oorzaak, buiten de wil van het slachtoffer, plaatsvindt (5).
De gerechten oordelen haast eensgezind dat een bewegend motorrijtuig
bij een ongeval betrokken is wanneer er een contact is geweest tussen
het slachtoffer en het voertuig, of het nu stilstaat dan wel in beweging
is (6).
In het voormelde arrest van 9 januari 2006 heeft het Hof, in het geval
waarin er een contact tussen het slachtoffer en een onregelmatig gepar(1) PHILIPPE, “Les conditions d’application de la nouvelle loi, l’implication du véhicule automoteur”, in DUBUISSON, L’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accidents de la circulation, 1995, 55-69.
(2) PAPART, “Champ d’application de l’article 29bis: Véhicule automoteur, accident
de la circulation, implication: essai de définition”, in L’indemnisation des usagers faibles
de la route, Les dossiers du J.T., 2002, 96.
(3) DE CALLATAŸen ESTIENNE, “De la faute inexcusable à la faute intentionnelle”, in
L’indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du J.T., 2002, 136.
(4) VAN SCHOUBROECK en DE GRAEVE, Commentaar bij art. 29bisWAM-wet, in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2013, 3637; DEVOLDER, “Over de ‘betrokkenheid’ in de zin van artikel 29bis- W.A.M.-Wet”, RABG
2006, 19.
(5) EEMAN, DE RIDDER en NAVEAU, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989”,
Bull. Ass. 2008, 117.
(6) EEMAN, NAVEAU en ALFACE, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989: où en
sommes-nous ?”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, 151; VAN
SCHOUBROECK en DE GRAEVE, Commentaar bij art. 29bis WAM-wet, in Verzekeringen.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2013, 38-39; DE
RODE, L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de circulation, l’article 29bis, 2008, 25.
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keerd voertuig is geweest, een vonnis vernietigd dat de betrokkenheid
van het voertuig had uitgesloten, op grond dat het ongeval zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan indien het voertuig niet op de plaats
van het ongeval aanwezig was geweest, omdat die motivering de betrokkenheid van een voertuig zou doen afhangen van het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van dat voertuig en het ongeval, terwijl die aanwezigheid de betrokkenheid van het voertuig aantoont zodra er een of ander verband tussen het ongeval en de
aanwezigheid van dat voertuig bestaat (1).
Hoewel een gewoon fysiek contact tussen het slachtoffer en het bewegende voertuig in beginsel altijd volstaat om de betrokkenheid aan te tonen, bestaat er geen eensgezindheid wanneer er geen contact tussen het
slachtoffer en het voertuig is geweest (2).
Men neigt ertoe opnieuw een oorzakelijk verband te eisen wanneer de
betrokkenheid van het voertuig aangenomen moet worden zonder dat er
enig feitelijk contact tussen het slachtoffer en het voertuig is geweest (3).
Sommige rechtbanken eisen het bestaan van een. — zelfs miniem —
oorzakelijk verband om de betrokkenheid van het voertuig aan te nemen
en verwerpen die betrokkenheid indien dat verband niet is aangetoond (4).
In een vonnis van 20 maart 2006 heeft de politierechtbank te Namen geoordeeld dat het voertuig bij het ongeval betrokken is, ook al is er geen
contact met het slachtoffer geweest, wanneer er een oorzakelijk verband
tussen het voertuig en het ongeval bestaat, in die zin dat het voertuig
een of andere rol in het ongeval moet hebben gespeeld of op een of andere
wijze of om gelijk welke reden in het ongeval moet zijn opgetreden (5).
In een vonnis van 8 juni 2007 heeft de politierechtbank te Brussel geoordeeld dat de loutere aanwezigheid van een voertuig op de plaats van
het ongeval niet volstond om zijn betrokkenheid aan te nemen en dat de
(1) DE RODE, o.c., 28; BOONE, “Betrokkenheid van een (tram)voertuig bij een verkeersongeval en verhaal van de vervoermaatschappij op de zwakke weggebruiker”, J.J. Pol.
2012, 544/176.
(2) EEMAN, NAVEAU en ALFACE, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989: où en
sommes-nous?”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, 151; BREWAEYS, “De vergoeding van zwakke weggebruikers en de ‘betrokkenheid’ van het
motorrijtuig”, Cir. Resp. Ass. 2006, 632.
(3) DE CALLATAŸ en ESTIENNE, “De la faute inexcusable à la faute intentionnelle”, in
L’indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du J.T., 2002, 136; BOGAERT,
Tien jaar praktijk artikel 29bis, 2004, 37.
(4) EEMAN, NAVEAU en ALFACE, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989: où en
sommes-nous? ”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Luik, 2012, 151; VAN ROSSUM, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: état de la question”, in Circulation routière et responsabilité 2012, 58; WUYTS, o.c., 1424-1425: Men kan zich terecht
afvragen welk ander verband dan een oorzakelijk verband door het slachtoffer moet
worden aangetoond. Ondanks de duidelijke keuze van de wetgever om een onderscheid
tussen ‘betrokkenheid’ en ‘oorzaak’ te maken, blijkt dat de volledige dissociatie van
die twee begrippen nooit zal kunnen worden bereikt.
(5) EEMAN, NAVEAU et ALFACE, “L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989: où en
sommes-nous? ”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B. Liège, 2012, 152-153.
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betrokkenheid van een voertuig niet kan worden afgeleid uit de toevallige samenhang, in tijd en ruimte, van de aanwezigheid van een voertuig
met het ongeval. De betrokkenheid moet in casu kunnen worden afgeleid
uit een bijkomend element, d.w.z. het voertuig moet een of andere rol
hebben gespeeld in het ontstaan van het ongeval of om een of andere reden daarin zijn opgetreden. Indien niet is aangetoond dat het ongeval
zich zou hebben voorgedaan als de bewuste voertuigen niet ter plaatse
aanwezig waren geweest, zijn die voertuigen niet bij het ongeval betrokken (1).
Het Hof heeft geoordeeld dat, bij gebrek aan een feitelijk contact tussen een voertuig en het slachtoffer, een motorrijtuig bij een verkeersongeval betrokken is wanneer het voertuig een of andere rol in het
verkeersongeval heeft gespeeld, waarbij het in zijn arrest van 21 juni 2010
preciseert dat die rol hierin bestaat dat het voertuig, zonder een noodzakelijk element van het ongeval te zijn geweest, daarop een invloed heeft
gehad en dat daarvoor geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid
van het voertuig en het ontstaan van het ongeval is vereist (2).
Het Hof heeft zich zodoende verzet tegen een uitlegging van het begrip
‘betrokkenheid’ in het licht van de equivalentieleer en heeft benadrukt
dat het begrip ‘betrokkenheid’, overeenkomstig de wil van de wetgever,
ruimer moet worden uitgelegd dan het begrip ‘oorzaak’ (3).
Bijgevolg moet de volgende vraag worden gesteld over het begrip betrokkenheid: zou het ongeval zich op dezelfde wijze hebben voorgedaan
zonder de aanwezigheid van het voertuig, dat men bij het ongeval wil betrekken? Het voertuig heeft een weerslag op het verloop van het ongeval
indien het ongeval, zonder de aanwezigheid van dat voertuig, zich niet
op dezelfde wijze had voorgedaan.
Op grond van die analyse kan de betrokkenheid van een voertuig worden aangenomen, ook al is er geen enkel contact met het slachtoffer ge(1) DE RODE, o.c., 27: Die rol, die invloed op het ongeval kan voortvloeien uit de
plaats van het voertuig en zijn weerslag op het zicht van de bestuurders op het ogenblik van het ongeval.
(2) Cass. (1e nl. k.) 22 oktober 2009, AC 2009, nr. 604; Cass. (3de nl. k.) 15 maart 2010, AC
2010, nr. 183; Cass. (3de nl. k.) 21 juni 2010, AC 2010, nr. 443; in een arrest van 15 november
2012 heeft het Hof geen melding gemaakt van de regel volgens welke een oorzakelijk
verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en de totstandkoming van het
ongeval niet is vereist, Cass. (1e fr. k.) 15 november 2012, AC 2012, nr. 615; VAN SCHOUBROECK en DE GRAEVE, “Commentaar bij art. 29bis WAM-wet”, in Verzekeringen.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2013, 40 e.v.; BREWAEYS, noot onder Cass. 9 januari 2006, Dr. Circ. 2006/5, 172: Indien die leer van het Hof
strikt wordt toegepast, bestaat het risico dat aangenomen wordt dat, in een ongeval,
alle voertuigen betrokken zijn omdat ze allemaal een of andere rol in het ontstaan van
het ongeval hebben gespeeld.
(3) WUYTS, o.c., 1424; EEMAN, NAVEAU en ALFACE, “L’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989: où en sommes-nous?”, in Droit du roulage, Questions choisies, C.J.B.
Liège, 2012, 154-155: Die zeer ruime uitlegging kan tot gevolg hebben dat elke
bestuurder die een ongeval veroorzaakt met lichamelijke schade tot gevolg, een ander
voertuig bij het ongeval tracht te betrekken, m.n. bij verstrooidheid door het voorbijtrekken van een stoet, waarbij de bestuurder is afgeleid door een stilstaande oldtimer,
verstrooidheid door een eerste ongeval, verstrooidheid door het optreden van de hulpdiensten, enz.
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weest, m.n. wanneer de loutere aanwezigheid of het opduiken van een
voertuig een voetganger of een fietser uit angst heeft doen uitwijken, of
nog wanneer het voertuig het zicht van het slachtoffer heeft belemmerd (1).
De vraag of een motorrijtuig een of andere rol in een verkeersongeval
heeft gespeeld, wordt voor het overige op onaantastbare wijze beoordeeld
door de rechter, zonder dat laatstgenoemde evenwel uit de door hem
vastgestelde feiten gevolgtrekkingen kan maken die niets met die feiten
te maken hebben of door die feiten niet gerechtvaardigd kunnen worden (2).
6. Uit het voorgaande kan het volgende worden afgeleid:
— voor de betrokkenheid van het voertuig bij het ongeval is geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en de totstandkoming van het ongeval vereist;
— de rechter kan niet beslissen dat een voertuig niet bij het ongeval
betrokken is, op grond dat er geen oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en de totstandkoming van het ongeval bestaat;
— de rechter kan beslissen dat een voertuig bij een ongeval betrokken
is, op grond dat er een oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van
het voertuig en het ongeval bestaat;
— de loutere aanwezigheid van een voertuig op de plaats van een ongeval volstaat niet om aan te nemen dat het voertuig bij het ongeval betrokken is;
— de fout van het slachtoffer sluit de betrokkenheid van het voertuig
bij het ongeval niet uit;
— het voertuig kan bij het ongeval betrokken zijn zonder dat het aan
de oorsprong van de schade ligt;
— het voertuig kan bij het ongeval betrokken zijn, ongeacht of hij stilstaat dan wel in beweging is en of de bestuurder ervan al dan niet schuldig is aan een strafbaar feit;
— een voertuig is bij een ongeval betrokken, wanneer het ‘om gelijk
welke reden in het ongeval is opgetreden’, of nog ‘een of andere rol in het
ongeval heeft gespeeld’, of nog wanneer er ‘een of ander verband tussen
de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval bestaat’; die verschillende uitdrukkingen behoeven geen verschillende duiding om de betrokkenheid te kunnen definiëren;
— indien vaststaat dat het ongeval zich door de aanwezigheid van het
voertuig of door zijn gedrag heeft voorgedaan zoals het is ontstaan, is
het voertuig ‘om gelijk welke reden in het ongeval opgetreden’ of heeft
het ‘een of andere rol in het ongeval gespeeld’ of bestaat er ‘een of ander
verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval’, zodat
het voertuig bij het ongeval betrokken is;
(1) DECALLATAŸ en ESTIENNE, “De la faute inexcusable à la faute intentionnelle”, in
L’indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du J.T., 2002, 137; BOONE, o.c.,
177.
(2) Cass. (3de nl. k.) 21 juni 2010, Pas. 2010, nr. 443.
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— een voertuig is ‘om gelijk welke reden in het ongeval opgetreden’ of
heeft ‘een of andere rol in het ongeval gespeeld’ of er bestaat ‘een of ander verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval’, en
is dus bij het ongeval betrokken, wanneer er tussen het slachtoffer en
het voertuig een feitelijk contact is geweest;
— bij opeenvolgende botsingen zijn de bij het eerste ongeval betrokken
voertuigen ook bij de volgende botsingen betrokken, wanneer ze om gelijk welke reden bij de totstandkoming van die botsingen zijn betrokken; om te kunnen spreken van één enkel ongeval, moet er een
aaneenschakeling van die gebeurtenissen zijn zodat elke gebeurtenis,
met uitzondering van de allereerste, door de andere gebeurtenissen verklaard wordt;
— wanneer er tussen het slachtoffer en het voertuig geen feitelijk contact is geweest, dient de rechter, door een onaantastbare beoordeling, de
feitelijke gegevens te achterhalen waaruit hij naar recht afleidt dat het
voertuig ‘om gelijk welke reden in het ongeval is opgetreden’ of nog ‘een
of andere rol in het ongeval heeft gespeeld’ of nog dat er ‘een of ander
verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval’ bestaat, zodat het voertuig bij het ongeval betrokken is;
— het Hof dient na te gaan of de rechter, zonder miskenning van het
begrip betrokkenheid, uit de door hem vastgestelde feitelijke gegevens
heeft kunnen afleiden dat het voertuig ‘om gelijk welke reden in het ongeval is opgetreden’ of nog ‘een of andere rol in het ongeval heeft gespeeld’ of nog dat er ‘een of ander verband tussen de aanwezigheid van
het voertuig en het ongeval’ bestaat, zodat het voertuig bij het ongeval
betrokken is.
C. TOEPASSING
Het bestreden vonnis overweegt wat volgt:
— “het bijzonder uitgebreide karakter dat het arrest van 28 april 2011
aan het begrip betrokkenheid geeft, lijkt in te druisen tegen de gebruikelijke betekenis van het begrip, dat een deelname in de totstandkoming van het ongeval veronderstelt”;
— “het is niet voldoende dat er een contact tussen de getroffene en een
voertuig is geweest opdat laatstgenoemde ipso facto bij het ongeval betrokken is, maar dat voertuig moet op een of andere wijze in de totstandkoming van dat contact een rol hebben gespeeld, dat wil zeggen dat het
kan verklaren waarom het heeft plaatsgehad, zonder dat het daarom de
oorzaak ervan is geweest”;
— “wanneer een slachtoffer door een eerste voertuig wordt aangereden
en vervolgens op een ander voertuig belandt (…), kan de rechtbank (…)
niet aannemen dat (dit andere) voertuig kan worden verondersteld een
invloed op de totstandkoming van het ongeval te hebben gehad terwijl
het (…) regelmatig geparkeerd was op een daartoe bestemde plaats”;
— “het voormelde voertuig heeft geen enkele rol gespeeld in de totstandkoming van het in zijn geheel beschouwde ongeval”;
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— en “de aanwezigheid van dat voertuig heeft te dezen net zomin een
rol in de totstandkoming van het ongeval gespeeld als een boom die
naast de rijbaan had kunnen staan”.
Het bestreden vonnis, dat, om die redenen, beslist dat het “voertuig
niet (bij het ongeval) is betrokken in de zin van (artikel 29bis van de wet
van 21 november 1989)”, schendt die wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
D. CONCLUSIE
Vernietiging van het bestreden vonnis.

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Hoei van 24 oktober 2012, op verwijzing
door het arrest van het Hof van 28 april 2011.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 3 maart 2014 een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
— Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis beslist dat het voertuig, waarvan de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid door de verweerster wordt verzekerd, niet bij het litigieuze
ongeval is betrokken, verklaart het hoger beroep van de eiser bijgevolg niet-gegrond en bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre dat vonnis de vordering van
de eiser tegen de verweerster niet-gegrond had verklaard, om alle redenen die
hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen:
“Het arrest dat het Hof van Cassatie op 28 april 2011 in deze zaak heeft uitgesproken, lijkt te breken met de leer van de twee laatstgenoemde arresten, aangezien het vermeldt wat volgt: ‘een voertuig is, in de zin van die wetsbepaling
(artikel 29bis), bij een ongeval betrokken wanneer er enig verband tussen het
voertuig en het ongeval bestaat. Het voertuig hoeft geen rol in de totstandkoming van het ongeval te hebben gespeeld. Het verband bestaat zodra er een contact tussen dat voertuig en het slachtoffer is geweest’.
De rechtbank dient zich niet te voegen naar de bewoordingen van dat arrest,
aangezien de in artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde hypothese
hier niet van toepassing is.
Het bijzonder uitgebreide karakter dat het arrest van 28 april 2011 aan het begrip betrokkenheid geeft, lijkt in te druisen tegen de gebruikelijke betekenis
van het begrip, dat een deelname in de totstandkoming van het ongeval veronderstelt.
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Volgens de rechtbank is het niet voldoende dat er een contact tussen het
slachtoffer en een voertuig is geweest opdat laatstgenoemde ipso facto bij het
ongeval betrokken wordt, maar moet dat voertuig op een of andere wijze in de
totstandkoming van dat contact een rol hebben gespeeld, dat wil zeggen dat het
kan verklaren waarom het heeft plaatsgehad, zonder dat het daarom noodzakelijkerwijs de oorzaak ervan is geweest.
Wanneer, aldus, een slachtoffer door een eerste voertuig wordt aangereden en
vervolgens op een ander voertuig belandt, kan de rechtbank aannemen dat
laatstgenoemde een fysieke rol in de totstandkoming van het ongeval heeft gespeeld, omdat het daadwerkelijk bij het (stilstaand of bewegend) verkeer betrokken was of omdat het geparkeerd stond op een plaats waar dat verboden
was. De rechtbank kan daarentegen niet aannemen dat het bewuste voertuig
kan worden verondersteld een invloed op de totstandkoming van het ongeval te
hebben gehad terwijl het, zoals in dit geval (zie plan van de verbalisanten), regelmatig geparkeerd was op een daartoe bestemde plaats. In dat geval zou het
begrip betrokkenheid op zich immers niets meer betekenen.
Die lezing schijnt voor het overige overeen te stemmen met de voormelde arresten van 3 oktober 2008 en 21 juni 2010 en blijkt niet in strijd met die van de
parlementaire voorbereiding van de wet.
De eerste rechter heeft erop gewezen dat niet betwist werd dat het voertuig
van mevrouw C. geen enkele rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval.
Na onderzoek van de vaststellingen van de verbalisanten en van de verhoren die
zij hebben afgenomen, kan in elk geval niet worden betwist dat het voormelde
voertuig geen enkele rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het in zijn geheel beschouwde ongeval (te weten de botsing van het slachtoffer met het voertuig B. en het daaropvolgende contact met het voertuig C.). De aanwezigheid
van dat voertuig heeft net zomin een rol in de totstandkoming van het ongeval
gespeeld als een boom die te dezen naast de rijbaan had kunnen staan.
De eerste rechter voegt hieraan toe: ‘evenmin is aangetoond dat het (lees: het
voertuig C.) enige rol heeft gespeeld in het ontstaan van de schade van de heer
D. Opdat het bewijs daarvan geleverd is en de betrokkenheid aangenomen wordt,
zouden [de eiser] of de rechthebbenden van de heer D. moeten aantonen dat de
eerste botsing (die zeer hevig was, aangezien de deskundige de snelheid van de
heer B. raamt op 75 kilometer per uur) niet dodelijk was voor het slachtoffer.
Wat dat betreft moet worden vastgesteld dat de rechtbank niet over het minste
bewijs of over de minste aanwijzing beschikt waarop zij haar overtuiging kan
gronden. Op basis van die vaststelling moet worden besloten dat enkel het (nietverzekerde) motorrijtuig van de heer B. bij dat tragische ongeval is betrokken’.
De rechtbank komt tot dezelfde slotsom, maar om andere redenen, daar de
eerste rechter de betrokkenheid van het voertuig ook uitsluit omdat het oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van het voertuig en de schade, zoals ze
zich heeft voorgedaan, niet is aangetoond.
De werkelijke vraag is of het voertuig enige invloed heeft gehad op de totstandkoming van het ongeval, met dien verstande dat, indien niet, de mogelijke
betrokkenheid van dat voertuig bij de schade niet volstaat om daaruit af te leiden dat het bij het ongeval betrokken was.
Nadine Denoël schrijft in casu (bij de bespreking van een soortgelijk geval):
‘La solution de facilité serait d’admettre l’implication. Ce serait cependant oublier qu’implication signifie que la présence du véhicule doit expliquer la survenance de l’accident ; il ne suffit pas que la présence du véhicule explique
simplement tout ou partie des dommages encourus, comme pourrait le faire
n’importe quel objet, motorisé ou non, se trouvant sur les lieux du sinistre. C’est
toute la différence entre le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance
de l’accident et dans la survenance du dommage’ (CUP, Droit des assurances, dl.
XIII, januari 1997, 129).
De rechtbank, met andere woorden, is de volgende mening toegedaan:
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— ofwel is een voertuig om de voormelde redenen niet bij het ongeval betrokken in de zin van de onderzochte bepaling en in dat geval volstaat de feitelijke
rol die dat voertuig in de totstandkoming van de schade heeft kunnen spelen,
niet om het bij het ongeval te betrekken;
— ofwel is dat voertuig bij het ongeval betrokken en in dat geval moet de verzekeraar van het voertuig aantonen dat het niets met de schade te maken heeft.
De rechtbank heeft te dezen al de eerste hypothese aangenomen, zodat de vordering van de [eiser] tegen [de verweerster] niet-gegrond zal worden verklaard”.
Grieven
Artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt wat
volgt:
“Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn,
op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en
voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van
de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig
deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder”.
Het staat vast dat een voertuig bij een ongeval betrokken is in de zin van die
bepaling wanneer er enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat.
De betrokkenheid van een voertuig houdt geen verband met een fout van zijn
bestuurder en evenmin met een oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van
het voertuig en de totstandkoming van het verkeersongeval. Het voertuig hoeft
dus geen rol in de totstandkoming van het ongeval te hebben gespeeld opdat het
bij het ongeval betrokken is in de zin van het voormelde artikel 29bis.
Zodra er daarenboven een contact is geweest tussen het voertuig en het
slachtoffer, is het vereiste verband voor de betrokkenheid van het voertuig bij
het ongeval noodzakelijkerwijs aangetoond.
Het bestreden vonnis overweegt dat het begrip betrokkenheid, zoals het met
name door het Hof is uitgelegd, een bijzonder uitgebreid karakter heeft en indruist tegen de gebruikelijke betekenis van het woord. Het bestreden vonnis beslist aldus dat het niet voldoende is dat er een contact tussen het slachtoffer en
een voertuig is geweest, maar dat het voormelde voertuig “op een of andere wijze
in de totstandkoming van dat contact een rol moet hebben gespeeld, dat wil zeggen dat het kan verklaren waarom het heeft plaatsgehad, zonder dat het daarom
noodzakelijkerwijs de oorzaak ervan is geweest”.
Het bestreden vonnis beslist aldus dat een voertuig dat regelmatig geparkeerd
staat op een daartoe bestemde plaats en niet aan het wegverkeer deelneemt, zoals hier het geval is, geen invloed kan hebben gehad op de totstandkoming van
het ongeval en dus niet bij dat ongeval betrokken kan zijn in de zin van het
voormelde artikel 29bis.
Het bestreden vonnis beslist in ieder geval, op grond van de gegevens van het
dossier, dat het door de verweerster verzekerde voertuig “geen enkele rol heeft
gespeeld in de totstandkoming van het in zijn geheel beschouwde ongeval”.
Het bestreden vonnis beslist derhalve dat de vraag “of het voertuig enige invloed heeft gehad op de totstandkoming van het ongeval” negatief moet worden
beantwoord en dat het door de verweerster verzekerde voertuig dus niet bij het
litigieuze ongeval betrokken is in de zin van artikel 29bis van de wet van
21 november 1989.
Hoewel een voertuig bij een ongeval betrokken is in de zin van het voormelde
artikel 29bis zodra er enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat,
zonder dat daarenboven vereist is dat het voertuig een rol heeft gespeeld in de
totstandkoming van het ongeval, sluit het bestreden vonnis nochtans de betrok-
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kenheid van het door de verweerster verzekerde voertuig uit, net op grond dat
het voormelde voertuig, dat regelmatig geparkeerd was, geen enkele invloed op
het ongeval heeft gehad en geen enkele rol in de totstandkoming van het ongeval heeft gespeeld, en schendt het zodoende artikel 29bis van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Daarenboven heeft het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat het
slachtoffer was aangereden door het voertuig van de heer B. en hierdoor was
weggeslingerd tegen de achterruit van het voertuig Citroën Saxo, dat bij de verweerster was verzekerd, en dat er dus een contact tussen dat voertuig en het
slachtoffer was geweest, niet wettig kunnen uitsluiten dat het voormelde voertuig bij het litigieuze ongeval was betrokken, aangezien een voertuig betrokken
is wanneer er enig verband tussen het voertuig en het ongeval bestaat en dat
verband is aangetoond zodra er een contact tussen dat voertuig en het slachtoffer is geweest (schending van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De beslissing waarop het middel kritiek uitoefent, is niet verenigbaar
met het verwijzingsarrest van 28 april 2011.
Het middel heeft dezelfde strekking als dat welk door dat arrest
wordt aangenomen.
Het moet derhalve worden onderzocht door de verenigde kamers van
het Hof.
Artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt
dat, bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzondering
van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van
elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke
letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk
wordt vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig die wet dekken.
Een motorrijtuig is, in de zin van die wetsbepaling, bij een ongeval
betrokken wanneer het enige rol in het verkeersongeval heeft gespeeld.
Er hoeft geen oorzakelijk verband te bestaan tussen de aanwezigheid
van het motorrijtuig en de totstandkoming van het ongeval.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het slachtoffer, de heer D., is aangereden door het voertuig van de heer B. en hierdoor is weggeslingerd
tegen de achterruit van het voertuig van mevrouw C., de verzekerde
van de verweerster, en dat voormeld voertuig regelmatig geparkeerd
was.
Het bestreden vonnis overweegt dat een voertuig dat “regelmatig geparkeerd staat op een daartoe bestemde plaats, [niet kan] worden verondersteld een invloed op de totstandkoming van het ongeval te hebben
gehad” en, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, dat te
dezen “[de] aanwezigheid van [het voertuig van verweersters verzeker-
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de] net zomin een rol in de totstandkoming van het ongeval heeft gespeeld als een boom die te dezen naast de rijbaan had kunnen staan”.
Het bestreden vonnis dat, op grond van die vermeldingen, beslist dat
het voertuig van de verzekerde van de verweerster niet bij het ongeval
is betrokken, schendt die wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Uitspraak doende in verenigde kamers.
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger 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 rechtbank van eerste aanleg
te Namen, die in hoger beroep uitspraak doet en die zich naar de beslissing van het Hof zal voegen wat betreft het door hem beslechte rechtspunt.
13 juni 2014 — verenigde kamers. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Mahieu en merv.
Grégoire.
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— 13 juni 2014
(C.14.0010.F)
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1° De instellingen die opgericht of erkend zijn door de federale overheid, door
de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of de gemeenten, die een
openbare dienstopdracht vervullen en die niet afhangen van de rechterlijke
of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve organen voor zover
hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en ze beslissingen kunnen nemen die derden binden (1). (Art. 14, § 1, Wet Raad van
State)
2°, 3° en 4° Een vereniging zonder winstoogmerk, ook al is zij opgericht door
een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, maar die geen beslissingen kan nemen die
derden kunnen binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter niet; het doet
hiervoor niet ter zake dat haar een taak van algemeen belang is toevertrouwd (2). (Art. 14, § 1, Wet Raad van State)

(GESTION DE L’INFORMATIQUE POUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES
V.Z.W T. DECOM N.V., IN AANWEZIGHEID VAN TWOGETHER & PARTNERS
N.V.)
Conclusie van de heer advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling):
A. BEGINSELEN
I. Inleiding
1. De contouren en de zones van de Belgische administratie zijn moeilijk te omvatten. Dat is onder andere wellicht het gevolg van het feit dat
dat de administratieve werking al decennialang wordt verricht door toedoen van talrijke actoren die niet onmiddellijk vallen onder het hiërarchische gezag van de titularissen van de uitvoerende macht (3).
2. De wijzen waarop de wetgever instellingen aanduidt en identificeert
die volgens hem, voor de toepassing van de kwestieuze wetgeving of bepalingen, tot de openbare sector behoren, zijn erg verschillend, hetgeen
de taak bemoeilijkt van de rechter die, op een geschil waarin de toepassing van bepalingen betreffende de openbare sector ter discussie staat,
een instelling moet omschrijven in het licht van de wettelijke bepalingen die de toepassingsgebieden ratione personae van die bepalingen afbakenen (4).
3. Een van die werkwijzen bestaat erin gebruik te maken van een uniek
begrip dat de openbare sector kenmerkt, in die zin dat hij volledig of gedeeltelijk onder de betrokken bepalingen valt. Het begrip administratieve overheid, als bedoeld door artikel 14 van de op 12 januari 1973
gecoördineerde wetten op de Raad van State is een voorbeeld van die
werkwijze (5).
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) DE ROY, “Établissements publics, organismes d’intérêt public et tutti quanti: la
qualification juridique des satellites de l’administration”, RCJB 2013, 34.
(4) DE ROY, o.c., 35.
(5) DE ROY, o.c., 35.
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Die werkwijze is de meest eenvoudige die men zich kan inbeelden,
maar het gebruik ervan vereist dat het unieke begrip zich leent tot een
voldoende praktische toepassing, wat niet noodzakelijk het geval is
wanneer zij geen begripsomschrijving krijgt of wanneer zij moet worden
uitgelegd overeenkomstig de betekenis die zij krijgt in andere wetteksten waarvan de uitlegging en de toepassing op dat vlak moeilijkheden
opleveren (1).
4. Voor de talrijke toepassingen van het begrip ’administratieve overheid’ in de zin van voornoemd artikel 14, wordt, om een instelling al dan
niet als een administratieve overheid aan te merken, vaak de methode
gehanteerd van de zogeheten “waaier van criteria” (“faisceau d’indices”) (2).
Het gebruik van de indiciënmethode is complex omdat die kwalificatie
kan worden beïnvloed door het spel van de positieve of negatieve criteria. Eén kenmerk kan volstaan om de te kwalificeren instelling uit te
sluiten van een bepaalde juridische categorie. Dat kenmerk wordt aldus
een negatief criterium. Het heeft een andere status dan het positieve criterium. Wanneer aldus een kenmerk een negatief criterium uitmaakt,
sluit het, in beginsel, de betrokken kwalificatie uit, en dit, zonder dat
het gebruik van één enkel criterium of van een waaier van positieve criteria die kwalificatie kan veranderen (3).
5. Krachtens artikel 65/24, 1°, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, is de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State de verhaalinstantie nietigverklaring die de beslissingen van de aanbestedende instanties nietig verklaart, wanneer die instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de op 12 januari
1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.
II. Rechtspraak van het Hof
1. Artikel 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State bepaalt dat de Raad van State, bij wijze van arresten,
uitspraak doet 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. De
instellingen die opgericht of erkend zijn door de federale overheid, door
de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of de gemeenten, die
een openbare dienstopdracht vervullen en die niet afhangen van de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve organen
voor zover hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd
en ze beslissingen kunnen nemen die derden binden (4).
2. Met betrekking tot een naamloze vennootschap, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, overweegt het Hof dat zij, ook al is zij opgericht of erkend door een administratieve overheid en onderworpen aan
(1) DE ROY, o.c., 44.
(2) DE ROY, o.c., 51.
(3) DE ROY, o.c., 53-54.
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de controle van de overheid, de hoedanigheid van een administratieve
overheid enkel verkrijgt in de mate dat zij beslissingen kan nemen die
derden kunnen binden; het Hof voegt daaraan toe dat het feit dat haar
een taak van algemeen belang is toevertrouwd niet ter zake doet (1).
Daaruit volgt dat een handeling van die rechtspersoon slechts vatbaar
is voor een beroep tot nietigverklaring, en bijgevolg, voor een beroep tot
schorsing van de uitvoering ervan voor de Raad van State, voor zover zij
onder de macht valt waarmee zij is bekleed (2).
3. Met betrekking tot een vereniging zonder winstoogmerk, zijnde een
privaatrechtelijke rechtspersoon, overweegt het Hof dat een dergelijke
vereniging, ook al is zij opgericht of erkend door een administratieve
overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid,
die geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard
van een administratieve overheid heeft; het Hof voegt daaraan doe dat
daarvoor niet ter zake doet dat haar een taak van algemeen belang wordt
toevertrouwd (3).
4. Betreffende en vrije onderwijsinstelling, die door privépersonen is
opgericht in de vorm van een vzw en die door privépersonen kan worden
kan worden ontbonden, heeft het Hof overwogen dat die omstandigheden
niet uitsluiten dat zij gemachtigd kan worden beslissingen te nemen die
derden binden en dat de door een dergelijke instelling gestelde handelingen het voorwerp kunnen zijn van een nietigverklaring wanneer die instelling een deel van het openbaar gezag uitoefent (4).
5. Betreffende een sociale huisvestingsmaatschappij die de vorm van
een cbva heeft aangenomen, overwoog het Hof dat een dergelijke vennootschap, die, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid
(4) Cass. (ver. kam.) 30 mei 2011, AC 2011, nr. 363, met concl. adv.-gen. DUBRULLE;
Cass. (ver. kam.) 28 oktober 2005, AC 2005, nr. 550, avec les concl. adv.-gen. DUBRULLE;
Cass. (Ver. kam.) 10 juni 2005, AC 2005, nr. 332, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS; Cass.
(ver. kam.) 6 september 2002, AC 2002, nr. 422, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS: De
instellingen die zijn opgericht door privé-personen, maar erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn
administratieve overheden in de zin van dit artikel 14, mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden
binden; Cass. (ver. kam.) 10 september 1999, AC 1999, nr. 452: De instellingen, opgericht
of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten,
de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot
de rechterlijke macht of de wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve overheden zijn, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en
zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; Cass. (ver. kam.) 14 februari 1997, AC
1997, nr. 88, met concl. adv.-gen. DUBRULLE.
(1) Cass. (ver. kam.) 13 juni 2013, AR C.12.0458.F, Juridat; Cass. (ver. kam.)
10 september 1999, Pas. 1999, nr. 452 en Cass. (ver. kam.) 14 februari 1997, AC 1997, nr. 88,
met concl. adv.-gen. DUBRULLE: Een vereniging zonder winstoogmerk, ook al is zij
opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, maar die geen beslissingen kan nemen die derden
kunnen binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter niet.
(2) Cass. (ver. kam.) 13 juni 2013, RG C.12.0458.F, Juridat.
(3) Cass. (ver. kam.) 30 mei 2011, AC 2011, nr. 363, met concl. adv.-gen. DUBRULLE;
Cass. (ver. kam.) 28 oktober 2005, AC 2005, nr. 550, met concl. adv.-gen. DUBRULLE.
(4) Cass. (ver. kam.) 6 september 2002, AC 2002, nr. 422, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS.
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en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard heeft van een
administratieve overheid; het Hof voegt eraan toe dat hiervoor niet ter
zake doet dat haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd (1).
6. Het Hof preciseert dat een instelling beslissingen kan nemen die derden binden indien zij de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig kan bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig kan
vaststellen (2).
III. Rechtspraak van de Raad van State
1. Betreffende een vereniging zonder winstoogmerk, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, heeft de Raad van State overwogen dat, indien niet blijkt dat die rechtspersoon, die op privé-initiatief is opgericht,
bevoegd is om beslissingen te nemen die derden binden, zij niet als administratieve overheid kan worden aangemerkt (3).
2. Betreffende een vereniging zonder winstoogmerk, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, die erkend is door de Waalse Regering, heeft
de Raad van State eerst de beginselen vermeld die vervat zijn in het
voornoemde arrest van het Hof van 28 oktober 2005 en vervolgens overwogen dat die rechtspersoon, ook al oefent zij door het uitreiken van diploma’s een deel van het openbaar gezag uit, de akte waarbij zij een
opdracht toewijst aan de ene onderneming veeleer dan aan de andere,
niet tot dat soort beslissingen behoort, aangezien zij geen verplichtingen
doet ontstaan die derden binden, zodat de Raad van State niet bevoegd
is om het beroep tot nietigverklaring van die beslissing te onderzoeken (4).
Eveneens met betrekking tot een vereniging zonder winstoogmerk,
zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, die opgericht is met toepassing van hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met als
opschrift ‘Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het
oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten’, heeft de Raad van State de bewoordingen
hernomen van zijn arrest nr. 198.916 van 15 december 2009 dat de beginselen vermeldde die vervat zijn in de voornoemde arresten van 10 juni 2005
en van 14 februari 1997, en vervolgens gesteld dat die rechtspersoon, met
de beslissing een opdracht aan een welbepaalde onderneming te gunnen,
niet eenzijdig verplichtingen heeft vastgesteld ten aanzien van anderen,
die bijgevolg tegen hun wil zijn gebonden, zodat de Raad niet over de
(1) Cass. (ver. kam.) 10 juni 2005, AC 2005, nr. 332, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS.
(2) Cass. (ver. kam.) 30 mei 2011, AC 2011, nr. 363, met concl. adv.-gen. DUBRULLE;
Cass. (ver. kam.) 6 september 2002, AC 2002, nr. 422, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS.
(3) RvS 8 maart 2013, nr. 222.781.
(4) RvS 31 juli 2012, nr. 220.398; RvS 17 juni 2011, nr. 213.949, vzw, uit privé-initiatief
ontstaan, die hoger onderwijs verstrekt.
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rechtsmacht beschikt om kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring van die beslissing (1).
3. Betreffende een naamloze vennootschap, zijnde een privaatrechtelijke
rechtspersoon, heeft de Raad van State de beginselen vermeld die vervat
in zijn voornoemde arresten van 10 juni 2005 en van 14 februari 1997 en vervolgens beslist dat hij niet bevoegd was aangezien die rechtspersoon geen
eenzijdige beslissingen kon nemen die derden binden en dat die rechtspersoon, door zijn beslissing een opdracht aan een welbepaalde onderneming
te gunnen, niet gehandeld heeft als een administratieve overheid (2).
4. Betreffende een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, die door privépersonen is opgericht, heeft de Raad van State overwogen dat de vennootschap,
aangezien de partijen geen enkel gegeven naar voren brengen waaruit
blijkt dat de vennootschap bevoegd is om beslissingen te nemen die derden binden en dat de akte waarbij zij een opdracht gunt aan een welbepaalde onderneming veeleer dan aan een andere, niet als een dergelijke
beslissing kan worden aangemerkt, aangezien zij geen derden bindt, niet
als een administratieve overheid kan worden aangemerkt (3).
III. Gevolgen
Het begrip “administratieve overheid” wordt gedefinieerd door een veelvoud
aan criteria, waarvan de toepassingen op instellingen slaan die niet allen opgericht, maar ook gecontroleerd of erkend zijn door de overheid, wanneer zij
de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen die derden binden (4).
Het organieke criterium aanwenden om een administratieve overheid
te erkennen lost alle problemen niet op (5).
Dit is bijzonder het geval wat betreft de instellingen, verenigingen, ondernemingen opgericht door privépersonen of administratieve overheden die een privaatrechtelijke vorm hebben.
In dat geval kan het organieke criterium niet langer beschouwd worden als een noodzakelijke voorwaarde om de administratieve overheid te
identificeren (6). Het doorslaggevende criterium is de bevoegdheid om
beslissingen te nemen die derden binden (7).
(1) RvS 27 december 2012, nr. 221.911; RvS 14 mei 2012, nr. 219.341.
(2) RvS 22 maart 2012, nr. 218.604; zie ook RvS 10 maart 2011, nr. 211.879 die uitspraak
doet op verwijzing naar Cass. (ver. kam.) 10 juni 2005, Pas. 2005, nr. 332, voornoemd.
(3) RvS 24 april 2012, nr. 219.043.
(4) LEWALLE, Contentieux administratif, 2008, 642; ALEN en MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, 2011, 683; VANDE LANOTTE en GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht,
2013, 768; Verslag van eerste auditeur THIBAUT voor het bestreden arrest van de RvS.
(5) LEWALLE, o.c., 655.
(6) LEWALLE, o.c., 643-696, die echter overweegt (707) dat de bevoegdheid om
beslissingen te nemen die derden binden weliswaar als criterium kan dienen om een
privaatrechtelijk instelling als administratieve overheid aan te merken, maar dat een
orgaan dat door de openbare overheid is opgericht in de vorm van een publiekrechtelijke rechtspersoon en dat belast is met een opdracht van algemeen belang een administratieve overheid is, ook al heeft het de voornoemde bevoegdheid niet.
(7) SALMON, JAUMOTTE en THIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, Deel 1, 2012, 430-431;
LEROY, Contentieux administratif, 2011, 268; P. NIHOUL, “La notion d’autorité administrative: retour à l’orthodoxie”, A.P.T. 2001, 84.
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Wanneer de wetgever de organen van de rechtspersoon het uitzonderlijk instrument van het ‘openbaar gezag’ heeft toegekend, namelijk de
buitengewone bevoegdheid om, met het oog op het verwezenlijken van
bepaalde doelstellingen, in de rechtsverhoudingen aan anderen eenzijdige verplichtingen op te leggen, met name door op eenzijdige wijze, hetzij
zijn eigen verplichtingen tegenover anderen, hetzij de verplichtingen
van die anderen te bepalen, welke verplichtingen kunnen bestaan in het
moeten erkennen of ondergaan van bevoegdheden of rechten die het met
openbaar gezag beklede orgaan aan derden verleent, dan heeft de wetgever die organen het kenmerk van “administratieve overheid” verleend (1).
B. TOEPASSING
Het arrest stelt vast dat “(de eiseres) op 2 mei 2012 in het Bulletin der
aanbestedingen een aankondiging van een opdracht voor diensten heeft
laten publiceren die betrekking had op het ontwerpen, het opstellen, het
opmaken, het drukken en het verspreiden van de nieuwsbrief van de stad
Brussel”, dat “(de eiseres) op 9 juli 2012 (de verweerster) meedeelde dat de
opdracht aan een andere inschrijver werd gegund” en dat “(de verweerster) de vernietiging vordert van de ‘door (de eiseres) genomen beslissing’”.
Het arrest stelt vast dat “de exceptie van onbevoegdheid (…) steunt op
de premisse volgens welke de aanbestedende instantie een vereniging
zonder winstoogmerk is, dus een privaatrechtelijke rechtspersoon”, en
overweegt dat “uit de bepalingen van de statuten van (de eiseres) haar
organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de stad
Brussel en met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
die stad tot uiting komt”.
Het arrest, dat uit die overweging afleidt dat “de exceptie van onbevoegdheid (…) steunt op een premisse die niet is aangetoond”, bijgevolg,
dat de eiseres “moet worden aangemerkt als een administratieve overheid”, zonder evenwel vast te stellen dat de eiseres beslissingen kan nemen die derden binden, schendt artikel 14, eerste lid, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State.
C. CONCLUSIE.
Vernietiging van het bestreden arrest.

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak, van 28 november 2013.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 4 april 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
(1) RvS 27 juli 1979, nr. 19.776.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 144, 145, 149 en 160 van de Grondwet;
— de artikelen 7, 14 en 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op
de Raad van State;
— de artikelen 1 en 3 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en
de stichtingen;
— artikel 65/24 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk enkel de partijen de grenzen van het geschil bepalen, waarvan artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek een toepassing is, en, voor zover nodig, schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de door [de eiseres] aangevoerde exceptie van onbevoegdheid ratione personae ongegrond en beveelt bijgevolg de heropening van het debat en belast het door het auditoraat-generaal aangewezen lid van het
auditoraat met het opstellen van een aanvullend verslag over dat punt.
Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
“B. Betreffende de exceptie van onbevoegdheid
Het arrest van het Hof van Cassatie van 30 mei 2011 waarnaar [de eiseres] verwijst in haar exceptie van onbevoegdheid, vermeldt onder meer dat: ‘een vereniging van privaatrechtelijke aard die, ook al is zij opgericht of erkend door een
administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de
overheid, geen beslissing kan nemen die derden kunnen binden, niet de aard
heeft van een administratieve overheid; dat hiervoor niet ter zake doet dat haar
een taak van algemeen belang is toevertrouwd’;
Het begrip privaatrechtelijke vereniging wordt door geen enkele tekst omschreven;
Louter uit de vorm die door, om het even welk, organisme wordt aangenomen,
kan die hoedanigheid niet worden afgeleid;
De door de [eiser] aangevoerde exceptie van onbevoegdheid steunt op de premisse volgens welke de aanbestedende instantie een vereniging zonder winstoogmerk is, dus een privaatrechtelijke rechtspersoon;
In deze zaak blijkt uit de bepalingen van de statuten van [de eiseres] haar organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de stad Brussel en
met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die stad;
Aldus blijkt uit artikel 4 dat de vaste leden die de hoedanigheid van stichtende leden hebben, bij de oprichting, de stad Brussel, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren en dat enkel de vaste leden stemrecht hebben;
Artikel 5 bepaalt:
‘Het staat de vaste leden vrij uit de vereniging te treden mits zij, per aangetekende brief, een vooropzeg van één jaar doen aan de voorzitter van de raad van
bestuur.
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Ieder vast lid wordt vertegenwoordigd in de algemene vergadering en in de
raad van bestuur door een aantal mandatarissen dat door het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
Als mandatarissen van de stad Brussel worden aanvaard de schepen die informatica onder zijn bevoegdheid heeft, de schepenen of gemeenteraadsleden die
door een beslissing van de gemeenteraad van de stad worden aangewezen. Onder
de mandatarissen van de stad zal de gemeenteraad een gemeenteraadslid kiezen
dat de democratische oppositiepartij met het hoogste aantal zetels in de gemeenteraad van de stad vertegenwoordigt.
De mandatarissen waarvan het aantal wordt vastgesteld door het huishoudelijk reglement van het Gewest worden aangewezen door dat gewest.
De mandatarissen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
waarvan het aantal wordt vastgesteld door het huishoudelijk reglement worden
door de OCMW-raad aangewezen’;
Volgens artikel 17 heeft ieder vast lid in de algemene vergadering een stemrecht dat overeenstemt met de volgende percentages:
— Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 20 pct.
— stad Brussel: 60 pct.
— overige vaste leden: 20 pct.
waarbij het stemmen van een vast lid wordt uitgedrukt bij gewone meerderheid van de stemmen van zijn aanwezige of vertegenwoordigde mandatarissen;
In die omstandigheden blijkt dat de door de [eiseres] aangevoerde exceptie van
onbevoegdheid steunt op een premisse die niet is aangetoond”.
Het arrest komt aldus tot de slotsom dat “de vereniging zonder winstoogmerk
[zijnde, de eiseres] moet worden aangemerkt als een administratieve overheid
in de zin van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State”
en dat “bijgevolg de heropening van het debat moet worden bevolen”.
Grieven
Eerste onderdeel
1. Het staat vast dat de rechter weliswaar de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvullen, maar dat hij dat slechts mag doen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan zij het bestaan hebben
uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling
zijn voorgelegd en dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet
daarbij het recht van verdediging eerbiedigen.
2. In deze zaak betoogde de [verweerster] dat, “in zoverre de privé-instellingen, door procedures en door gebruik te maken van publiekrechtelijke bevoegdheden, de werking van de openbare diensten verzekeren, hun handelingen
administratieve handelingen zijn. De privé-instellingen met een onderscheiden
rechtspersoonlijkheid, die opgericht zijn door de administratieve overheden
[…], worden beschouwd als administratieve overheden” en dat “een privaatrechtelijke rechtspersoon die belast is met een opdracht van openbaar belang onder
de bevoegdheid van de Raad van State valt wanneer hij werd opgericht door of
op initiatief van of onder controle staat van de administratie. Dat is het geval
wanneer een vereniging zonder winstoogmerk moet worden beschouwd als het
verlengstuk van de administratie en zelf als openbare overheid moet worden
aangemerkt”.
Zij aanvaardde aldus, zoals de eiseres aanvoerde, dat [laatstgenoemde] een
privaatrechtelijke vereniging was. Op grond van die premisse betoogde zij dat
zulks niet wegnam dat [de eiseres] een administratieve overheid bleef in de zin
van artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van
State.
3. Het arrest, dat overweegt dat “de premisse volgens welke de aanbestedende
instantie een vereniging zonder winstoogmerk is, dus een privaatrechtelijke
rechtspersoon, […] niet is aangetoond”, werpt bijgevolg, zonder het debat te her-
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openen, een geschil op waarvan de partijen het bestaan uitsloten, miskent aldus
het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk enkel de partijen de grenzen van het geschil mogen bepalen, waarvan
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek een toepassing is, en voor zover
nodig, schendt die wettelijke bepaling en miskent het algemeen beginsel van
het recht van verdediging.
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen, bezit de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de
bestuurders en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank.
Er wordt tevens aangenomen dat het begrip rechtspersoonlijkheid impliceert
dat er een scheiding is tussen de rechtspersoon en zijn leden, waarbij de vereniging met rechtspersoonlijkheid een werkelijke eigen hoedanigheid van rechtssubject verkrijgt. Het is dus slechts in welbepaalde omstandigheden mogelijk
om abstractie te maken van de rechtspersoonlijkheid van een vereniging of van
sommige van haar bevoegdheden door haar juridische autonomie op te heffen,
aangezien de regel is dat het bestaan van die autonomie wordt geëerbiedigd.
2. In deze zaak overweegt het arrest, met de in het middel vermelde redenen
die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, eerst en vooral dat “het
begrip privaatrechtelijke vereniging door geen enkele tekst is omschreven;” dat
“louter uit de vorm die door, om het even welk, organisme wordt aangenomen,
[ die hoedanigheid niet [kan] worden afgeleid” en, door enkel te steunen op “haar
organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de stad Brussel en
met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die stad”, beslist
dat de door [de eiseres] opgeworpen exceptie van onbevoegdheid “steunt op een
premisse die niet is aangetoond”. Aldus overweegt het arrest dat de omstandigheid dat de organen en de leden [van de eiseres] bestaan uit publiekrechtelijke
administratieve overheden, niet voldoende is om haar haar hoedanigheid van
privaatrechtelijk rechtspersoon te ontnemen, ongeacht de vorm ervan. Doordat
het arrest bijgevolg de eigen rechtspersoonlijkheid van [de eiseres] buiten beschouwing laat, kent het [haar] bij uitbreiding het openbare karakter van die
organen en leden toe.
3. Het arrest, dat op grond van de bovenstaande overwegingen beslist dat de
premisse volgens welke [de eiseres] een privaatrechtelijk rechtspersoon is, niet
aangetoond is, miskent bijgevolg de wettelijke draagwijdte van de rechtspersoonlijkheid die aan een vereniging zonder winstoogmerk wordt toegekend
(schending van de artikelen 1 en 3 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen).
Derde onderdeel
1. [De eiseres] voerde in haar memorie van antwoord, waarnaar haar laatste
memorie duidelijk verwees, het volgende aan:
“De instellingen die opgericht of erkend zijn door de federale overheid, door
de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of de gemeenten, die een openbaredienstopdracht vervullen en die niet afhangen van de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve overheden voor zover hun werking
door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en ze beslissingen kunnen nemen die derden binden”;
Een vereniging van privaatrechtelijke aard die, ook al is zij opgericht of erkend door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissing kan nemen die derden kunnen binden,
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heeft niet de aard van een administratieve overheid. Hiervoor doet niet ter zake
dat haar een taak van algemeen belang is toevertrouwd […];
Overigens houdt de activiteit van [de eiseres] geen verband met de uitvoering
van wetgevende of verordenende bepalingen maar wordt zij uitsluitend door
haar statuten bepaald […];
Aldus ontwikkelt en realiseert [de eiseres] de communicatietools van de stad
Brussel, dat wil zeggen in essentie de website van de stad en de opmaak en de
huis-aan-huisbedeling van De Brusseleir;
Hieruit volgt dat [de eiseres] aan haar leden informaticadiensten verstrekt
(aangepaste softwareoplossingen, installatie en beheer van de informatica, hosting van websites, enz.) alsook diensten inzake communicatie, en dus geenszins
beslissingen kan nemen die derden binden, dat wil zeggen ‘de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig vaststellen’”.
2. Met de in het middel vermelde redenen die geacht worden hier integraal te
zijn weergegeven, beperkt het arrest zich ertoe te oordelen dat “het begrip privaatrechtelijke vereniging door geen enkele tekst wordt omschreven; dat louter
uit de vorm die door, om het even welk, organisme wordt aangenomen die hoedanigheid niet kan worden afgeleid” en, door uitsluitend te steunen op “haar organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de stad Brussel en
met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die stad”, beslist
dat de door [de eiseres] aangevoerde exceptie van onbevoegdheid “steunt op een
premisse die niet is aangetoond” en verwerpt ze bijgevolg.
Aldus beantwoordt het arrest in geen enkele van zijn redenen het omstandige
middel van [de eiseres] volgens hetwelk “de instellingen die opgericht of erkend
zijn door de federale overheid, door de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of de gemeenten, die een openbaredienstopdracht vervullen en die niet
afhangen van de rechterlijke of wetgevende macht, […] in beginsel administratieve overheden [zijn] voor zover hun werking door de overheid wordt bepaald en
gecontroleerd en ze beslissingen kunnen nemen die derden binden”.
Dat middel had immers niet uitsluitend betrekking op de structuur van de administratieve overheden, maar ook op de draagwijdte van hun bevoegdheden. Op
die, nog steeds relevante, vraag geeft het arrest geen antwoord.
3. Bijgevolg is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
de artikelen 149 van de Grondwet en 28 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde
wetten op de Raad van State)
Vierde onderdeel
1. Luidens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Krachtens
artikel 145 van de Grondwet is dat ook het geval voor geschillen over politieke
rechten, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, doet krachtens de artikelen
160 van de Grondwet en 7 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de
Raad van State, bij wijze van arresten uitspraak in de gevallen waarin de wet
voorziet. Luidens artikel 14 van die wet doet hij aldus uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
Artikel 65/24 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, dat een bijzondere toepassing maakt van de bovenstaande regels, bepaalt
dat de in artikel 65/14 bedoelde beroepen — zijnde de beroepen tot nietigverklaring van de beslissingen van de aanbestedende instanties — voor de Raad van
State moeten worden gebracht wanneer de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten
op de Raad van State, terwijl, wanneer de aanbestedende instantie niet die hoe-
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danigheid heeft, de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde bij uitsluiting bevoegd zijn om van die beroepen kennis te nemen.
Betreffende het begrip administratieve overheid zegt de vaste rechtspraak
van het Hof van Cassatie het volgende:
“Instellingen, opgericht of erkend door de openbare overheid […], die belast
zijn met een openbare dienst, zijn in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden;
[…] Een naamloze vennootschap, ook al is zij opgericht door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de
overheid, maar die geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter niet”.
Het arrest van het Hof van 30 mei 2011 preciseert bovendien: “een instelling
kan beslissingen nemen die derden binden indien zij de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig kan bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig kan vaststellen”.
De Raad van State volgt trouwens grotendeels de rechtspraak van het Hof
over dat punt.
Daaruit volgt dat het organieke criterium, namelijk dat de vennootschap of
de vereniging werd opgericht of wordt gecontroleerd door administratieve overheden, niet toereikend is om die vennootschap of vereniging zelf als een administratieve overheid aan te merken. Zij dient integendeel, wanneer zij de vorm
aanneemt van een privaatrechtelijke persoon, in de uitvoering van haar opdracht de bevoegdheid te hebben om beslissingen te nemen die derden binden.
2. In deze zaak, om de redenen die in het middel zijn vermeld en die geacht
worden hier integraal te zijn weergegeven, overweegt het arrest eerst en vooral
dat “het begrip privaatrechtelijke vereniging door geen enkele tekst wordt omschreven; dat louter uit de vorm die door, om het even welk, organisme wordt
aangenomen die hoedanigheid niet kan worden afgeleid” en, door uitsluitend te
steunen op “haar organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met
de stad Brussel en met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
die stad”, beslist dat de door [de eiseres] aangevoerde exceptie van onbevoegdheid “steunt op een premisse die niet is aangetoond”, namelijk het feit dat zij
een privaatrechtelijke rechtspersoon is. Het arrest komt aldus tot het besluit
dat “[de eiseres] moet worden aangemerkt als een administratieve overheid in
de zin van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State”.
Aldus stelt het arrest uitdrukkelijk vast dat [de eiseres] een vereniging zonder winstoogmerk is maar overweegt het dat zij niettemin een administratieve
overheid is wegens “haar organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de stad Brussel en met het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van die stad”.
Bijgevolg stelt het arrest in geen enkele van zijn redenen vast dat [de eiseres],
in de uitoefening van haar opdracht, de bevoegdheid had om eenzijdig beslissingen te nemen die derden binden, hetgeen nochtans een voorwaarde is om, volgens de voornoemde rechtspraak van het Hof, aangemerkt te kunnen worden als
administratieve overheid.
3. Bijgevolg miskent het arrest het wettelijk begrip administratieve overheid,
aangezien het de door de eiseres aangevoerde exceptie van onbevoegdheid louter
op grond van de voormelde overwegingen afwijst (schending van de artikelen
144, 145, 160 van de Grondwet, 7, 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, alsook van artikel 65/24 van de wet van 24 december
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten).
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VAN HET HOF

Beoordeling
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 65/24 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten is de Raad van State bevoegd de beslissing
van de aanbestedende instantie te vernietigen wanneer de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de op
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Luidens artikel 14, § 1, van die gecoördineerde wetten doet de Raad
van State bij wijze van arresten uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.
De instellingen die opgericht of erkend zijn door de federale overheid,
door de gemeenschappen en de gewesten, de provincies of de gemeenten,
die een openbaredienstopdracht vervullen en die niet afhangen van de
rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve
overheden voor zover hun werking door de overheid wordt bepaald en
gecontroleerd en ze beslissingen kunnen nemen die derden binden.
Een vereniging zonder winstoogmerk, ook al is zij opgericht door een
administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan een verregaande controle van de overheid, maar die geen beslissingen kan nemen
die derden kunnen binden, verliest haar privaatrechtelijk karakter
niet. Het doet hiervoor niet ter zake dat haar een taak van algemeen
belang is toevertrouwd.
Het arrest overweegt dat “uit de bepalingen van de statuten van [de
eiseres] haar organieke band met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
met de stad Brussel en met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die stad [blijkt]” en grondt die beslissing op de volgende redenen:
— “uit artikel 4 [van de statuten van de eiseres] volgt dat de vaste
leden die de hoedanigheid van stichtende leden hebben, bij de oprichting, de stad Brussel, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren en dat
enkel de vaste leden stemrecht hebben”;
— “artikel 5 bepaalt: ‘Het staat de vaste leden vrij uit de vereniging
te treden mits zij, per aangetekende brief, een vooropzeg van één jaar
doen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Ieder vast lid wordt
vertegenwoordigd in de algemene vergadering en in de raad van bestuur
door een aantal mandatarissen dat door het huishoudelijk reglement
wordt bepaald. Als mandatarissen van de stad Brussel worden aanvaard
de schepen die informatica onder zijn bevoegdheid heeft, de schepenen
of gemeenteraadsleden die door een beslissing van de gemeenteraad van
de stad worden aangewezen. Onder de mandatarissen van de stad zal de
gemeenteraad een gemeenteraadslid kiezen dat de democratische oppo-
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sitiepartij met het hoogste aantal zetels in de gemeenteraad van de
stad vertegenwoordigt. De mandatarissen waarvan het aantal wordt
vastgesteld door het huishoudelijk reglement van het Gewest worden
aangewezen door dat gewest. De mandatarissen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarvan het aantal wordt vastgesteld door het huishoudelijk reglement worden door de OCMW-raad
aangewezen’”;
— “volgens artikel 17 heeft ieder vast lid in de algemene vergadering
een stemrecht dat overeenstemt met de volgende percentages: Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: twintig pct., stad Brussel: zestig pct., overige
vaste leden: twintig pct., waarbij het stemmen van een vast lid wordt
uitgedrukt bij gewone meerderheid van de stemmen van zijn aanwezige
of vertegenwoordigde mandatarissen”.
Louter uit die vermeldingen leidt het arrest af dat “de premisse volgens welke de aanbestedende instantie een vereniging zonder winstoogmerk is, dus een privaatrechtelijke rechtspersoon” waarop de door de
eiseres aangevoerde exceptie van onbevoegdheid steunt, “niet is aangetoond”.
Het arrest, dat op die grond de door de eiseres aangevoerde exceptie
van onbevoegdheid verwerpt, zonder vast te stellen dat zij beslissingen
kan nemen die derden bindt, schendt artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Het onderdeel is gegrond.
Betreffende de vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard
ten aanzien van de daartoe in de zaak voor het Hof opgeroepen partij.
Dictum
Het Hof,
Uitspraak doende in verenigde kamers.
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de naamloze vennootschap Twogether & Partners.
Beveelt dat dit arrest overgeschreven zal worden in de registers van
de Raad van State en dat er melding van gemaakt zal worden op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, die zich zal schikken naar de beslissing van
het Hof over het rechtspunt dat het heeft beslecht.
13 juni 2014 — verenigde kamers. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Grégoire.
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N 429
3°

— 16 juni 2014
(C.12.0402.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — ONWETTIGE SITUATIE. — VERPLICHTING TOT VERGOEDING. — BENADELING. — BELANG. — RECHTMATIG VOORDEEL. — VOORWAARDEN.
2° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSVORDERING. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — VERPLICHTING TOT VERGOEDING. —
ONWETTIGE SITUATIE. — BENADELING. — BELANG. — RECHTMATIG VOORDEEL.
— VOORWAARDEN.

1° en 2° Het feit dat de eiser tot vergoeding zich in een onwettige situatie bevindt, impliceert niet noodzakelijk dat hij zich niet mag beroepen op de benadeling van een belang of de ontzegging van een rechtmatig voordeel (1).
(Artt. 1382 en 1383, BW)

(R. T. OCMW

TE

THUIN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 8 maart 2012.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 mei 2014 een conclusie neergelegd ter griffie.
De zaak is bij beschikking van 28 mei 2014 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. CASSATIEMIDDEL
In het verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend afschrift
aan dit arrest gehecht is, voert de eiser drie middelen aan:
III. BESLISSING

VAN HET HOF

(…)
Derde middel
Tweede onderdeel
Het louter feit dat de eiser tot vergoeding zich in een onwettige situatie bevindt impliceert niet noodzakelijk dat hij zich niet mag beroepen op de krenking van een belang of de ontzegging van een rechtmatig
voordeel.
(1) Zie conc. OM in Pas. 2014, nr. 429.
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Het arrest dat uitspraak doet over de schade en dat oordeelt dat de
schade voortvloeiend uit het inkomensverlies van een onrechtmatig
verkregen openbaar ambt, enerzijds, de morele schade en vergoeding
van de kosten van de verdediging die er nauw mee verbonden zijn, anderzijds, niet moet worden hersteld, terwijl het niet vaststelt dat de eiser een fout heeft begaan die aan de basis ligt van de onrechtmatigheid
bij het verkrijgen van die betrekking, schendt de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Het eerste onderdeel dat niet tot een ruimere cassatie kan leiden,
hoeft niet te worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
16 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en de heer
Mahieu.

N° 430
3°

— 16 juni 2014
(C.13.0527.F)

CHAMBRE

LASTGEVING. — LASTHEBBER. — UITVOERING VAN ZIJN OPDRACHT. — DECHARGE DOOR DE LASTGEVER. — BEWIJS. — BEWIJSMIDDEL.

Uit de artikelen 1993 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat het uitdrukkelijk of stilzwijgend bewijs van de decharge door de lastgever dat de lasthebber aanvoert om rekenschap te geven van de uitvoering van zijn
opdracht, dient te geschieden op de manier bepaald bij artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek wanneer het een som betreft die 375 euro te boven
gaat (1). (Artt. 1341 en 1993, BW)

(M. T. T. E.A.)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 430.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 12 juli 2013.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 22 mei 2014 een conclusie neergelegd ter griffie.
De zaak is bij beschikking van 28 mei 2014 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1338, 1340, 1341, 1347, 1348 en 1993 van het Burgerlijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel waarbij de afstand van een recht stilzwijgend
kan zijn voor zover die zeker is en kan worden afgeleid uit feiten die voor geen
enkele andere interpretatie vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Nadat het arrest vastgesteld heeft dat niet wordt “betwist dat mevrouw B. aan
haar volle nicht, de eiseres, vanaf 2002 een volmacht op haar bankrekeningen gegeven heeft en dat die lastgeving geen einde nam zolang de overledene nog leefde” en erop gewezen heeft “dat, de eiseres, buiten de geldopnemingen voor de
lopende uitgaven van mevrouw B., de lasten van de mede-eigendom van de gebouwen waarvan zij eigenaar was, onroerende voorheffingen en belastingschulden, de volgende geldopnemingen heeft verricht:
tussen 1 augustus 2002 en 20 oktober 2005:
— 154.704,03 euro van de zichtrekening 310-0750980-92
— 1.250 euro van het spaarboekje 310-4757888-27
— 5.500 euro van de zichtrekening 432-9135881-79
tussen oktober 2005 en oktober 2008:
— 97.710 euro van de zichtrekening 310-0750980-92
— 4.500 euro van het spaarboekje 310-4757888-27
— 58.036,68 euro van het spaarboekje 310-4757888-27
— 5.577,80 euros van de zichtrekening 432-9135881-79
— 6.250 euro van de spaarrekening 432-9135889-37.
Het arrest “verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond; vernietigt
vervolgens het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart” en, “bij wege van nieuwe beschikkingen voor het
overige […], veroordeelt het de eiseres om aan de verweerders 333.528,48 euro te
betalen, vermeerderd met de verwijlinterest vanaf de datum van de verschillende geldopnemingen, tot de daadwerkelijke betaling” en ook de “kosten van de
twee rechtsplegingen”.
Het steunt die beslissing op de volgende redenen:
“6. Krachtens artikel 1993, Burgerlijk Wetboek, is de lasthebber gehouden (i)
aan de lastgever, of als hij komt te overlijden, aan zijn erfgenamen, rekenschap
te geven van de uitvoering van zijn lastgeving, en (ii) hem alles terug te geven
dat hij in het kader daarvan heeft ontvangen of, bij ontstentenis, het feit aantonen die zijn bevrijding rechtvaardigt (teruggave van de gelden aan de lastge-
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ver, schenking, schuldvergelijking met een schuld van de lastgever jegens de
lasthebber, enz.).
7. De eiseres voert aan dat zij rekenschap gegeven heeft van haar lastgeving
aan mevrouw B. naarmate deze werd uitgevoerd en dat laatstgenoemde haar
kwijting heeft verleend toen ze nog leefde of, met andere woorden, dat mevrouw
B., toen ze nog leefde, afstand zou hebben gedaan van de teruggave van de tegoeden of bedragen die haar lasthebber of de door haar in het kader van haar lastgeving aangewezen derden hadden ontvangen.
Wat de kwijting betreft, moet het bewijs van een dergelijke bewering in een
akte worden vastgelegd overeenkomstig de artikelen 1341 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, aangezien het gaat om een bedrag dat de som van 375 euro
te boven gaat.
De eiseres beroept zich hierbij ten onrechte op een morele onmogelijkheid om
zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de opeenvolgende kwijtingen die
mevrouw B. haar zou hebben verleend, terwijl ze, niettegenstaande de kennelijk
bevoorrechte betrekkingen die ze met haar onderhield, stukken overlegt die
aantonen dat ze het schriftelijk bewijs van sommige betalingsopdrachten van
haar lastgever wel bewaarde.
Bijgevolg stond het haar vrij om niet voor elke verrichting een schriftelijke
kwijting te eisen, maar deze ten minste op regelmatige basis te vragen, zonder
de affectieve relatie die ze met de overledene had in het gedrang te brengen. Des
te meer aangezien het onderwerp ‘rekeningen’ als we het schriftelijk attest mogen geloven dat de heer Be. op 20 oktober 2009 heeft opgemaakt, geenszins een
taboe was tussen de partijen bij de lastgevingsovereenkomst.
Behoudens het overleggen van een begin van bewijs door geschrift, dat de opeenvolgende aangevoerde kwijtingen aannemelijk maakt, heeft die ‘getuigenis’
evenwel geen enkele bewijswaarde.
De eiseres moet dus wel degelijk verantwoording afleggen aan de erfgenamen
van mevrouw B. (hier de verweerders) en, desgevallend, wat ze ontvangen heeft
teruggeven of, als ze beweert te zijn bevrijd, de oorzaak van de bevrijding die ze
inroept, aantonen”.
Grieven
1. De kwijting (of decharge) is een eenzijdige akte van afstand waardoor de
lastgever, die tevreden is over het beheer van zijn lasthebber, afziet van het
recht om de vordering die voortvloeit uit de lastgeving uit te oefenen. Deze kan
stilzwijgend zijn voor zover ze zeker is en kan worden afgeleid uit feiten die voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn (de artikelen 1338, 1340 en 1993, Burgerlijk
Wetboek, en het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).
2. Zo, krachtens artikel 1341, Burgerlijk Wetboek, “een akte voor een notaris
of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of
de waarde van 375 EUR te boven gaan”, is die regel enkel van toepassing op de
partijen bij die akte, terwijl derden het bewijs daarvan met andere rechtsmiddelen kunnen leveren.
De derden ten aanzien van een eenzijdige akte, zelfs als deze voor hen bedoeld
is, kunnen aldus het bewijs daarvan leveren door getuigenissen of vermoedens
zonder zich te moeten beroepen op een begin van bewijs door geschrift in de zin
van artikel 1347, Burgerlijk Wetboek, of van één van de redenen bedoeld in
artikel 1348 daarvan (de artikelen 1341 en, voor zoveel nodig, 1347 en 1348, Burgerlijk Wetboek).
3. Daaruit volgt dat het arrest, doordat het zijn beslissing steunt op de overweging dat de eiseres overeenkomstig de artikelen 1341 en volgende, Burgerlijk
Wetboek, het bewijs door geschrift moest leveren van de kwijting waarop zij
zich beriep, dat zij ten dezen dat bewijs door geschrift niet leverde en evenmin
het bestaan aantoonde van een morele onmogelijkheid om zich een bewijs te
verschaffen (artikel 1348, Burgerlijk Wetboek) of van een begin van bewijs door
geschrift (artikel 1347, Burgerlijk Wetboek):
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1° het beginsel miskent volgens hetwelk de kwijting, in navolging van iedere
afstand, stilzwijgend kan zijn en bijgevolg op een andere manier kan worden
aangetoond dan door een geschrift (schending van de artikelen 1338, 1340 en 1993,
Burgerlijk Wetboek en van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel);
2° de draagwijdte miskent van artikel 1341, Burgerlijk Wetboek, door het toe
te passen op het bewijs door de lasthebber van de kwijting terwijl deze een derde
is in die eenzijdige akte en artikel 1341 slechts geldt voor de partijen bij een akte
(schending van het genoemde artikel 1341, en voor zoveel nodig, van de artikelen
1347 en 1348, Burgerlijk Wetboek);
3° en bijgevolg zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van
alle in het middel bedoelde bepalingen en inzonderheid van de artikelen 1338,
1340, 1341 en 1993, Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de afstand van een recht stilzwijgend kan zijn voor zover
de afstand zeker is en kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Luidens artikel 1993, Burgerlijk Wetboek, is iedere lasthebber gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn lastgeving, en aan
de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn
volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de
lastgever niet verschuldigd.
Artikel 1341, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een notaris of een onderhandse akte moet worden opgemaakt van alle zaken die
de som of de waarde van 375 EUR te boven gaan.
Daaruit volgt dat het bewijs van de uitdrukkelijke of stilzwijgende
kwijting van de lastgever, die de lasthebber aanvoert om de uitvoering
van zijn verbintenissen te rechtvaardigen, dient geleverd te worden op
de wijze bepaald bij artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek wanneer
het een som betreft die 375 euro te boven gaat.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 juni 2014 — 3° chambre. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Foriers en mevr.
Nudelholc.

N° 431
3°

— 16 juni 2014
(S.13.0131.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONDUIDELIJK MIDDEL. — BEGRIP. — ONTVANKELIJKHEID.
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2° SOCIALE ZEKERHEID. — ZELFSTANDIGEN. — JAARLIJKSE FORFAITAIRE
BIJDRAGE VOOR HET SOCIAAL STATUUT VAN ZELFSTANDIGE WERKNEMERS. — BEPALING VAN DE VERSCHULDIGDE VENNOOTSCHAPPEN. — CRITERIUM.

1° Het middel dat in geen enkel onderdeel aantoont op welke wijze de in het
middel bedoelde artikelen zouden zijn geschonden, is niet ontvankelijk.
2° Luidens het tweede lid van artikel 91 van de wet van 30 december 1992, zoals
ze op de feiten van toepassing is, stelt de Koning, opdat het van toepassing
zal zijn vanaf 2004, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,
de door vennootschappen verschuldigde bijdragen vast, maar zonder dat
deze 868 euro kunnen overschrijden en kan Hij hierbij een onderscheid maken op basis van criteria die rekening houden met inzonderheid de omvang
van de vennootschap; die wetsbepaling verbiedt de Koning niet een dergelijk
onderscheid te maken op grond van één enkel criterium dat betrekking heeft
op de omvang van de vennootschap. (Art. 91, eerste en tweede lid, Wet
30 december 1992)

(DE WOLF, GILSON & C° — BEDRIJFSREVISOREN, B.V. ONDER DE VORM
VAN B.V.B.A. T. PARTENA, SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR
ZELFSTANDIGEN V.Z.W.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 23 mei 2013. Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In het verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend afschrift
aan dit arrest gehecht is, voert de eiseres vier middelen aan:
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Eerste middel
Beide onderdelen samen
De door de verweerster tegen de onderdelen opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel voert de schending aan van de artikelen 10, 11, 170 en 172, van de Grondwet zonder nader te bepalen waarin
die schending zou bestaan:
Het middel wijst in geen enkel onderdeel aan hoe de artikelen 10, 11,
170 en, 172 van de Grondwet zouden zijn geschonden.
De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
De onderdelen voor het overige:
Artikel 91, eerste lid, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, bepaalt in de versie die op de feiten van toe-
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passing is, dat de vennootschappen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage
verschuldigd zijn.
Luidens het tweede lid van dat artikel, in de versie die op de feiten
van toepassing is, stelt de Koning, opdat het van toepassing zal zijn
vanaf 2004, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
door vennootschappen verschuldigde bijdragen vast, maar zonder dat
deze de 868 EUR kunnen overschrijden. Hierbij kan hij een onderscheid
maken op basis van criteria die inzonderheid rekening houden met de
omvang van de vennootschap.
Die wettelijke bepaling verbiedt de Koning niet een dergelijk onderscheid te maken op grond van één enkel criterium dat betrekking heeft
op de omvang van de vennootschap.
In zoverre het ontvankelijk is, faalt het middel dat in elk onderdeel
uitgaat van het tegendeel, naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en de heer
Foriers.

N° 432
3°

— 16 juni 2014
(S.11.0074.F)

KAMER

MINDERVALIDEN. — VREEMDELING. — TEGEMOETKOMINGEN. — MACHTIGING
OM ONBEPERKT IN HET KONINKRIJK TE VERBLIJVEN. — VREEMDELINGENREGISTER. — INSCHRIJVING. — GEVOLG.

Het administratief statuut van de personen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven ingevolge een machtiging om onbeperkt in het
koninkrijk te verblijven toont aan 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 als
ontoereikend om de toekenning te verantwoorden van tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepaald bij de wet van 27 februari
1987 (1). (Art. 4, §§ 1 en 2, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten; art. 1,
3°, KB 17 juli 2006; KB 9 februari 2009 (2))
(1) Cass. 15 oktober 2012, AR S.10.0190.N, AC 2012, nr. 530.
(2) Art. 1, 3°, KB 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van
27 februari 1987, aangevuld bij KB 9 februari 2009 houdende wijziging met ingang van
12 december 2007 van het KB van 17 juli 2006.
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MET

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 16 maart 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo 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
Artikel 4 Wet Tegemoetkomingen Gehandicapten kent, in zijn eerste
paragraaf, de tegemoetkomingen toe aan personen die hun wettelijke
verblijfplaats in België hebben en die ofwel Belg zijn, ofwel onderdaan
van één van de categorieën vreemdelingen bepaald in de nummers 2° tot
6° van die bepaling.
De tweede paragraaf van dat artikel machtigt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de toepassing van deze
wet, onder de door Hem gestelde voorwaarden, uit te breiden tot andere
categorieën van personen die hun werkelijke verblijfplaats in België
hebben.
Artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, Wet Tegemoetkoming Gehandicapten, aangevuld met het koninklijk besluit van 9 februari 2009 houdende wijziging,
met inwerkingtreding op 12 december 2007, van het koninklijk besluit
van 17 juli 2006, voorziet in het toekennen van tegemoetkomingen aan
personen die ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister. Geen enkel koninklijk besluit bepaalt zulks evenwel voor personen
die, omdat ze onbeperkt op het grondgebied van het koninkrijk mogen
verblijven, zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Het bestreden arrest stelt vast dat E. M. de Georgische nationaliteit
heeft en sinds 20 oktober 2001 in het bezit is van een onbeperkte verblijfstitel in het Rijk.
Het stelt ook vast dat de eiser geweigerd heeft E. M. tegemoetkomingen aan personen met een handicap toe te kennen, een eerste maal vanaf 1 november 2007 en een tweede maal op 1 mei 2009, louter op grond dat
ze in het vreemdelingenregister en niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.
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In zijn arrest nr. 3/2012 van 11 januari 2012 heeft het Grondwettelijk
Hof voor recht gezegd dat artikel 4 Wet Tegemoetkoming Gehandicapten 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 het de vreemdeling die ingevolge een machtiging om onbeperkt in het Rijk te verblijven in het
vreemdelingenregister is ingeschreven, niet het voordeel toekent van
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Het administratief statuut van die personen toont immers aan 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 en als ontoereikend om de toekenning te
verantwoorden van tegemoetkomingen aan personen met een handicap
bepaald bij de wet van 27 februari 1987.
Het arrest dat oordeelt dat het koninklijk besluit van 6 februari 2009
in strijd is met artikel 14 EVRM in zoverre het een onderscheid maakt
tussen de vreemdelingen al naargelang ze, enerzijds, gemachtigd of toegelaten zijn om onbeperkt op het grondgebied van het Rijk te verblijven en in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven en, anderzijds,
gemachtigd zijn zich op dat grondgebied te vestigen en in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, en dat bijgevolg de toepassing van dat
koninklijk besluit krachtens artikel 159 Grondwet uitsluit om aan
E.M. het recht op tegemoetkomingen aan personen met een handicap
toe te kennen, schendt die bepalingen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
16 juni 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Delange. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Palumbo, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 433
2°

— 17 juni 2014
(P.13.0959.N)

KAMER

DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANESCHULD. — BOEKING. — WIJZE.
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Wetsbepalingen, reglementaire bepalingen of administratieve praktijken welke als gevolg hebben dat het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld door de bevoegde
douaneautoriteiten wordt geregistreerd in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, zodat met name de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, volstaan, ook als
die niet specifiek met dat doel werden uitgevaardigd (1).

(SACOM AUSSENHANDEL GMBH T. BELGISCHE

STAAT, FOD

FINANCIËN)

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De cassatievoorziening is gericht tegen het arrest dat op 24 april 2013
werd gewezen door het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer. De eiseres in cassatie werd als dader of deelnemer vervolgd uit hoofde van de ontduiking van invoerrechten en antidumpingrechten middels
voorlegging van een ongeldig oorsprongscertificaat.
De eiseres werd uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten schuldig
bevonden. Omwille van de schending van de redelijke termijnvereiste
werd geen concrete straftoemeting bepaald. Fiscaalrechtelijk werd de
eiseres als douaneschuldenaar aangemerkt op grond van artikel 201
CDW.
2. Er wordt één cassatiemiddel aangevoerd.
De eiseres in cassatie betoogt dat de vervolgende administratie niet
tot de invordering van aanvullende douanerechten kon overgaan, aangezien geen bewijs voorligt van de in de artikelen 217.1 en 221.1 CDW bedoelde boeking van de respectieve bedragen ervan. Een rechtmatige
mededeling aan de schuldenaar van dit bedrag aan rechten bij invoer zou
bijgevolg niet hebben plaatsgevonden.
3. Artikel 217.2 CDW bepaalt dat de EU-lidstaten nadere voorschriften
vaststellen voor de boeking van de bedragen van rechten, wat een legistieke activiteit en een reglementair bepalen vereist. Volgens de eiseres
in cassatie refereert het in dat verband bij wet van 22 december 1989 vervangen en bij wet van 27 december 1993 gewijzigde artikel 3 AWDA louter
naar de overeenkomstige bepalingen in het CDW en werden de oudere artikelen 267 en 268 AWDA, waarvan zij van oordeel is dat deze hiertoe hoe
dan ook niet in aanmerking komen, daardoor impliciet opgeheven.
3. Uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-264/08 Direct Parcel Distribution Belgium (2) volgt dat de voormelde boeking zodanig
moet worden verricht dat de bevoegde autoriteiten het exacte bedrag
aan rechten bij invoer dat voortvloeit uit de douaneschuld, registreren
in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienstdoet,
zodat de boeking van deze bedragen met zekerheid wordt vastgesteld,
ook opzichtens de schuldenaar. Tevens volgt uit dit arrest, alsmede uit
het arrest in de zaak C-126/08 Distillerie Smeets Hasselt (3), dat de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende be(1) Zie concl. OM.
(2) HvJ 28 januari 2010.
(3) HvJ 16 juli 2009.

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1560 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1560

ARRESTEN VAN CASSATIE

17.6.14 - N° 433

drag aan rechten wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het
door de bevoegde douaneautoriteiten, zoals bedoeld in artikel 267 AWDA,
opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving. Uw Hof besliste navolgens meermaals in dezelfde zin, onder meer bij arresten van 15 mei 2012 (1) en 26 februari
2014 (2).
De misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met
rechten verschuldigd bij de invoer worden in België vastgesteld en ingevorderd krachtens de artikelen 267 tot en met 285 AWDA. Luidens
artikel 267 AWDA worden de misdrijven, fraudes of overtredingen vastgesteld bij processen-verbaal door daartoe bevoegde personen. Overeenkomstig artikel 268 AWDA moet het proces-verbaal een beknopte en
nauwkeurige beschrijving bevatten van de feitelijke vaststellingen en
identificatie van de betrokken personen. De douaneschuld kan dan ook
bij dit proces-verbaal worden vastgesteld wanneer het exacte bedrag aan
rechten bij invoer dat voortvloeit uit de douaneschuld, met zekerheid
wordt vastgesteld ten aanzien van de schuldenaars.
4. Deze aldus vastgestelde douaneschuld vormt een boeking in de zin
van de artikelen 217.1 en 221.1 CDW. Geen enkele verdrags- of wetsbepaling legt namelijk op dat de lidstaat België uitdrukkelijk moest bepalen
dat de artikelen 267 en 268 AWDA nadere regels vormen voor de praktijk
van de boeking van de bedragen van verschuldigde douanerechten overeenkomstig artikel 217.2 CDW. Evenmin is vereist, ook niet in toepassing van de voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie, dat in deze
bepalingen letterlijk sprake zou moeten zijn van een ‘boeking’. Bovendien volgt ook uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-351/11
KGH Belgium (3) dat de lidstaten niet verplicht zijn om de nadere voorschriften voor de boeking van douanerechten in hun nationale wetgeving
vast te stellen en dat zelfs interne bepalingen van de administratie van
douane en accijnzen daartoe zouden kunnen volstaan. Evenmin worden
door artikel 217.2 CDW technische of vormelijke minimumvereisten opgelegd. Uw Hof sloot zich meermaals bij deze jurisprudentie aan (4).
5. In die zin zijn de oorspronkelijke bepalingen van de artikelen 267 en
268 AWDA, die dateren van voor de totstandkoming van de communautaire douanewetgeving, steeds naast het artikel 3 AWDA, zoals later vervangen en gewijzigd, bestaanbaar gebleven. Ook uit de parlementaire
voorbereiding van de wijzigingswet van 22 december 1989 vermag het tegendeel niet te worden afgeleid. Uit geen enkel betrokken element blijkt
dat de gewijzigde bepaling enigszins in de plaats zou komen van de bestaande bepalingen betreffende het proces-verbaal of daarmee zelfs
rechtstreeks verband zou houden. Integendeel bevat artikel 3 AWDA
slechts een verwijzing naar de specifieke artikelen 217 tot en met 220
CDW, meer bepaald naar het beginsel van de boeking van de douaneschuld en naar de daartoe te eerbiedigen termijnen. Het zou volstrekt
(1)
(2)
(3)
(4)

AR P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.
AR P.13.1744.F, AC 2014, nr. 154.
HvJ 8 november 2012.
Cass. 16 januari 2014, AR F.12.0183.N en AR F.13.0003.N, AC 2014, nrs. 37 en 38.
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nutteloos en zelfs contradictoir zijn wanneer de Europese wetgever zou
beslissen dat nadere boekingsvoorschriften enerzijds door de lidstaten
moeten worden vastgesteld en dat de Belgische wetgever anderzijds hieraan gevolggevend zou poneren dat de daarmee bedoelde boekingsregels
uitsluitend in de Europese Verordeningen zijn bepaald. Aldus is artikel 3
AWDA niet te begrijpen als een bepaling die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van de boeking betreft.
6. Mitsdien is het niet in strijd met de aangevoerde communautaire en
nationale regelgeving en geheel in overeenstemming met de rechtspraak
van het Hof van Justitie om het proces-verbaal van de douaneadministraties zoals omschreven in de artikelen 267 en 268 AWDA, aan te merken
als een boeking in de zin van artikel 217.1 CDW. De tweede kamer van uw
Hof oordeelde op analoge wijze in het reeds geciteerde arrest van
26 februari 2014 (1).
7. Er bestaat geen aanleiding tot het aanvoeren van ambtshalve middelen. Wel dient erop te worden geattendeerd dat voor zover opgekomen
wordt tegen de beslissing nopens de vordering in vrijwaring tegen de eiseres vanwege een aanvankelijk medebeklaagde, het cassatieberoep
niet-ontvankelijk is. De appelrechters verklaren deze vordering immers
onontvankelijk, zodat de eiseres in cassatie te dezen geen belang heeft.
Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 24 april 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 2 juni
2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 17 juni 2014 heeft raadsheer Filip Van Volsem
verslag uitgebracht en heeft voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest stelt vast dat de duur van de strafvervolging de redelijke
termijn overschrijdt. Het verklaart de tegen de eiseres gerichte vrijwaringsvordering onontvankelijk.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
(1) AR P.13.1744.F, AC 2014, nr. 154.
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Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 217 en 221 CDW en
de artikelen 3, 267 en 268 tot en met 272 AWDA: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de douaneschulden rechtsgeldig werden geboekt
door opneming van de bedragen in de processen-verbaal van de vervolgende partij; volgens artikel 221.1 CDW dient het bedrag aan rechten na
de boeking op een daartoe geëigende wijze te worden meegedeeld aan de
schuldenaar; volgens artikel 217.1, eerste alinea, CDW moet elk bedrag
aan rechten bij invoer dat voortvloeit uit een douaneschuld door de
douaneautoriteiten worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken en door deze autoriteiten in de boekhouding worden
geregistreerd of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet; de
processen-verbaal van de vervolgende partij zijn geen boekhouding en
kunnen evenmin als zodanig dienst doen in de zin van deze bepaling van
het CDW; volgens artikel 217.2 CDW kunnen de lidstaten nadere voorschriften vastleggen voor de boeking van de bedragen van rechten;
artikel 3 AWDA bepaalt dat de regels van de boeking en de betalingsvoorwaarden van uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen zijn bepaald in de verordeningen van de Europese Gemeenschappen;
de Belgische wetgever noch de Belgische uitvoerende macht hebben bepaald dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten
wordt geboekt door opneming ervan in het door de bevoegde douaneautoriteiten opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk
op de toepasselijke douanewetgeving; de Belgische wetgever heeft zich
er integendeel toe beperkt te verwijzen naar de Europese verordeningen; de artikelen 267 en 268 AWDA die reeds voorkwamen in de oorspronkelijke wet van 26 augustus 1822 en dateren van vóór de invoering
van de communautaire douanebepalingen inzake de boeking, bevatten
geen nadere voorschriften betreffende boeking; zij zijn bovendien ook
inhoudelijk niet verenigbaar met het later ingevoerde artikel 3 AWDA,
dat verwijst naar de verordeningen; in de interpretatie dat de artikelen
267 en 268 AWDA zouden bepalen dat de opneming van het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten in het door de bevoegde
douaneautoriteiten opgemaakte proces-verbaal te beschouwen is als
een boeking, heeft het later ingevoerde artikel 3 AWDA deze bepalingen impliciet opgeheven.
3. Artikel 217.1 en 2 CDW bepaalt:
“1. Elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat
voortvloeit uit een douaneschuld, hierna ‘bedrag aan rechten’ genoemd, dient door de douaneautoriteiten te worden berekend zodra
deze over de nodige gegevens beschikken en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst
doet, te worden geregistreerd (boeking) […].
2. De lidstaten stellen nadere voorschriften vast voor de boeking van
de bedragen aan rechten. Deze voorschriften kunnen verschillen naar
gelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de omstandigheden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet verzekerd
van zijn dat de genoemde bedragen zullen worden betaald.”
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Artikel 221.1 CDW bepaalt: “Het bedrag van de rechten dient onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld”.
Artikel 3 AWDA bepaalt: “De regels betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden van uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen
bedragen zijn bepaald in de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen”.
4. Met de arresten Molenbergnatie, C-201/04, van 23 februari 2006, Distillerie Smeets Hasselt, C-126/08, van 16 juli 2009, Direct Parcel Distribution
Belgium, C-264/08, van 28 januari 2010 en KGH Belgium, C-351/11, van
8 november 2012, alsmede de beschikking Gerlach & C°, C-477/07, van
9 juli 2008, werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie als
volgt geoordeeld:
— artikel 217.2 CDW, dat geen nadere voorschriften en dus ook geen
technische of vormelijke minimumvereisten voor de boeking in de zin
van die bepaling bevat, laat het aan de lidstaten over de nadere voorschriften voor de boeking van de uit een douaneschuld voortvloeiende
bedragen aan rechten vast te stellen, zonder dat deze lidstaten verplicht zijn nadere voorschriften voor deze boeking in hun nationale
wetgeving op te nemen;
— deze boeking moet evenwel zodanig worden verricht dat de bevoegde douaneautoriteiten het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij
uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, registreren in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, opdat
met name de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid kan
worden vastgesteld, ook ten aanzien van de schuldenaar;
— de aard van de drager van de boeking is niet relevant, mits het
exacte bedrag aan rechten daarin wordt opgenomen;
— de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten — zoals de in
artikel 267 AWDA bedoelde autoriteiten — opgemaakte proces-verbaal
van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving.
5. Het is niet vereist dat de bevoegde regelgever van de lidstaten uitdrukkelijk en specifiek zou bepalen welke de op de boeking in de zin
van de artikelen 217.1, 217.2 en 221.1 CDW toepasselijke voorschriften
zijn.
Wetsbepalingen, reglementaire bepalingen of administratieve praktijken welke als gevolg hebben dat het exacte bedrag aan rechten bij
invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld door de bevoegde douaneautoriteiten wordt geregistreerd in de boekhouding of op
iedere andere drager die als zodanig dienst doet, zodat met name de
boeking van de betrokken bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, volstaan, ook als die niet specifiek met dat doel werden uitgevaardigd.
6. De omstandigheid dat artikel 3 AWDA voor de regels van de boeking verwijst naar de verordeningen van de Europese Unie en de arti-
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kelen 267 en 268 AWDA dateren van vóór de invoering van de
communautaire bepalingen inzake de boeking doet daaraan niets af.
De verwijzing door artikel 3 AWDA naar de verordeningen van de Europese Unie kan niet worden beschouwd als een impliciete opheffing
van de artikelen 267 en 268 AWDA als bepalingen die nadere voorschriften bevatten met betrekking tot het boeken van de douaneschuld.
In zoverre faalt het middel naar recht.
7. Met de redenen die het arrest (pp. 34-37) bevat, verantwoorden de
appelrechters naar recht de beslissing dat de met het regelmatig opgesteld proces-verbaal van 20 november 2008 vastgestelde douaneschuld
een boeking uitmaakt in de zin van de artikelen 217.1 en 221.1 CDW, zonder dat België uitdrukkelijk moet bepalen dat de artikelen 267 en 268
AWDA nadere regels vormen voor de praktijk van de boeking van de bedragen aan verschuldigde douanerechten.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 209,61 euro.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer De
Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaaten: de heer
De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie te Brussel).

N° 434
2°

— 17 juni 2014
(P.13.1742.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — OPENBARE RECHTSZITTING. — VERMELDING. — GEVOLG.
2° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — STRAFBARE PERIODE VAN DE TELASTLEGGING. — ANDERE OMSCHRIJVING DAN DE EERSTE RECHTER. — GEVOLG.
— EENPARIGHEID.
3° GEZONDHEIDSPOLITIE. — OVER DE MENS. — WET ROOKVRIJE PLAATSEN. — GESLOTEN PLAATS. — BEGRIP.
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1° De afwezigheid van vermelding in het vonnis dat het in openbare rechtszitting is uitgesproken, leidt niet tot de nietigheid van dit vonnis wanneer uit
de stukken van de rechtspleging blijkt dat het effectief in openbare rechtszitting werd uitgesproken (1). (Artt. 153, 190 en 211 Wetboek van Strafvordering)
2° Het feit dat de rechter in hoger beroep de beklaagde schuldig verklaart en
tot straf veroordeelt wegens de telastlegging die, wat de strafbare periode betreft, hij anders omschrijft dan de eerste rechter, heeft niet voor gevolg dat
hij een veroordeling uitspreekt na een vrijsprekend vonnis noch dat hij de
straf verzwaart; hieruit volgt dat voor dergelijke veroordeling geen toepassing dient te worden gemaakt van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
dat van toepassing is op een veroordeling na een vrijsprekend vonnis of op
een strafverzwaring.
3° Uit artikel 2, 2°, Wet Rookvrije Plaatsen volgt niet dat om een gesloten
plaats te zijn in de zin van deze wet, de ruimte langs alle zijden door wanden
van de omgeving moet zijn afgesloten.

(PLACE 4U B.V.B.A. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 september 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 2 en 780, eerste lid, 5°, Gerechtelijk Wetboek: het arrest dat niet
vermeldt dat het in openbare rechtszitting werd uitgesproken is nietig.
2. De afwezigheid van vermelding in het vonnis dat het in openbare
rechtszitting is uitgesproken, leidt niet tot de nietigheid van dit vonnis
wanneer uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het effectief in
openbare rechtszitting werd uitgesproken.
3. Het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 september 2013 met
als hoofding “Proces-verbaal van openbare terechtzitting” vermeldt:
“Na beraadslaging spreekt het hof het arrest uit”.
(1) Zie Cass. 2 september 1987, AC 1987-1988, nr. 1.
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Aldus staat vast dat voldaan is aan de grondwettelijke verplichting
van uitspraak in het openbaar.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: zonder dat het arrest eenparigheid vaststelt, veroordeelt
het de eisers voor feiten tussen 30 juni 2011 en 4 maart 2012, hoewel zij
werden gedagvaard voor feiten gesitueerd tussen 30 juni 2011 en 4 maart
2011 en de eerste rechter de periode verbeterde en hen veroordeeld had
voor feiten tussen 30 juni 2010 en 4 maart 2011; het arrest veroordeelt de
eisers voor andere feiten dan deze waarvoor zij door de eerste rechter
werden veroordeeld; hiervoor is eenstemmigheid vereist.
5. Het feit dat de rechter in hoger beroep de beklaagde schuldig verklaart en tot straf veroordeelt wegens de telastlegging die, wat de
strafbare periode betreft, hij anders omschrijft dan de eerste rechter,
heeft niet voor gevolg dat hij een veroordeling uitspreekt na een vrijsprekend vonnis noch dat hij de straf verzwaart.
Hieruit volgt dat voor dergelijke veroordeling geen toepassing dient
te worden gemaakt van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering dat
van toepassing is op een veroordeling na een vrijsprekend vonnis of op
een strafverzwaring.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2, 2°, 3, § 1 en
§ 3, en 9 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek
en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, (hierna: Wet
Rookvrije Plaatsen) en artikel 13 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk
van de voedingsmiddelen en andere producten: het arrest veroordeelt
de eisers voor inbreuken op het rookverbod dat geldt voor gesloten
plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn; een ruimte is slechts
gesloten wanneer zij langs alle zijden van de omgeving is afgesloten; de
eisers lieten gelden dat er sprake is van twee handelszaken, twee terrassen en twee constructies en dat het terras aan de zijde van huisnummer 47 volledig is opengelaten; in strijd met de beroepsconclusie,
waarvan het de bewijskracht miskent, neemt het arrest aan dat de eiseres 1 beide handelszaken uitbaat; op grond van de gedane vaststellingen kon het arrest niet beslissen dat er sprake is van één gesloten
ruimte; de beslissing is niet naar recht verantwoord waar ze oordeelt
dat er sprake is van één ruimte terwijl zij benut wordt door twee handelszaken; het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed omdat
het niet toelaat uit te maken of het acht sloeg op het verweer van de
eiser.
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7. Uit de vaststelling met verwijzing naar de conclusie van de eisers
dat de beide handelszaken Grote Markt 46 en 47 uitgebaat worden door
de eiseres 1, leidt het arrest niet af dat er sprake is van één enkele gesloten ruimte en trekt het geen rechtsgevolg met betrekking tot de
schuldvraag.
In zoverre het miskenning van de bewijskracht van akten aanvoert,
komt het middel op tegen een overtollige reden en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.
8. Artikel 2, 2°, Wet Rookvrije Plaatsen bepaalt: “Voor de toepassing
van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :
[…] 2° gesloten plaats: plaats door wanden afgesloten van de omgeving
en voorzien van een plafond of zoldering”.
Uit deze bepaling volgt niet dat om een gesloten plaats te zijn in de
zin van de Wet Rookvrije Plaatsen, de ruimte langs alle zijden door
wanden van de omgeving moet zijn afgesloten.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
9. Artikel 3 Wet Rookvrije Plaatsen bepaalt: “§ 1. Het is verboden te
roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze
plaatsen dienen rookvrij te zijn.
Aan de ingang van en binnen elke plaats bedoeld in het eerste lid worden rookverbodstekens zoals bepaald bij artikel 2, 10°, zo aangebracht
dat alle aanwezige personen er kennis van kunnen nemen. De Koning
kan de bijkomende voorwaarden bepalen waaraan de signalisatie van
het rookverbod dient te beantwoorden…
§ 3. Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat uitschijnen
dat roken toegestaan is, is verboden in de plaatsen bedoeld in paragrafen 1 en 2”.
10. De rechter oordeelt onaantastbaar of aan deze voorwaarden is voldaan. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen
gevolgtrekkingen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond
daarvan niet kunnen worden verantwoord.
11. Het arrest oordeelt dat:
— bij de laatste controle op 3 maart 2010 het terras voor de panden
Grote Markt 46 (café The One) en 47 (Ladbrokes) afgesloten was met
wanden en een zonnetent;
— de wanden voor de helft in glas en voor de andere in dik doorzichtig
plastiek zijn opgetrokken;
— deze wanden tot aan het plafond zijn opgetrokken;
— de zonnetent volledig was uitgetrokken en fungeerde als plafond;
— er asbakken met peuken op de tafels van het afgesloten terras
stonden en er klanten aan het roken waren op het terras;
— de eisers van oordeel zijn dat er geen sprake is van een overtreding
omdat er twee afzonderlijke panden zijn, het café en het gokbureau en
er tussen beide panden, op de plaats waar ze aan mekaar grenzen, geen
enkele afsluiting is;
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— uit de in het strafdossier voorliggende foto‘s duidelijk blijkt dat er
in feite maar sprake is van één enkel overdekt terras dat zich uitstrekt
over het trottoir voor de panden 46 en 47 aan de Grote Markt in Tienen
en dat er over de hele breedte van dit terras dranken worden geschonken en er daar wordt gerookt;
— de uitbating van het café The One zich ook uitstrekt over de oppervlakte van het terras voor het Ladbrokes-bureau;
— de redenering van beklaagden ingaat tegen de geest van de wet nu
het volledig terras voor de beide handelsuitbatingen van de eiseres 1
één grote ruimte uitmaakt die volledig afgesloten is, en die enkel toegankelijk is via een toegangsdeur;
— de omstandigheid dat de exploitatie van een café voor een deel gebruik maakt van een trottoir voor een andere handelszaak hieraan niet
afdoet.
12. Met deze redenen leidt het arrest geen gevolgen af die geen verband houden met de gedane vaststellingen of die op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoord, maar beantwoordt het eisers’ verweer en
is de beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 64,41 euro.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Vanlersberghe.

N° 435
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0878.N)

KAMER

REGELING VAN RECHSTGEBIED. — STRAFZAKEN. — TUSSEN ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN. — KENNELIJK NIET ONONTVANKELIJK VERZOEK. — MEDEDELING AAN PARTIJEN. — BEPERKING.

Wanneer het Hof geen kennis heeft van de precieze stand van de gerechtelijke
onderzoeken waarvoor regeling van rechtsgebied wordt gevraagd, is er geen
grond om de artikelen 528 en 528bis Wetboek van Strafvordering die de me-
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dedeling aan de partijen van het verzoekschrift en de memorie voorschrijven,
toe te passen wat betreft de personen die in de gerechtelijke onderzoeken werden inverdenkinggesteld of tegen wie de strafvordering werd ingesteld.

(VREG)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het verzoek strekt ertoe om op grond van artikel 526 Wetboek van
Strafvordering het rechtsgebied te regelen met betrekking tot de gerechtelijke onderzoeken die worden gevoerd door onderzoeksrechter
Els De Breucker te Brussel (dossiernummer 13/139) en door onderzoeksrechter Joris Raskin te Tongeren (dossiernummer RN/037/14), de onttrekking te horen bevelen van het gerechtelijk onderzoek aan
onderzoeksrechter Joris Raskin te Tongeren en te horen bevelen dat
onderzoeksrechter Els De Breucker te Brussel het gerechtelijk onderzoek zal verder zetten.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDEN
Uit de door de verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde stukken
blijkt het volgende:
— de eiser heeft zich op 29 augustus 2013 burgerlijke partij gesteld bij
de onderzoeksrechter te Brussel tegen diverse met naam genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen en tegen onbekenden wegens feiten van valsheid in geschriften, oplichting en diverse inbreuken op de
milieuregelgeving, waar het dossier werd behandeld door onderzoeksrechter Els De Breucker (dossiernummer 13/139, notitienummer
BR.70.99.002191/13);
— door Infrax cvba werd bij de onderzoeksrechter te Brussel op
28 november 2013 een aanvullende klacht met burgerlijke partijstelling
ingediend;
— onderzoeksrechter Els De Breucker werd ingelicht over het gegeven dat de procureur des Konings te Tongeren over dezelfde feiten een
opsporingsonderzoek zou voeren, waarop de procureur des Konings te
Brussel werd gevraagd naar zijn intentie over een eventuele voeging;
— de procureur des Konings te Brussel heeft op 11 februari 2014 onderzoeksrechter Els De Breucker gevraagd hem het dossier mee te delen
aangezien zijn ambtgenoot te Tongeren zich met het dossier wenste te
gelasten;
— onderzoeksrechter Els De Breucker heeft op 11 maart 2014 het dossier meegedeeld aan de procureur des Konings te Brussel;
— de procureur des Konings te Brussel heeft op 24 maart 2014 een vordering genomen waarbij de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel werd gevraagd de onderzoeksrechter te ontlasten en
hem het dossier mee te delen zodat hij zou kunnen handelen als naar
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recht. In de vordering werd aangegeven dat over de feiten een onderzoek is opgestart door de procureur des Konings te Tongeren onder notitienummer TG.21.99.239/13 en het merendeel van de verdachten hun
maatschappelijke zetel hebben in het rechtsgebied van Tongeren, zodat
het in het belang van een goede rechtsbedeling is na ontlasting van de
onderzoeksrechter te Brussel het dossier over te maken aan het arrondissement Tongeren;
— de vordering tot ontlasting zou worden behandeld op de rechtszitting van de raadkamer van 27 mei 2014;
— de procureur des Konings te Tongeren bij onderzoeksrechter Joris
Raskin een gerechtelijk onderzoek zou hebben gevorderd (dossiernummer RN/037/14).
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Er zijn geen redenen om het verzoek dadelijk als kennelijk niet
ontvankelijk af te wijzen.
2. Artikel 528 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat na inzage van
het verzoekschrift en van de stukken de kamer van het Hof van Cassatie die kennis neemt van de cassatieberoepen in criminele, correctionele of politiezaken, beveelt dat het verzoekschrift aan de partijen zal
worden meegedeeld.
Artikel 528bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het Hof bij een
voorbereidend arrest naargelang de omstandigheden van de zaak de mededeling van de memorie aan de tegenpartij kan bevelen.
Aangezien evenwel het Hof geen kennis heeft van de precieze stand
van de gerechtelijke onderzoeken waarvoor regeling van rechtsgebied
wordt gevraagd, is er in de huidige stand van de procedure geen grond
om de voormelde bepalingen toe te passen wat betreft de personen die
in de gerechtelijke onderzoeken werden inverdenkinggesteld of tegen
wie de strafvordering werd ingesteld.
3. De artikelen 529 en 531, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
moeten worden toegepast, zoals hierna nader bepaald.
Dictum
Het Hof,
Beveelt:
— de mededeling van het verzoekschrift en de bijhorende stukken aan
de procureur des Konings van Brussel en aan de procureur des Konings
van Limburg (afdeling Tongeren);
— de procureur des Konings van Brussel de processtukken met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek gevoerd door onderzoeksrechter Els De Breucker (dossiernummer 13/139, notitienummer
BR.70.99.2191/13) in te zenden tegen 8 juli 2014;
— de procureur des Konings van het parket van Limburg (afdeling
Tongeren) de processtukken met betrekking tot het gerechtelijk on-
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derzoek gevoerd door onderzoeksrechter Joris Raskin (dossiernummer
RN/037/14) in te zenden tegen 8 juli 2014;
— deze beide ambtenaren van het openbaar ministerie elk hun met
redenen omkleed advies over het geschil in te zenden tegen 8 juli 2014.
Bepaalt dat de zaak zal worden behandeld op de rechtszitting van de
vakantiekamer van het Hof van Cassatie van dinsdag 29 juli 2014 om
09.30 uur.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Bauwens (bij de balie te Brussel).

N° 436
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0391.N)

KAMER

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — BESTANDDELEN.
2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — BESCHERMD GESCHRIFT. — BEGRIP.
3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — AANRIJDINGSFORMULIER. — TOEPASSING.

1° en 2° Valsheid in geschrifte bestaat erin in een door de wet beschermd geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid
te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een nadeel
kan ontstaan; een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan
wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van
de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of
kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten (1). (Artt. 193, 196 en 197
Strafwetboek)
3° Het opstellen van een aanrijdingsformulier waarin valse verklaringen worden opgenomen van de bij het ongeval betrokken personen, kan valsheid in
geschrifte opleveren: derden kunnen immers overtuigd worden van de waarachtigheid van die valse verklaringen of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten; de vraag tegenover wie dat formulier in rechte tegenstelbaar
is, is daarbij zonder belang (2). (Artt. 193, 196 en 197 Strafwetboek)

(M. E.A. T. H. E.A.)
(1) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360.
(2) Zie Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360; Cass. 20 september 2005, AR
P.05.0268.N, AC 2005, nr. 442.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 februari
2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 193, 196 en 197
Strafwetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat een Europees aanrijdingsformulier geen beschermd geschrift is.
2. Valsheid in geschrifte bestaat erin in een door de wet beschermd
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de
waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een nadeel kan ontstaan.
Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of
aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.
3. Het opstellen van een aanrijdingsformulier waarin valse verklaringen worden opgenomen van de bij het ongeval betrokken personen,
kan valsheid in geschrifte opleveren. Derden kunnen immers overtuigd
worden van de waarachtigheid van die valse verklaringen of kunnen
gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten. De vraag tegenover wie dat
formulier in rechte tegenstelbaar is, is daarbij zonder belang.
Het arrest steunt de beslissing tot buitenvervolgingstelling op de reden: “(…) het aanrijdingsformulier ingevuld door beide [verweersters]
vermeldt enkel hun beweringen volgens dewelke het kwestieus verkeersongeval gebeurd zou zijn; dergelijk geschrift is geen door de wet
beschermd geschrift, vermits het niet tot bewijs kan strekken; het is
overigens niet eens tegenstelbaar aan de [eisers], die de beweringen
van de [verweersters] kunnen betwisten, hetgeen zij overigens succesvol voor de politierechtbank hebben gedaan; de vordering tot schadevergoeding van de eerste [verweerster], gestoeld op een niet door de
wet beschermd geschrift, maakt derhalve evenmin een poging tot op-
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lichting uit;”. Aldus verantwoordt het arrest de beslissing niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweersters tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
Bepaalt de kosten op 137,90 euro, waarvan 102,96 euro verschuldigd is.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Renaers (bij de balie te Leuven).

N° 437
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0657.N)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — ONWETTIG OF ONREGELMATIG
BEWIJS. — VERKLARING ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WERING UIT
HET BERAAD. — GEVOLG.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — WAPENGELIJKHEID. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — VERKLARING ZONDER
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WERING UIT HET BERAAD. — GEVOLG.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT. — VERKLARING ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WERING UIT HET BERAAD. — GEVOLG.
4° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP EEN EERLIJK
PROCES. — WAPENGELIJKHEID. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. —
VERKLARING ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WERING UIT HET BERAAD. — GEVOLG.
5° ADVOCAAT. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. —
VERKLARING ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WERING UIT HET BERAAD. — GEVOLG.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Vermits het arrest eisers schuldigverklaring enkel steunt op
de vaststellingen van de verbalisanten, kan het weren uit het beraad van een
door de eiser zelf bekritiseerde want onwettig afgenomen verklaring, hem
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niet schaden; dit levert geen miskenning op van het recht op een eerlijk proces, het recht van verdediging of de wapengelijkheid (1).

(S.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, jeugdkamer, van 6 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 47bis Wetboek van Strafvordering: de eiser werd verhoord door
de politie zonder bijstand van een advocaat en heeft tijdens zijn voorlopige hechtenis geen bijstand van een advocaat gekregen; de jeugdrechter is ernstig tekortgeschoten door aan te nemen dat het recht van
verdediging hierdoor niet is miskend; doordat het arrest zich op het bekritiseerde verhoor steunt om de politionele vaststellingen of andere
verklaringen te bevestigen of te verwerpen, wordt het recht op een eerlijk proces miskend; doordat het arrest het verhoor uit het debat weert,
heeft de eiser zich niet kunnen verdedigen en wordt zijn recht op een
eerlijk proces miskend.
5. In zoverre gericht tegen het optreden van de politie of tegen het beroepen vonnis is het middel niet gericht tegen het arrest, mitsdien niet
ontvankelijk.
6. Het arrest (p. 6) stelt vast: “[De eiser] werd — na een wilde
achtervolging — aangetroffen aan het stuur van een voertuig met gestolen nummerplaat. In het voertuig werden verboden wapens aangetroffen. De vaststellingen van de verbalisanten volstaan om te
besluiten tot de plichtigheid van de minderjarige”. Het oordeelt ook:
“het [hof van beroep] hoeft derhalve geen rekening te houden met de
door hem zelf aan de politie afgelegde verklaring”. Aldus steunt het arrest niet op de bekritiseerde verklaringen om de politionele vaststellingen of andere verklaringen te bevestigen of te verwerpen.
(1) Zie Cass. 23 november 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690, met concl. van advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 5 september 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447,
met concl. van VANDERMEERSCH; Cass. 13 november 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012,
nr. 610, met concl. van advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 8 januari 2013, AR
P.12.0154.N, AC 2013, nr. 15.
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In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
7. Vermits het arrest eisers schuldigverklaring enkel steunt op de
vaststellingen van de verbalisanten, kan het weren uit het beraad van
een door de eiser zelf bekritiseerde want onwettig afgenomen verklaring, hem niet schaden. Dit levert geen miskenning op van het recht op
een eerlijk proces, het recht van verdediging of de wapengelijkheid.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 71,01 euro.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Masson (bij de balie te Antwerpen).

N° 438
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0472.N)

KAMER

STRAF. — SAMENLOOP. — EÉNDAADSE. — EENHEID VAN OPZET.

Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek oordeelt de rechter
onaantastbaar of er eenheid van opzet bestaat tussen de feiten waarvoor hij
een beklaagde schuldig verklaart en deze waarvoor diezelfde beklaagde bij een
eerder in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing tot straf is veroordeeld; hij kan de afwezigheid van eenheid van opzet afleiden uit alle hem
regelmatige overgelegde feitelijke gegevens, zoals het tijdsverloop tussen de
reeds beoordeelde feiten en deze die bij hem aanhangig zijn en hij voegt aldus
geen voorwaarde toe aan de toepassing van het vermelde wetsartikel (1).

(J.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 11 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
(1) Cass. 11 april 1984, AC 1983-84, nr.464; Cass. 29 september 1992, AC 1991-92, nr. 636.
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Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van 65, tweede lid, Strafwetboek:
het arrest oordeelt dat geen toepassing kan gemaakt worden van deze
wetsbepaling daar meer dan twee jaar verlopen zijn tussen de feiten
waarvoor het de eiser schuldig verklaart en deze waarvoor de eiser bij
in kracht van gewijsde gegane arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 27 februari 2013 werd veroordeeld; aldus voegt het arrest een
voorwaarde toe aan artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.
2. Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek oordeelt de rechter onaantastbaar of er eenheid van opzet bestaat tussen
de feiten waarvoor hij een beklaagde schuldig verklaart en deze waarvoor diezelfde beklaagde bij een eerder in kracht van gewijsde gegane
strafrechtelijke beslissing tot straf is veroordeeld. Hij kan de afwezigheid van eenheid van opzet afleiden uit alle hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens, zoals het tijdsverloop tussen de reeds
beoordeelde feiten en deze die bij hem aanhangig zijn. Aldus voegt hij
geen voorwaarde toe aan de toepassing van het vermelde wetsartikel.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. 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.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants, advocaatgeneraal met opdracht. — Advocaat: de heer Masson (bij de balie te Antwerpen).

N° 439
2°

— 17 juni 2014
(AR P.14.0707.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — OBSERVATIE. — MACHTIGING. — DATUM
VAN DE MACHTIGING.
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2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP EEN EERLIJK
PROCES. — BEPERKING — BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — MACHTIGING
TOT OBSERVATIE. — REGELMATIGHEID.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — OPSPORINGSONDERZOEK. — BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — MACHTIGING TOT OBSERVATIE. — PROCESVERBAAL VERWIJZEND NAAR DE MACHTIGING. — SCHRIFTELIJKE BESLISSING VAN
BEVESTIGING VAN DE MACHTIGING. — VOEGING AAN HET STRAFDOSSIER. — TERMIJN.

1° Krachtens artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering
wordt in een proces-verbaal verwezen naar de machtiging tot observatie,
worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° en 5° opgenomen en bevestigt de procureur des Konings bij schriftelijke beslissing het
bestaan van de door hem verleende machtiging tot observatie; die bepaling
vereist niet dat de datum van de machtiging tot observatie of van de machtiging tot verlenging van de observatie in de vermelde beslissing of in het vermelde proces-verbaal wordt vermeld (1).
2° Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging
en het recht op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken en een dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien zij evenredig is
met het belang van de te bereiken rechtmatige doelstellingen, zoals de noodzaak de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de informant en
van de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie
te vrijwaren; hieruit volgt dat het recht van verdediging niet noodzakelijk
inhoudt dat de verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot observatie te controleren maar dat het kan volstaan dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter op grond van de hem
regelmatig overgelegde stukken en bekende feiten oordeelt dat de observatie
is geschied mits naleving van de wettelijke voorschriften; de controle door de
kamer van inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van
het strafdossier en het vertrouwelijk dossier waarborgt volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging (2).
3° Krachtens artikel 47septies, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering,
worden de in het derde lid van die bepaling bedoelde processen-verbaal en
schriftelijke beslissing uiterlijk na het beëindigen van de observatie bij het
strafdossier gevoegd; de aldus bepaalde termijn voor de voeging van die stukken is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (3).

(L.)
(1) Cass. 15 december 2009, AR P.09.1681.N, AC 2009, nr. 751.
(2) Cass. 25 september 2007, AR P.07.0677.N, AC 2007, nr. 433.
(3) Cass. 18 januari 2005, AR P.05.0037.N, AC 2005, nr. 36.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest oordeelt dat de data van de machtiging tot observatie
en van de machtiging tot verlenging van de observatie niet moeten blijken uit het open dossier en verwijst daarbij naar de afscherming van de
technische hulpmiddelen of politionele onderzoekstechnieken en van
de identiteit van de informant en de politieambtenaren belast met de
uitvoering van de observatie; de wet bepaalt evenwel impliciet dat aan
de betrokkene de datum van de machtiging tot observatie wordt meegedeeld; om nuttig verweer te kunnen voeren, moet de betrokkene inzage kunnen hebben in het strafdossier dat, met uitzondering van de
gevoelige gegevens, alle informatie over de aangewende opsporingsmethode bevat; de datum van de machtiging is in casu geen gevoelig gegeven; noch uit de processen-verbaal noch uit de schriftelijke bevestiging
van het bestaan van de machtiging tot observatie, zoals vereist door
artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, kan de datum van de machtiging tot observatie en van de machtiging tot verlenging van de observatie worden afgeleid; aldus kan de eiser niet nagaan
of die machtigingen werden verleend door een bevoegde persoon en of
zij de uitgevoerde observatie voorafgingen; doordat de eiser aldus de regelmatigheid van de observatie niet kan nagaan, wordt zijn recht van
verdediging onevenredig ingeperkt; ook het arrest bevestigt niet dat de
machtigingen voorafgaand aan de observatie werden verleend.
2. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
3. Artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “In een proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot
observatie en worden de vermeldingen bedoeld in artikel 47sexies, § 3, 1°,
2°, 3° en 5°, opgenomen. De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing het bestaan van de door hem verleende machtiging
tot observatie”.
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Die bepaling vereist niet dat de datum van de machtiging tot observatie of van de machtiging tot verlenging van de observatie in de vermelde beslissing of in het vermelde proces-verbaal wordt vermeld.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de wet dergelijke vermeldingen
wel vereist, faalt het naar recht.
4. Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken. Een dergelijke beperking kan verantwoord zijn
indien zij evenredig is met het belang van de te bereiken rechtmatige
doelstellingen, zoals de noodzaak de veiligheid en de afscherming van
de identiteit van de informant en van de politieambtenaren die belast
zijn met de uitvoering van de observatie te vrijwaren.
Hieruit volgt dat het recht van verdediging niet noodzakelijk inhoudt
dat de verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid
van de machtiging tot observatie te controleren. In dergelijk geval kan
het volstaan dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter op grond
van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende feiten oordeelt
dat de observatie is geschied mits naleving van de wettelijke voorschriften.
5. Op welke datum de machtigingen tot observatie en tot verlenging
daarvan werden verleend, of die machtigingen uitgaan van een bevoegd
persoon en of zij voorafgaand aan de uitgevoerde observatie werden verleend zoals vereist door de wet, maakt het voorwerp uit van de controle
door
de
kamer
van
inbeschuldigingstelling
overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering. Het onderzoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van het strafdossier en het
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling waarborgt volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het eveneens naar recht.
6. Het arrest oordeelt dat uit de inzage van het strafdossier en van het
vertrouwelijk dossier blijkt dat de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en dat het recht van
verdediging werd gewaarborgd. Dat oordeel houdt onder meer in dat de
machtigingen tot observatie en tot verlenging van de observatie voorafgaand aan de observatie werden verleend.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 47septies, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest oordeelt dat de in artikel 47septies, § 2, vierde lid,
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn om de daar bedoelde
stukken aan het strafdossier te voegen, geen vervaltermijn is die leidt
tot de nietigheid van de uitgevoerde observatie; het oordeelt ook dat de
observatie regelmatig is verlopen en het recht van verdediging werd ge-
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waarborgd; de vermelde stukken werden echter pas negen maanden na
de afloop van de observatie, na het einde van het onderzoek en na het
nemen van de eindvordering, aan het strafdossier gevoegd; bijgevolg
heeft de eiser, die werd aangehouden op basis van de uit de observatie
verkregen informatie, bij zijn aanhouding niet ten volle zijn verdediging kunnen organiseren en werd door die laattijdige voeging eisers
recht van verdediging geschaad.
8. Krachtens artikel 47septies, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, worden de in het derde lid van die bepaling bedoelde processenverbaal en schriftelijke beslissing uiterlijk na het beëindigen van de
observatie bij het strafdossier gevoegd. De aldus bepaalde termijn voor
de voeging van die stukken is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.
9. De eiser heeft voor de appelrechters niet aangevoerd dat zijn recht
van verdediging is geschaad doordat hij als gevolg van de laattijdige
voeging van de bedoelde stukken, zijn recht van verdediging bij zijn
aanhouding niet ten volle heeft kunnen organiseren.
Het onderdeel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Pringuet (bij de
balie te Gent).

N° 440
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0757.N)

KAMER

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. —
VERZOEK PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN BEROEP. — BETREFFENDE ARREST
WAARTEGEN CASSATIEBEROEP. — NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. —
NIET-ONTVANKELIJK VERZOEK. — AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED.

1° en 2° Is niet ontvankelijk het verzoek ingediend door de Procureur-generaal
bij het hof van beroep betreffende een arrest dat het voorwerp uitmaakt van
een hangend cassatieberoep; het Hof van Cassatie kan echter het rechtsgebied ambtshalve regelen wanneer het naar aanleiding van de beslissing tot
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verwerping van het cassatieberoep de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1).

(B. T. I. E.A.; PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
ANTWERPEN IN ZAKE B. E.A.)

VAN BEROEP TE

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 maart 2014.
De eiser voert geen middel aan.
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen verzoekt
om regeling van rechtsgebied ingevolge:
— de beschikking van 21 december 2010 van de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, die H B met aanneming van
verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank verwijst;
— het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 6 maart 2014,
dat de appelrechters onbevoegd verklaart.
In een verzoekschrift dat ter griffie is ingediend op 2 mei 2014 en dat
aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het verzoek uiteengezet.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Cassatieberoep
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
1. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Verzoek tot regeling van rechtsgebied
2. Als gevolg van het cassatieberoep, had het arrest van het hof van
beroep te Antwerpen van 6 maart 2014 geen kracht van gewijsde op het
ogenblik van het indienen van het verzoek tot regeling van rechtsgebied. Op dat moment was er bijgevolg geen conflict van rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmerde en dat het indienen van dat
verzoek rechtvaardigde.
Het verzoek tot regeling van de rechtspleging is niet ontvankelijk.
(1) Cass. 12 augustus 1991, AC 1990-91, nr. 570; Cass. 27 mei 1986, AC 1985-86, nr. 598;
Cass. 16 juni 1970, AC 1970, 976.
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Ambtshalve regeling van rechtsgebied
3. Door de beslissing betreffende het cassatieberoep, heeft het Hof de
stand van de rechtspleging in aanmerking kunnen nemen. Na de verwerping van dat cassatieberoep vermag het Hof bijgevolg een beslissing
tot regeling van rechtsgebied te nemen.
4. Bij beschikking van 21 december 2010 verwijst de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt H B met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank wegens:
“Te Tessenderlo, op 22 april 2008:
Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Y Y,
geboren te Beringen op 10 oktober 1988, met de omstandigheid dat de
slagen of verwondingen werden toegebracht zonder het oogmerk om te
doden, en toch zijn dood te hebben veroorzaakt”.
5. Bij het voormelde arrest van 6 maart 2014 verklaart het hof van beroep te Antwerpen zich onbevoegd omdat de feiten van de telastlegging
dienen omschreven te worden als:
“Te Tessenderlo, op 22 april 2008:
Opzettelijk, met het oogmerk om te doden, en met voorbedachten rade, Y Y, geboren te Beringen op 10 oktober 1988, gedood te hebben”.
6. Tegen de vermelde beschikking staat vooralsnog geen rechtsmiddel meer open en het vermelde arrest heeft thans kracht van gewijsde.
Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert.
7. Op grond van de feiten die het arrest vermeldt, schijnt het aan H B
ten laste gelegde feit de misdaad van moord op te leveren. Voor die misdaad kan de raadkamer een verdachte niet met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank verwijzen.
Bijgevolg bestaat er grond de beschikking tot verwijzing te vernietigen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Bepaalt de kosten op 71,01 euro.
Verwerpt het verzoek tot regeling van rechtsgebied van de procureurgeneraal bij het hof van beroep te Antwerpen.
Laat de kosten van dat verzoek ten laste van de Staat.
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt de beschikking van 21 december 2010 van de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling.
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17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.

N° 441
2°

— 17 juni 2014
(P.14.0935.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.2. — DRAAGWIJDTE. — BIJSTAND VAN EEN TOLK.
2° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN ( WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — BEVEL TOT AANHOUDING. — VERDACHTE WOONACHTIG IN BRUSSELSE AGGLOMERATIE. — VRAAG TOT
TAALWIJZIGING. — WET VAN 19 JULI 2012 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN
HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL. — SPOEDEISENDE GEVALLEN.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.2. — VRAAG TOT TAALWIJZIGING. — WET VAN 19 JULI 2012
BETREFFENDE DE HERVORMING VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL. — SPOEDEISENDE GEVALLEN.

1° Uit artikel 5.2 EVRM volgt dat wie de taal van de rechtspleging niet verstaat moet bijgestaan worden door een tolk; die bepaling regelt niet de taal
van de rechtspleging (1).
2° en 3° Krachtens artikel 16, § 1, Taalwet Gerechtszaken wordt de rechtspleging voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken van Brussel
in de regel gevoerd in het Frans of in het Nederlands indien de verdachte
woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomeratie, naargelang hij
zich voor zijn verklaringen in het onderzoek van één of andere dezer talen
heeft bediend, maar er kan krachtens artikel 16, § 2, derde lid van die wet
van deze regel afgeweken worden, onder meer wanneer de verdachte aan de
onderzoeksrechter een taalwijziging vraagt; ingevolge artikel 53/1 van de wet
van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel werd voormeld artikel 16, § 2, derde lid aangevuld met een bepaling volgens dewelke in spoedeisende gevallen de rechter bij wie de zaak
oorspronkelijk aanhangig is gemaakt, voorlopig en gedurende de tijd die vereist is vanwege het spoedeisende karakter, de zaak verder kan blijven behandelen met, indien nodig, de medewerking van een tolk; artikel 5.2 EVRM
vereist niet dat de onderzoeksrechter die op grond van artikel 16, § 2, derde
lid Taalwet Gerechtszaken, voorlopig de zaak blijft behandelen in de andere
van de in artikel 16, § 1, van die wet vermelde talen dan deze die de verdachte
voor de rechtspleging heeft gekozen, preciseert waarom hij oordeelt dat de
zaak spoedeisend is.

(V.)
(1) Cass. 20 mei 2014, P.14.0803.N, AC 2014, nr. 363.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.2 en 6.3 EVRM,
alsmede miskenning van de motiveringsverplichting: het arrest oordeelt ten onrechte dat die bepalingen niet zijn geschonden en dat dit
algemeen rechtsbeginsel niet is miskend; de onderzoeksrechter beperkt
zich ertoe te stellen dat er spoedeisendheid is om een aanhoudingsmandaat in het Nederlands te verlenen tegen de eiser, terwijl die uitdrukkelijk heeft gekozen voor de Franse taal als taal van de procedure; de
onderzoeksrechter geeft in zijn bevel tot aanhouding op geen enkele
wijze te kennen waarom er sprake is van enige spoedeisendheid.
2. In zoverre het middel gericht is tegen het optreden van de onderzoeksrechter en bijgevolg niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
3. In zoverre het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest de
motiveringsverplichting miskent, is het onduidelijk, mitsdien evenmin
ontvankelijk.
4. Artikel 6.3 EVRM is in de regel niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die, zoals in zaken betreffende de voorlopige hechtenis,
geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.
5. Artikel 5.2 EVRM bepaalt: “Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden gebracht
van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen
hem zijn ingebracht”.
6. Uit die bepaling volgt dat wie de taal van de rechtspleging niet verstaat, moet bijgestaan worden door een tolk. Die bepaling regelt niet
de taal van de rechtspleging.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het eveneens naar recht.
7. Krachtens artikel 16, § 1, Taalwet Gerechtszaken wordt de rechtspleging voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken
van Brussel in de regel gevoerd in het Frans of in het Nederlands, indien
de verdachte woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglome-
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ratie, naar gelang hij zich voor zijn verklaringen in het onderzoek van
een of andere dezer talen heeft bediend. Van deze regel kan krachtens
artikel 16, § 2, derde lid, van die wet worden afgeweken onder meer wanneer de verdachte aan de onderzoeksrechter een taalwijziging vraagt.
Artikel 53/1 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van
het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingevoerd bij artikel 177 van
de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014, heeft voormeld artikel 16, § 2, derde lid, aangevuld als volgt: “In spoedeisende
gevallen kan de rechter bij wie de zaak oorspronkelijk aanhangig is gemaakt, voorlopig en gedurende de tijd die vereist is vanwege het spoedeisende karakter, de zaak verder blijven behandelen met, indien nodig,
de medewerking van een tolk”. Die bepaling treedt krachtens
artikel 179 van de vermelde wet van 25 april 2014 in werking op 1 april
2014.
8. Artikel 5.2 EVRM vereist niet dat de onderzoeksrechter die op
grond van artikel 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken, voorlopig
de zaak blijft behandelen in de andere van de in artikel 16, § 1, van die
wet vermelde talen dan deze die de verdachte voor de rechtspleging
heeft gekozen, preciseert waarom hij oordeelt dat de zaak spoedeisend
is.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
17 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer Goris (bij de balie
te Brussel).

N° 442
2°

— 18 juni 2014
(P.13.1926.F)

KAMER

1° AMBTENAAR. — ALGEMEEN. — AMBTENAAR HANDELEND MET INACHTNEMING VAN EEN MINISTERIËLE DIENSTBRIEF. — KENNISGEVING AAN HET PARKET.
— VOORBEREIDEN VAN DE AKTE VAN HOGER BEROEP. — DRAAGWIJDTE.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDE-
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DIGING.

— RECHT OP GELIJKHEID DER WAPENS. — AMBTENAAR DIE HET PARKET
— VOORBEREIDEN VAN DE AKTE VAN HOGER BEROEP NAMENS
HET OPENBAAR MINISTERIE.

IN KENNIS STELT.

1° Uit het feit dat de ministeriële dienstbrief van 4 augustus 1898, die de griffiers voorschrijft de parketten onmiddellijk kennis te geven van de op de griffie ingekomen akten van hoger beroep, geen kracht van wet heeft, kan niet
worden afgeleid dat de kennisgeving aan het parket en het voorbereiden van
de akte van hoger beroep in strijd is met de wet of met een koninklijk besluit.
2° Noch uit het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en van de algemene vrijheden, noch uit de artikelen 168 en 297 van
het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat de griffier het parket niet onmiddellijk
kennis mag geven van het hoger beroep van een partij en geen akte van hoger
beroep mag voorbereiden namens het openbaar ministerie; ook zonder dat bericht kan de vervolgende partij hoger beroep instellen, met toepassing van
artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering; daaruit volgt dat de praktijk, waarbij het openbaar ministerie op voorhand een rechtsmiddel kan instellen, met dezelfde uitwerking en binnen dezelfde termijn als de andere
partijen, geen wanverhouding tussen hun rechten en die van het openbaar
ministerie tot gevolg heeft.

(A. T. L.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 233 Strafwetboek en
artikel 159 Grondwet, komt op tegen het arrest omdat het de burgerlijke partijstelling van de eiser niet-ontvankelijk verklaart, op grond dat
de aangeklaagde feiten niet strafrechtelijk kunnen worden omschreven, na te hebben geoordeeld dat de verweerster in overeenstemming
met een ministeriële dienstbrief had gehandeld.
Volgens het arrest heeft de eiser zich met name burgerlijke partij gesteld tegen de verweerster, in haar hoedanigheid van griffier in de
rechtbank van eerste aanleg, wegens samenspanning van ambtenaren,
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in de volgende omstandigheden : de vijftiende en laatste dag van de termijn om hoger beroep in te stellen en vijftien minuten voor het sluiten
van de griffie is de eiser op de griffie verschenen om hoger beroep in te
stellen tegen een vonnis dat uitspraak deed over de strafvordering; de
griffier heeft het parket daarvan onverwijld telefonisch op de hoogte
gebracht en heeft, terwijl ze de door de eiser gevraagde akte opstelde,
een akte van hoger beroep namens het openbaar ministerie opgemaakt,
die de magistraat dadelijk is komen tekenen.
Artikel 233 Strafwetboek bestraft het beramen van maatregelen die
in strijd zijn met de wetten of met koninklijke besluiten.
Uit het feit dat de ministeriële dienstbrief van 4 augustus 1898, die de
griffiers voorschrijft de parketten onmiddellijk in kennis te stellen van
de op de griffie ingekomen akten van hoger beroep, zoals de appelrechters tot staving van hun beslissing vermelden, geen kracht van wet
heeft, kan niet worden afgeleid dat het op de hoogte brengen van het
parket en het voorbereiden van de akte van hoger beroep in strijd is
met de wet of met een koninklijk besluit.
Het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Tweede onderdeel
Noch uit het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch
uit de regel van de wapengelijkheid die daarmee gepaard gaat, noch uit
artikel 6 EVRM, noch uit de artikelen 168 en 297 Gerechtelijk Wetboek,
volgt dat de griffier het parket niet onmiddellijk bericht mag geven
van het hoger beroep van een partij en geen akte van hoger beroep mag
voorbereiden namens het openbaar ministerie.
De vervolgende partij kan immers, ook zonder dat bericht, hoger beroep instellen met toepassing van artikel 205 Wetboek van Strafvordering. Daaruit volgt dat de bekritiseerde praktijk, waardoor de
vervolgende partij op voorhand een rechtsmiddel kan instellen met dezelfde uitwerking, binnen dezelfde termijn als de andere partijen, geen
wanverhouding tussen hun rechten en die van het openbaar ministerie
tot gevolg heeft.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij niet
heeft geantwoord op de conclusie waarin de eiser aanvoert dat een griffier niet het recht heeft een akte van hoger beroep voor te bereiden zonder daartoe de opdracht te hebben gekregen.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft echter op die conclusie
geantwoord dat de verweerster volgens de wet en volgens haar beroepsplichten heeft gehandeld door het openbaar ministerie op de hoogte te brengen en het de mogelijkheid te bieden het hoger beroep van een
veroordeelde te volgen. De griffier die een akte van hoger beroep voorbereidt, biedt de persoon aan wie hij de akte voorlegt immers enkel de
gelegenheid die akte te tekenen.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de handelwijze van de verweerster rechtvaardigt op grond van een denkbeeldige of onregelmatige
rechtsnorm.
Om strafbare samenspanning van ambtenaren op te leveren moeten
de door hen beraamde maatregelen in strijd zijn met de wetten of met
koninklijke besluiten.
Het middel, dat eigenlijk aanvoert dat reeds volstaat dat die maatregelen niet bij wet zijn bepaald, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de
heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 443
1°

— 19 juni 2014
(F.12.0082.N)

KAMER

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — GEDEELTELIJKE BELASTINGPLICHTIGE. — RECHT OP AFTREK. — BEPERKING.
2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — GEDEELTELIJKE BELASTINGPLICHTIGE. — ACTIVITEITEN BEKOSTIGD DOOR SUBSIDIES. — RECHT OP
AFTREK. — BEREKENINGSWIJZE.

1° Bij een gedeeltelijke belastingplichtige, die zowel economische activiteiten
als niet-economische activiteiten verricht, is de belasting over de toegevoegde
waarde verbonden aan zijn activiteiten slechts aftrekbaar voor zover deze
kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteit van de belastingplichtige (1). (Art. 45, § 1, Btw-wetboek; art. 1 KB nr. 3 van
10 december 1969)
2° De aftrek van de voorbelasting door een gedeeltelijke belastingplichtige die
subsidies ontvangt voor activiteiten die niet belastbaar zijn op grond van het
Btw-wetboek en die volledig bekostigd worden door de subsidies, kan worden
bepaald aan de hand van een verdeelsleutel waarbij in de teller de totale ontvangsten zijn opgenomen die aan de btw onderworpen zijn en waarbij in de
(1) Zie concl. OM.
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noemer de totale omzet is opgenomen, inclusief de subsidies (1). (Art. 45, § 1,
Btw-wetboek; art. 1 KB nr. 3 van 10 december 1969)

(RECREATIE- EN NATUURPARK KEIHEUVEL V.Z.W. T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIËN)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Eiseres baat een natuur- en recreatiepark uit onder de vorm van een
VZW en biedt aan haar bezoekers een waaier van activiteiten aan (camping, squash, tennis, sauna, fitness, speeltuin, zwembad, minigolf, sporthotel).
Sommige van deze activiteiten vallen binnen de BTW-sfeer, terwijl andere activiteiten buiten het toepassingsveld van de BTW vallen, met
name omdat ze gratis aan het publiek worden aangeboden. Voor deze
laatste activiteiten ontvangt eiseres subsidies onder de vorm van werkingstoelagen die niet kunnen worden beschouwd als een tegenprestatie
voor de levering van goederen en/of diensten, gezien zij toegekend worden aan activiteiten die geen omzet genereren.
De administratie was van mening dat eiseres als “gedeeltelijke belastingplichtige” geen aanspraak kon maken op de aftrek van voorbelasting met betrekking tot de ontvangen goederen en diensten die zij
bestemt om gratis te verstrekken.
Bij een controle werd vastgesteld dat het niet mogelijk was om de totale ontvangen goederen en diensten toe te wijzen aan respectievelijk de
economische activiteit van eiseres als belastingplichtige en aan de diensten die zij gratis verstrekt.
Bij gebrek aan een wettelijke regeling om de aftrekbaarheid van de
voorbelastingen voor de gedeeltelijke belastingplichtige te bepalen, ging
de administratie over tot het bepalen van een verhoudingsgetal met betrekking tot het belastbaar en niet-belastbaar gebruik van de ontvangen
goederen en diensten, waarbij in de teller de totale ontvangsten werden
opgenomen die aan BTW zijn onderworpen en in de noemer de totale omzet, met inbegrip van de door eiseres ontvangen subsidies, waardoor een
verhoudingsgetal van 57% werd verkregen.
De administratie kwam tot de bevinding dat eisers voor de jaren 2005
en 2006, en voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 maart 2008, ten onrechte BTW in aftrek had gebracht voor een bedrag van 23.914,59 €.
Eiseres ging niet akkoord met de opname van de subsidies in de noemer
van het verhoudingsgetal zodat een proces-verbaal werd opgesteld op basis waarvan op 10 december 2008 een dwangbevel werd uitgevaardigd.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen op 2 februari 2009, tekende eiseres verzet aan tegen
het dwangbevel.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevestigde in haar vonnis van 13 oktober 2010 dat de door de administratie gehanteerde breuk
(1) Zie concl. OM.
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de verhouding tussen beide handelingen correct weergaf en verklaarde
de vordering van eiseres ongegrond.
In graad van beroep bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen bij
het thans bestreden arrest van 6 maart 2012 het vonnis a quo.
(…)
4. Het tweede middel komt op tegen de toepassing door de administratie
van een verdeelsleutel waarbij in de teller de totale ontvangsten van eiseres zijn opgenomen die aan BTW zijn onderworpen en in de noemer de
totale omzet, met inbegrip van de subsidies die eiseres had verkregen en
die niet rechtstreeks in verband staan met de prijs.
Volgens het tweede middel kon de administratie die subsidies niet in
de noemer opnemen en is de handelswijze van de administratie door het
hanteren van een pro-rata systeem voor de aftrek van BTW van deels gesubsidieerde goederen en diensten niet wettelijk (1).
5. Wanneer goederen of diensten worden geleverd zonder enige tegenprestatie vanwege de verkrijger en dus gratis, vallen deze verrichtingen
buiten de toepassingssfeer van de BTW en moet voor deze verkrijger geen
BTW in rekening worden gebracht, maar kan anderzijds ook geen aftrek
van BTW worden toegepast door de verstrekker van de goederen of diensten.
Wanneer de gratis verstrekker van deze goederen of diensten daarnaast
ook economische activiteiten verricht die wel binnen de toepassingssfeer van de BTW vallen, dient deze “gedeeltelijke” belastingplichtige de
BTW die een directe en exclusieve band heeft met de activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de BTW vallen, volledig buiten beschouwing te laten voor wat betreft het recht op aftrek (2).
Deze aftrekbeperking is rechtstreeks gestoeld op het bestemmingsbeginsel, dat besloten ligt in de artikelen 45, § l, BTW-wetboek en 1 van het
KB nr. 3 van 10 december 1969.
Het BTW-wetboek bevat echter geen regeling om de aftrekbaarheid
van de voorbelasting van een gedeeltelijke belastingplichtige te berekenen.
Zulks laat de administratie toe de voorbelasting te verdelen tussen de
economische activiteiten enerzijds en de niet-economische activiteiten
anderzijds, volgens de regel van het pro rata of het werkelijk gebruik,
naar analogie met artikel 46 BTW-wetboek.
6. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich reeds over deze
problematiek uitgesproken in een arrest van 13 maart 2008 (3):
“33. De Zesde richtlijn bevat geen regeling inzake de methoden of criteria die de lidstaten moeten toepassen bij de vaststelling van bepalingen voor de verdeling van de voldane voorbelasting naargelang de
overeenkomstige kosten verband houden met economische dan wel niet(1) Schending van de artikelen 45, 46 Btw-wetboek, 11.A., eerste lid, sub a, 17, 19 van
de Zesde Richtlijn en 1 van het KB nr. 3 van 10 december 1969.
(2) A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 1291,
nrs. 5731 en 5732.
(3) C-437/06, inzake Securenta.
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economische activiteiten. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, hebben
de regels van de artikelen 17, lid 5, en 19 van de Zesde richtlijn betrekking op de voorbelasting over kosten die uitsluitend verband houden met
economische activiteiten, waarbij deze activiteiten worden opgesplitst
in belaste economische activiteiten, met recht op aftrek, en vrijgestelde
economische activiteiten, zonder recht op aftrek.
34. Bijgevolg is het de taak van de lidstaten om met eerbiediging van
de beginselen die aan het gemeenschappelijke BTW-stelsel ten grondslag
liggen, methoden en criteria vast te stellen opdat de belastingplichtigen
de nodige berekeningen kunnen maken.
35. In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat wanneer de Zesde richtlijn niet de nodige aanwijzingen bevat om dergelijke berekeningen te
maken, de lidstaten deze bevoegdheid moeten uitoefenen met inachtneming van het doel en de systematiek van deze richtlijn (zie in die zin arrest van 14 september 2006, Wollny, C-12/05, Jurispr., blz. I-8297, punt 28).
36. Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moeten de lidstaten bij het nemen van dergelijke maatregelen
met name het beginsel van fiscale neutraliteit, waarop het gemeenschappelijke BTW-stelsel is gebaseerd, eerbiedigen.
37. De lidstaten moeten hun beoordelingsbevoegdheid derhalve aldus
uitoefenen dat wordt gewaarborgd dat de aftrek slechts mogelijk is voor
het gedeelte van de BTW dat evenredig is aan het bedrag van de handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat. Zij moeten er dus op toezien dat
de berekening van het pro rata van economische en niet-economische activiteiten objectief weergeeft welk deel van de in een eerder stadium gedane kosten werkelijk toe te rekenen is aan elk van deze twee
activiteiten.
38. Daarenboven hebben de lidstaten bij de uitoefening van deze bevoegdheid het recht om in voorkomend geval gebruik te maken van hetzij een verdeelsleutel volgens het soort investering, hetzij een
verdeelsleutel volgens het soort handeling, dan wel van een andere passende verdeelsleutel zonder dat zij zich hoeven te beperken tot één van
deze methoden”.
7. Zoals het bestreden arrest terecht aangeeft, bestaat er geen wettelijke regeling die bepaalt hoe de aftrekbaarheid van de voorbelasting
voor de “gedeeltelijke” belastingplichtige moet worden berekend wanneer het niet mogelijk is om de ontvangen belaste goederen en diensten
toe te wijzen aan de onderscheiden activiteiten van een gedeeltelijke belastingplichtige.
In dat geval beschikt de administratie over de mogelijkheid een algemeen of bijzonder verhoudingsgetal te hanteren, waarbij zij beroep kan
doen op feitelijke vermoedens overeenkomstig artikel 59 BTW-wetboek (1).
(1) L. VANDENBERGHE, Aftrek en teruggaaf van BTW, Anwerpen, Intersentia, 1998, 78,
nr. 80.
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Een bijzonder verhoudingsgetal is gebaseerd op criteria die zoveel mogelijk verband houden met het werkelijk gebruik, terwijl een algemeen
verhoudingsgetal gebaseerd is op de omzet.
8. Het bestreden arrest stelt vast dat het werkelijk gebruik van de ontvangen goederen en diensten onmogelijk kan worden toegewezen aan de
onderscheiden activiteiten van eiseres zodat de aftrek van voorbelastingen pro rata dient bepaald te worden aan de hand van een verhoudingsgetal waarvan de teller het bedrag van de belastbare handelingen omvat
en de noemer het bedrag van de totale ontvangsten, wat volgens de appelrechters een objectieve verdeelsleutel is (1).
Het bestreden arrest beslist vervolgens wettig dat het door de administratie weerhouden verhoudingsgetal van 57%, met in de teller de totale
ontvangsten die aan BTW zijn onderwerpen en in de noemer de totale
omzet, inclusief de subsidies, correct de verhouding weergeeft tussen de
handelingen met recht op aftrek en de handelingen zonder recht op aftrek (2).
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Het middel voert verder aan dat werkingskosten die gedekt worden
door subsidies, nu die niet rechtstreeks met de prijs van een goed of een
dienst in verband staan, niet meegerekend kunnen worden in de noemer
voor de berekening van het verhoudingsgetal op grond van de artikelen
46 BTW-wetboek en 17.5 en 19 van de Zesde Richtlijn.
Deze artikelen hebben evenwel enkel betrekking op de voorbelasting
over kosten die uitsluitend verband houden met economische activiteiten, waarbij deze activiteiten worden opgesplitst in belaste economische
activiteiten, met recht op aftrek, en vrijgestelde economische activiteiten, zonder recht op aftrek (3).
Zoals verweerder stelt in de memorie van antwoord, zijn deze bepalingen enkel van toepassing indien alle handelingen van een persoon inkomsten opbrengen, wat niet het geval is wanneer een BTWbelastingplichtige ook handelingen verricht die buiten het toepassingsgebied van de BTW vallen (4).
Voormelde bepalingen zijn derhalve niet van toepassing op eiseres die
geen gemengde maar een gedeeltelijke belastingplichtige is nu zij tevens
handelingen verricht die buiten de BTW-sfeer vallen.
De rechtspraak van het Hof van Justitie, geciteerd in het tweede middel (5), die betrekking heeft op een gemengde belastingplichtige, is dan
ook in deze zaak niet relevant.
In zoverre het tweede middel de schending inroept van de artikelen 46
BTW-wetboek en 17.5 en 19 van de Zesde Richtlijn, kan het bijgevolg niet
worden aangenomen.
(1) P. 10, laatste alinea.
(2) Bestreden arrest, 11, laatste alinea.
(3) HvJ 13 maart 2008, C-437/06, inzake Securenta, nr. 33.
(4) H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, Gent, Larcier, 2003, 426.
(5) HvJ 6 oktober 2005, C-204/03, inzake Commissie t/ Spanje; HvJ 16 februari 2012, C-25/
11, inzake Varzim Sol.
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Nu de prejudiciële vraag die eiseres wenst voor te leggen aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie betrekking heeft op de artikelen 17,
leden 2 en 5, en 19 van de Zesde richtlijn, die in casu niet toepasselijk zijn,
kan er geen aanleiding toe bestaan tot het stellen van die vraag.
10. Overeenkomstig artikel 45, § 1, BTW-Wetboek kan de belastingplichtige de bedragen die hem als BTW in rekening zijn gebracht ter zake
van aan hem geleverde goederen of aan hem verleende diensten, in aftrek
brengen voor zover deze goederen of diensten voor zijn belaste handelingen worden gebruikt.
Voor de belastingen geheven van goederen en diensten die een gedeeltelijke belastingplichtige uitsluitend voor zijn niet-belastbare activiteiten heeft bestemd, is elke aftrek uitgesloten.
Voor de belastingen die geheven werden van goederen en diensten die
hij zowel voor zijn belastbare als zijn niet-belastbare activiteiten gebruikt, moet hij, in de mate van het mogelijke, bijzondere of algemene
verhoudingsgetallen vaststellen met betrekking tot dat gebruik.
Wanneer een gedeeltelijke belastingplichtige werkingssubsidies verkrijgt die niet kunnen worden beschouwd als de tegenprestatie van de levering van goederen of diensten en die worden toegekend aan een
activiteit die geen omzet genereert omdat ze gratis wordt verricht, dient
met deze werkingssubsidies, voor de berekening van het recht op aftrek
van voorbelasting, rekening te worden gehouden, meer bepaald door die
subsidies op te nemen in de noemer van het verhoudingsgetal dat de verhouding weergeeft tussen de aan BTW onderworpen verrichtingen en de
verrichtingen die buiten de werkingssfeer van de BTW vallen.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
Zoals de appelrechters terecht opmerkten, moeten die subsidies immers geacht worden een “valorisatie” te zijn van de activiteit zonder tegenprestatie waarvoor er geen recht op aftrek bestaat (1).
Auteur Vandebergh drukt zijn bezorgdheid als volgt uit over de aldus
bekomen verdeelsleutel:
“Door de subsidies volledig in de verhouding op te nemen, wijst men
deze impliciet toe aan de niet-belastbare sector bestaande uit de gratis
activiteiten en handelt men alsof deze volledig door de subsidies bekostigd worden. Dit is nochtans niet zeker, of tenminste niet bewezen. Mogelijk wordt er een vertekend beeld van de werkelijkheid gegeven. Het
neutraliteitsbeginsel inzake BTW moet zoveel mogelijk gerespecteerd
worden, en elke oplossing moet zoveel mogelijk de neutraliteit van de
heffing van BTW respecteren. Er mag geen BTW blijven kleven op kosten
met betrekking tot handelingen die onder de BTW ressorteren. De goederen moeten vrij blijven van BTW tot in eindfase van de consumptie” (2).
In onderhavige zaak stelde het bestreden arrest evenwel onaantastbaar in feite vast dat de subsidies integraal werden gebruikt “om bepaal(1) Bestreden arrest, 11, voorlaatste alinea.
(2) H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, Gent, Larcier, 2003, 427.
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de accommodaties gratis ter beschikking te stellen” (1) zodat het in casu
wel degelijk mogelijk was om de subsidies volledig toe te wijzen aan de
niet-economische en dus niet belastbare activiteiten.
Er kan dus in voorliggende zaak geen sprake zijn van een “vertekend
beeld” dat auteur Vandebergh voor ogen had.
Het in de Zesde richtlijn gehuldigde neutraliteitsbeginsel en het principe van evenredigheid tussen belastbare handelingen en de daarmee verbonden aftrekbare belasting, beletten in die omstandigheden niet dat de
subsidies worden opgenomen in de noemer van het verhoudingsgetal.
Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat de subsidies in de noemer van het verhoudingsgetal mochten opgenomen worden en dat het verhoudingsgetal van 57% door de administratie aldus
correct werd bepaald.
Het tweede middel kan ook op dit punt niet worden aangenomen.
Besluit: verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 6 maart 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 februari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns 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
2. In het arrest Securenta van 13 maart 2008 (C-437/06) oordeelde het
Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Zesde richtlijn voor de aftrek van de voorbelasting bij een gedeeltelijke belastingplichtige geen
regeling bevat inzake de methode of criteria die de lidstaten moeten
toepassen bij de vaststelling van bepalingen voor de verdeling van de
voldane voorbelasting naargelang de overeenkomstige kosten verband
houden met economische dan wel met niet-economische activiteiten en
dat het bijgevolg de taak is van de lidstaten om met eerbiediging van
de beginselen die aan het gemeenschappelijk btw-stelsel ten grondslag
(1) P. 11, vierde alinea.
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liggen om methoden en criteria vast te stellen opdat de belastingplichtigen de nodige berekeningen kunnen maken (r.o. 33 en 34).
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde tevens dat de
lidstaten bij het nemen van dergelijke maatregelen met name het beginsel van fiscale neutraliteit, waarop het gemeenschappelijk btw-stelsel
is
gebaseerd,
moeten
eerbiedigen
en
dat
zij
hun
beoordelingsbevoegdheid aldus moeten uitoefenen dat wordt gewaarborgd dat de aftrek slechts mogelijk is voor het gedeelte van de belasting over de toegevoegde waarde dat evenredig is aan het bedrag van de
handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat. Dit heeft tot gevolg dat
de lidstaten erop moeten toezien dat de berekening van het pro rata van
economische en niet-economische activiteiten objectief weergeeft welk
deel van de in een eerder stadium gedane kosten werkelijk toe te rekenen is aan elk van deze twee activiteiten (r.o. 36 en 37).
In het arrest Portugal Telecom van 6 september 2012 (C-496/11) herhaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat wanneer de goederen
en diensten zowel voor economische activiteiten als voor andere dan
economische activiteiten worden gebruikt, artikel 17, vijfde lid, Zesde
Richtlijn niet van toepassing is.
3. Uit die rechtspraak volgt duidelijk dat de artikelen 17, vijfde lid,
en 19 Zesde Richtlijn, die thans zijn opgenomen in artikel 173, eerste lid
en 174 Rationalisatierichtlijn, niet van toepassing zijn op de gedeeltelijke belastingplichtigen.
4. Luidens artikel 45, § 1, Btw-wetboek en artikel 1 KB nr. 3 van
10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde mag elke belastingplichtige, op de belasting die hij verschuldigd is, in aftrek brengen de
belasting geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende
diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in de mate dat hij
die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van de in het
voornoemde artikel 45, § 1, 1°, tot 5° bedoelde handelingen.
5. Hieruit volgt dat de belasting geheven van de aan de betrokken belastingplichtige geleverde goederen en verleende diensten, alleen in aftrek mag worden gebracht voor zover hij die goederen en diensten
gebruikt voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting.
Hieruit volgt tevens dat bij een gedeeltelijke belastingplichtige, die
zowel economische activiteiten als niet-economische activiteiten verricht, de belasting over de toegevoegde waarde verbonden aan zijn activiteiten slechts aftrekbaar is voor zover deze kosten kunnen worden
toegerekend aan de economische activiteit van de belastingplichtige.
De aftrek van de voorbelasting door een gedeeltelijke belastingplichtige die subsidies ontvangt voor activiteiten die niet belastbaar zijn op
grond van het Btw-wetboek en die volledig bekostigd worden door de
subsidies, kan in overeenstemming met artikel 45, § 1, Btw-wetboek en
artikel 1 KB nr. 3 van 10 december 1969 worden bepaald aan de hand van
een verdeelsleutel waarbij in de teller de totale ontvangsten zijn opge-
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nomen die aan de btw onderworpen zijn en waarbij in de noemer de totale omzet is opgenomen, inclusief de subsidies.
De toepassing van een dergelijk verdeelsleutel steunt op het bestemmingsbeginsel dat vervat ligt in artikel 45, § 1, Btw-wetboek en
artikel 1 KB nr. 3 van 10 december 1969.
6. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiseres een economische activiteit uitoefent waarbij een gedeelte van deze activiteiten binnen de btw-sfeer vallen en een gedeelte buiten de btw-sfeer omdat ze expliciet gratis worden aangeboden aan het
publiek;
— de verweerder voor het bepalen van de aftrek van de voorbelasting
een verdeelsleutel heeft toegepast waarbij in de teller de totale ontvangsten zijn opgenomen die aan de btw onderworpen zijn en waarbij in
de noemer de totale omzet is opgenomen, met inbegrip van de subsidies.
Zij oordelen dat:
— de ontvangen subsidies betrekking hebben op de gratis activiteiten
van de eiseres en gebruikt worden om bepaalde accommodaties gratis
ter beschikking te stellen;
— de ontvangen subsidies in dit geval niet belastbaar zijn, maar dat
de subsidieverlening wel een invloed heeft op de uitoefening van het
recht op aftrek omdat de subsidie geacht wordt een valorisatie te zijn
van de activiteit zonder tegenprestatie waarvoor er geen recht op aftrek is;
— op basis van deze berekening de verweerder een verhoudingsgetal
van 57 pct. in aanmerking heeft genomen;
— deze breuk de verhouding tussen de handelingen met het recht op
aftrek en de handelingen zonder recht op aftrek correct weergeeft.
7. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Het middel bevat in ondergeschikte orde een verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
die betrekking heeft op de fiscale behandeling van belastingplichtigen
die enkel belaste handelingen stellen.
9. Uit de vaststellingen van de appelrechters volgt dat de eiseres een
gedeeltelijke belastingplichtige is, zodat er geen aanleiding is een prejudiciële vraag te stellen die uitgaat van feitelijke gegevens die niet in
overeenstemming zijn met deze vaststellingen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en verslaggever: de heer Smetryns,
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Dierick (bij de balie te Leuven) en
de heer De Bruyn.
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— 19 juni 2014
(F.12.0127.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN. — BEROEPSKOSTEN. — AFSCHRIJVINGEN. — KLEINE VENNOOTSCHAP. — BEGRIP.

Een vennootschap die zelf, dit is op niet-geconsolideerde basis, voldoet aan de
criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen wordt voor de toepassing van artikel 196, § 2, WIB92 als een kleine vennootschap aangemerkt,
ook al is de vennootschap verbonden met één of meer andere vennootschappen en zouden bij de toepassing van artikel 15, § 5, Wetboek van Vennootschappen één of meer criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van
Vennootschappen worden overschreden (1). (Art. 196, § 2, WIB92; art. 15,
§ 1, Wetboek van Vennootschappen)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. BELVI

N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Verweerster betwist in onderhavige zaak de toepassing van
artikel 196, § 2, van het WIB 92, wat betreft de aanslag in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2006.
2. Het wettelijk kader.
Overeenkomstig deze bepaling, zoals toepasselijk voor het aanslagjaar
2006, wordt, ten name van de vennootschappen die op grond van
artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen bepaalde criteria
niet als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin het immaterieel vast actief werd aangeschaft of tot stand gebracht, de eerste
afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of
tot stand gebrachte vaste activa slechts als beroepskosten aangemerkt
in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa
zijn verkregen of tot stand gebracht.
Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen zijn de kleine vennootschappen deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die, voor het laatst afgesloten
boekjaar, niet één van de in dit artikel bepaalde criteria overschrijden
met betrekking tot het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de
jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, en het balanstotaal.
De Wet van 23 december 2005 (2) wijzigde artikel 15 W.Venn., in de zin
dat uitdrukkelijk werd bepaald dat kleine vennootschappen die vennootschappen zijn die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar
(1) Zie concl. OM.
(2) Art. 3, 1°, BS 30 december 2005.
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niet meer dan één der criteria overschrijden, opgesomd in artikel 15, § 1,
W.Venn. (1).
De Wet van 23 december 2005 bevat geen bijzondere bepalingen m.b.t.
de inwerkingtreding van artikel 3, 1°.
Uit het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt blijkt dat
verweerster in casu de investeringen deed in de loop van het jaar 2005 (2).
Op dat ogenblik was artikel 15 W.Venn. in zij oude versie van toepassing.
Artikel 15, § 5, W. Venn. bepaalt verder dat als de vennootschap met
één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde
basis worden berekend en dat wat het criterium personeelsbestand betreft, het aantal werknemers dat door elk van de betrokken verbonden
vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld, wordt opgeteld.
3. Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd.
24 april 2012 stelde verweerster in het gelijk en beval de ontheffing van
de betwiste aanslag in de mate waarin de volledige afschrijving van investeringen in het jaar van de verwerving van de activa verhoudingsgewijs werd beperkt.
De appelrechters overwogen ter zake dat het toepasselijk artikel 196,
§ 2, WIB 92 enkel verwees naar artikel 15, § 1, van het Wetboek van vennootschappen. Vermits uitdrukkelijk niet werd verwezen naar de overige paragrafen van artikel 15, kan er niet zonder meer van uit gegaan
worden dat die overige paragrafen van toepassing waren. Zulks wordt
volgens de appelrechters bevestigd door het feit dat artikel 196, § 2, WIB
92 intussen werd aangepast: artikel 46 van de wet van 22 december 2009
houdende fiscale en diverse bepalingen (3), heeft artikel 196, § 2, WIB92
gewijzigd in die zin dat de verwijzing naar artikel 15, § 1, W. Venn. Werd
vervangen door een verwijzing naar artikel 15 W. Venn.
Volgens het bestreden arrest blijkt uit deze wet en de uitdrukkelijke
bepaling van haar inwerkingtreding (4) dat deze bepaling niet kan beschouwd worden als een interpretatieve wet, doch wel als een wijzigende
wet.
4. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden arrest artikel 196, § 2, van het WIB92 geschonden heeft door in voormelde
zin te oordelen.
Volgens eiser moet artikel 15 W. Venn. in zijn geheel moet worden gelezen nu de paragrafen 2, 3, 4 en 5 van dat artikel uitsluitend de toepassingsmodaliteiten omschrijven van de criteria die in paragraaf 1 worden
opgesomd. Aangezien artikel 15, § 1, W. Venn. niet toepasbaar is als autonome en op zichzelf staande bepaling, moet men noodzakelijkerwijs
(1) Zie hierover: S. BOGAERTS, “Nieuw vennootschapsrecht- en financieel recht 20052006: een overzicht (deel 1)”, TRV 2006, 268, nr. 27-28.
(2) De procedure heeft betrekking op aanslagjaar 2006.
(3) BS 31 december 2009.
(4) Vanaf aj. 2010, en dus niet retroactief.
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rekening houden met alle paragrafen van artikel 15 W. Venn. om het
artikel juist toe te passen. De paragrafen 2 tot 5 bevatten volgens eiser
immers een toelichting bij de in artikel 15, § 1, W. Venn. gehanteerde begrippen.
Eiser staaft zijn standpunt voorts door te verwijzen naar de ‘ratio legis’
van artikel 196, § 2, WIB92.
5. Eiser verwijt het bestreden arrest aldus artikel 15 W. Venn. verkeerd
te hebben gelezen en onjuist te hebben toegepast, zonder evenwel deze
bepaling als geschonden aan te wijzen.
Het middel komt mij dan ook onontvankelijk voor.
6. In subsidiaire orde bekijk ik het middel ook ten gronde.
Voor een goed begrip van deze zaak, is het belangrijk de achtergrond
van artikel 196, § 2, WIB92 te schetsen.
Artikel 7 van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelasting voerde de afschrijvingsbeperkingen in, in het kader van een ruimere hervorming van de
vennootschapsbelasting, waarbij de verlaging van het tarief diende gepaard te gaan met het einde van wat de fiscus beschouwde als een te liberale afschrijvingsmogelijkheid van beroepsactiva (1).
Om de KMO’s te beschermen tegen de afschrijvingsbeperkingen,
schreef de wetgever aanvankelijk voor dat deze niet van toepassing zijn
ten name van de vennootschappen waarvoor het tarief van de belasting voor
het aanslagjaar verbonden aan zijn belastbaar tijdperk waarin het immaterieel of materieel vast actief werd aangeschaft of tot stand gebracht, niet wordt
vastgesteld overeenkomstig artikel 215, tweede lid.
In het arrest van 31 maart 2004 (59/2004) oordeelde het toenmalige Arbitragehof over deze bepaling dat het de federale wetgever was toegestaan om in een afwijkend regime te voorzien voor KMO’s in functie van
de specifieke doelstellingen, voor zover het gekozen criterium niet discriminerend is. Het Arbitragehof oordeelde hieromtrent dat “het absolute bedrag van de belastbare winst in de loop van een welbepaald boekjaar
niet pertinent [is] om na te gaan of het gaat om een vennootschap met
de kenmerken van een K.M.O.” (2).
Het gekozen criterium was volgens het Arbitragehof niet pertinent.
Het gevolg van zijn rechtspraak was dat geen enkele vennootschap nog
van het gunstige uitzonderingsregime kon genieten.
De wetgever trad op met de Wet van 31 juli 2004, waarbij hij het criterium voor KMO’s dusdanig wenste te definiëren dat het criterium de
toets aan de Grondwet kon doorstaan.
In de eerste versie van de nieuwe bepaling (te dezen van toepassing)
wordt verwezen naar de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15,
§ 1, Wetboek van vennootschappen.
Al snel wierp de doctrine de vraag op of de cijfers van een groepsvennootschap al dan niet geconsolideerd moeten worden berekend.
(1) Zie R. MESSIAEN, “To be or not to be. Het Arbitragehof als dramaturg van het
K.M.O.-toneel”, AFT 2004, afl. 12, 3.
(2) Overweging B.5.

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1600 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1600

ARRESTEN VAN CASSATIE

19.6.14 - N° 444

Zo stelde auteur R. Messiaen hieromtrent het volgende:
“Artikel 15, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt alvast
van wel. Toch moet deze vraag met enige omzichtigheid worden benaderd. Het Arbitragehof heeft immers gesteld dat “ook al is het gerechtvaardigd dat de wetgever voor de K.M.O.’s in een afwijkend stelsel
voorziet op grond van de doelstellingen die hij nastreeft, het Hof […]
niettemin [moet] onderzoeken of het criterium dat hij daarvoor gekozen
heeft niet discriminerend is”. De doelstelling waarvan sprake is de nood
om voor K.M.O.’s de mogelijkheden tot autofinanciering op te krikken
(…). De berekening van de criteria op geconsolideerde basis kan en moet
daarom slechts in de wet worden ingelast indien het deel uitmaken van
een groep er toe leidt dat voormelde financieringsproblemen niet langer
of in beduidend mindere mate aan de orde zijn voor de belastingplichtige
(…).
De Regering loopt in de Memorie van Toelichting iets te ver op de feiten vooruit als zij stelt dat de loutere verwijzing naar artikel 15, § 1 van
het Wetboek van Vennootschappen volstaat om ook de fijngevoeligheden van de daaropvolgende paragrafen fiscaal van toepassing te maken.
Het hernieuwde artikel 196, § 2, van het WIB92 bevat zelf immers niet de
minste verwijzing naar de vorige paragrafen van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Wel integendeel, door de expliciete verwijzing naar de eerste paragraaf van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen kan niet anders dan gesteld worden dat de andere paragrafen buitenspel worden gezet. Het fiscale legaliteitsbeginsel staat er
aan in de weg dat van her en der modaliteiten worden ingevoerd die niet
in de fiscale wet zelf zijn voorzien” (1).
Dat bleek ook de opvatting te zijn van auteur L. De Coninck:
“Bij een verwijzing naar “artikel 15, § 1, van het Wetboek Vennootschappen” is de wettekst evenwel klaar en duidelijk. Elke verwijzing
naar de overige paragrafen van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen ontbreekt waardoor deze bepalingen niet van toepassing kunnen zijn. Het gaat hier om een duidelijke wettekst die geen interpretatie
behoeft. (…). De parlementaire voorbereidingen van een wet of een parlementaire vraag kunnen niet aangevoerd worden tegen de klare en duidelijke tekst van de wet” (2).
Over de latere wijziging van artikel 196 WIB92 door de Wet van
22 december 2009 (3), schreef deze auteur het volgende:
“De doorgevoerde wetswijziging heeft geen uitwerking voor het verleden en kan geenszins als ‘interpretatief’ beschouwd worden. Indien de
wetgever van oordeel zou zijn geweest dat de wijziging slechts een interpretatie vormt van de reeds bestaande wetgeving, valt niet in te zien
waarom de wijziging niet met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd
(1) R. MESSIAEN, “To be or not to be. Het Arbitragehof als dramaturg van het
K.M.O.-toneel”, AFT 2004, afl. 12, 15.
(2) L. DE CONINCK, “De verwijzing naar artikel 15, § 1, W.Venn.: geen ‘pars pro toto”,
TFR 2011, 267.
(3) Waarbij de verwijzing naar artikel 15, § 1, W.Venn. werd vervangen door een verwijzing naar artikel 15 W.Venn.
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zoals steevast in het kader van een interpretatieve wet gebeurt. Meer
nog, sommige rechtsleer is van oordeel dat de wetswijziging met ingang
van aanslagjaar 2010 impliciet een bekentenis inhoudt dat de vroegere
wettekst inderdaad enkel betrekking had op artikel 15, § 1, Wetboek
Vennootschappen en niet op de overige paragrafen van dit artikel” (1).
Het is duidelijk dat het bestreden arrest op voormelde rechtsleer is gesteund.
7. Uiteindelijk heeft Uw Hof ook in dezelfde zin geoordeeld in een principieel arrest van 25 oktober 2013:
“Il suit des dispositions légales précitées que, nonobstant son appartenance à un groupe de sociétés, une société qui, considérée isolément,
répond aux critères fixés à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés sort du
champ d’application de l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et conserve dès lors le bénéfice de la déduction intégrale de la
première annuité d’amortissement pour l’exercice comptable durant laquelle l’immobilisation concernée a été acquise ou constituée, indépendamment de la date de cette acquisition ou constitution” (2).
Ik zie geen reden waarom Uw Hof in deze zaak zou terugkomen op deze
rechtspraak (3).
Nu het middel ten gronde uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting,
faalt het hoe dan ook naar recht.
Besluit: verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 24 april 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 februari 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.
(1) Ibid., 268.
(2) Cass. 25 oktober 2013, AR F.12.0191.F, AC 2013, nr. 552, met gelijkluidende concl.
van advocaat-generaal A. HENKES: “(…) Cette loi, qui ‘a pris effet qu’à partir de l’exercice
d’imposition 2010 (art. 50), ne paraît pas avoir de portée interprétative, même si l’exposé des
motifs du projet de cette loi tient pour ‘évident’, compte tenu des travaux préparatoires de la
loi du 31 juillet 2004, dont la version litigieuse de l’article 196, § 2, du CIR 92 est issue, que les
critères de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés ‘doivent être appréciés en tenant compte des
§§ 2 à 5 de ce même article 15’. Au demeurant, l’État belge n’invoque pas, dans son pourvoi, le
caractère interprétatif de ladite loi (…)”.
(3) Cf. tevens R. VAN HEMELEN, “De kmo volgens art. 15 W.Venn. Hoe zat het ook
weer?”, Accountancy & Actualiteit 2013, nr. 22, 2.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 196, § 2, WIB92, zoals hier van toepassing,
wordt, ten name van de vennootschappen die op grond van de in
artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen bepaalde criteria niet als
kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin het immaterieel vast
actief werd aangeschaft of tot stand gebracht, de eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand
gebrachte vaste activa slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn
verkregen of tot stand gebracht.
2. Overeenkomstig artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen, zoals hier van toepassing, zijn kleine vennootschappen deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die, voor het laatst afgesloten
boekjaar, niet één van de in dit artikel bepaalde criteria overschrijden
met betrekking tot het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de
jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, en het
balanstotaal.
De vijfde paragraaf van hetzelfde artikel bepaalt dat als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin
van artikel 11, de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis worden berekend en dat wat het criterium personeelsbestand betreft, het aantal werknemers dat door elk van de betrokken
verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld,
wordt opgeteld.
3. Aannemen dat, wat verbonden vennootschappen betreft, het aantal
werknemers moet worden opgeteld en de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis moeten worden berekend om te bepalen of een vennootschap aan de criteria van artikel 15, § 1, Wetboek
van Vennootschappen voldoet, geeft aan deze criteria een draagwijdte
die de uitsluitende verwijzing in het hier toepasselijke artikel 196, § 2,
WIB92 naar de eerste paragraaf van dit artikel, hen niet toekent.
Een vennootschap die zelf, dit is op niet-geconsolideerde basis, voldoet aan de criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen
wordt voor de toepassing van artikel 196, § 2, WIB92 als een kleine vennootschap aangemerkt, ook al is de vennootschap verbonden met één
of meer andere vennootschappen en zouden bij de toepassing van
artikel 15, § 5, Wetboek van Vennootschappen één of meer criteria van
artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen worden overschreden.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Vandebergh (bij de
balie te Hasselt).

N° 445
1°

— 19 juni 2014
(F.12.0169.N)

KAMER

1° GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — VLAAMS GEWEST. —
LEEGSTANDSHEFFING. — BEROEPSTERMIJN. — AARD.
2° GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — VLAAMS GEWEST. —
LEEGSTANDSHEFFING. — BEROEP. — TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — OVERMACHT. — BEGRIP.

1° De termijn van dertig kalenderdagen waarbinnen de belastingplichtige tegen een leegstandsheffing in beroep kan gaan bij de Vlaamse regering is een
vervaltermijn die, behoudens overmacht, niet kan worden verlengd (1). (Art.
39, § 2, Leegstandsdecreet)
2° Overmacht, op grond waarvan een door de heffingsplichtige laattijdig ingesteld beroep tegen de leegstandsheffing ontvankelijk kan verklaard worden, kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de
heffingsplichtige, die deze gebeurtenis niet kon voorzien, noch voorkomen;
een eventuele miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratie die voor de heffingsplichtige niet heeft geleid tot een overmachtssituatie, heeft niet tot gevolg dat een door de heffingsplichtige laattijdig ingesteld beroep door de rechter ontvankelijk kan verklaard
worden (2). (Art. 39, § 2, Leegstandsdecreet)

(VLAAMS GEWEST T. C.)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor de heffingsjaren 2000 en 2001 gevestigde leegstandsheffingen op grond van het
Leegstandsdecreet van 22 december 1995 betreffende een gebouw gelegen
te Kortrijk, dat bestaat uit een handelsgedeelte en een woongedeelte.
Op 4 juli 2000 werd dit gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen om reden dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het handelsgedeelte niet effectief werd benut sedert een
periode van 12 maanden.
Voor het heffingsjaar 2000 verstuurde eiser op 4 november 2003 een aanslagbiljet naar verweerster op haar adres te Zweden (een eerder aanslagbiljet en twee herinneringen bereikten verweerster kennelijk niet). Met
een aangetekend schrijven van 7 januari 2004 tekende verweerster be(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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zwaar aan tegen dit aanslagbiljet, welk bezwaar, bij beslissing van de gemachtigde ambtenaar van 2 juli 2004, wegens laattijdigheid
onontvankelijk werd verklaard.
Voor het heffingsjaar 2001 verstuurde eiser op 2 april 2003 een aanslagbiljet naar het adres van verweerster te Kortrijk, waartegen zij op
22 april 2003 bezwaar aantekende, dat op 18 november 2003 gedeeltelijk
door de gemachtigde ambtenaar werd ingewilligd.
Verweerster stelde tegen beide heffingen een fiscale vordering in voor
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die bij vonnis van 14 januari
2008 beide zaken samenvoegde en beide vorderingen ontvankelijk en gegrond verklaarde.
In graad van beroep bevestigde het Hof van Beroep te Brussel bij het
thans bestreden arrest van 29 maart 2012 het vonnis van de eerste rechter, met dien verstande dat eiser tevens werd veroordeeld tot terugbetaling van de niet verschuldigde heffingen, meer de moratoriumintresten
zoals bepaald in artikel 39, § 2, Leegstandsdecreet.
2. In het eerste middel tot cassatie komt eiser op tegen de beslissing
van de appelrechters dat het beroep van verweerster tegen de leegstandsheffing voor het heffingsjaar 2000 ontvankelijk was.
Het bestreden arrest stelt vast dat de door eiser begane inbreuken op
de beginselen van behoorlijk bestuur een fout uitmaken in de zin van
artikel 1382 BW, die voor verweerster een situatie van overmacht heeft
tot stand gebracht.
Eiser verwijt de appelrechters onder het middel het bestaan van overmacht in hoofde van verweerster aldus louter te hebben gegrond op het
bestaan van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur door eiser, zonder hierbij aan te geven waardoor die schending
effectief in hoofde van verweerster tot een overmachtssituatie heeft geleid, en met name voortvloeide uit een omstandigheid buiten de wil van
verweerster, die deze gebeurtenis niet kon voorzien, noch voorkomen.
3. In het derde onderdeel voert eiser in dit verband schending aan van
artikel 149 Grondwet omdat Uw Hof niet in de mogelijkheid zou verkeren
om zijn wettigheidstoezicht op die beslissing uit te oefenen nu het bestreden arrest niet motiveert waarom of waarin de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door eiser in hoofde van
verweerster tot een overmachtssituatie heeft geleid.
4. De belastingplichtige kan, overeenkomstig artikel 39, § 2, Leegstandsdecreet (1), binnen dertig kalenderdagen na de datum van de verzending van de aanslag in de leegstandsheffing met een gemotiveerd
verzoekschrift tegen de leegstandsheffing in beroep gaan bij de Vlaamse
regering.
Uit de rechtspraak van Uw Hof volgt dat deze termijn van dertig kalenderdagen een vervaltermijn is die, behoudens in het geval van overmacht, niet kan worden verlengd (2).
(1) Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.
(2) Cass. 16 februari 2007, AR F.05.0093.N, AC 2007, nr. 101; Cass. 4 juni 1998, AR
F.95.0027.N, AC 1998, nr. 287.
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Overeenkomstig de principes van het burgerlijk recht kan ‘overmacht’
slechts voortvloeien uit een gebeurtenis die onafhankelijk is van de
menselijke wil en welke die wil niet heeft kunnen voorzien en afwending.
Overmacht is aldus onverenigbaar met een nalatigheid of met een gebrek aan voorzorg (1).
Er is slechts overmacht wanneer de belastingplichtige in de wijze
waarop de gebeurtenissen zich hebben voorgedaan werkelijk geen enkel
verwijt treft; er is m.a.w. vereist dat de belastingplichtige in geen enkel
opzicht de loop van de gebeurtenissen, die aan het geval van overmacht
voorafgaan, heeft kunnen wijzigen.
Wanneer de belastingplichtige de gebeurtenis heeft kunnen voorzien
en afwenden of wanneer zij veroorzaakt of mogelijk gemaakt is door een
te voren door hem begane fout, kan er van overmacht geen sprake
zijn (2).
5. Een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
staat niet gelijk aan overmacht. Het overschrijden van een fiscale beroepstermijn zal aldus in beginsel tot de onontvankelijkheid van het
laattijdig ingestelde beroep leiden, zelfs wanneer het overschrijden te
wijten is aan een verkeerde inlichting die door het fiscale bestuur is gegeven (3).
Een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur kan slechts
dan een geval van overmacht uitmaken wanneer dit effectief tot een
overmachtssituatie heeft geleid.
Zo oordeelde uw Hof in een arrest van 16 februari 2007 dat “een eventuele miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de belastingplichtige niet heeft geleid tot een
overmachtssituatie, niet tot gevolg heeft dat een laattijdig verzoekschrift door de appelrechters ontvankelijk dient verklaard te worden” (4).
Vanuit dezelfde optiek had Uw Hof eerder al geoordeeld dat het arrest
dat het buiten de bezwaartermijn ingediende bezwaar tijdig verklaart
wegens een schending van een beginsel van behoorlijk bestuur door de
administratie der directe belastingen, zonder vast te stellen dat de belastingplichtige door overmacht verhinderd is geweest een regelmatig
bezwaarschrift binnen deze termijn in te dienen, niet naar recht verantwoord is (5).
6. Het zal in de eerste plaats aan de feitenrechter toekomen te oordelen
of er op grond van de feitelijke gegevens van de hem voorgelegde zaak al
dan niet sprake is van overmacht.
(1) Cass. 25 mei 1956, Pas. 1956, I, 1176.
(2) H. DE PAGE, Traité élémentaire du droit civil belge, II, nr. 599.
(3) Cass. 21 november 1996, AC 1996, nr. 449; zie ook Cass. 29 mei 1992, AC 1991-92,
nr. 510.
(4) Cass. 16 februari 2007, AC 2007, nr. 101.
(5) Cass. 4 juni 1998, AR F.95.0027.N, AC 1998, nr. 287.
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Nu ‘overmacht’ een juridisch begrip uitmaakt, dient de feitenrechter
zijn beslissing op dit punt evenwel te motiveren zodat Uw Hof in de mogelijkheid verkeert zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen.
7. Zoals eiser aanvoert, werd het bestaan van overmacht in hoofde van
verweerster door de appelrechter louter gegrond op het bestaan van een
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratie, zonder hierbij nader te preciseren waarom die schending
in hoofde van verweerster effectief tot een overmachtssituatie heeft geleid, en met name voortvloeide uit een omstandigheid buiten de wil van
verweerster, die deze gebeurtenis niet kon voorzien, noch voorkomen.
Zo hebben de appelrechters niet onderzocht of verweerster het laattijdig indienen van het beroep niet hadden kunnen voorkomen door na de
ontvangst van het aanslagbiljet op haar adres te Zweden de nodige stappen te ondernemen.
Die vaststelling is des te pertinenter nu uit de rechtspraak van Uw Hof
volgt dat de administratie niet verplicht is de aanslag ter kennis te brengen van de door de heffingsplichtige aangeduide volmachtdrager (1) en
in de gevallen waarin de kennisgeving van het aanslagbiljet eerst gebeurde aan de belastingplichtige en vervolgens aan de lasthebber, de bezwaartermijn loopt vanaf de eerste kennisgeving (2).
8. Nu het bestreden arrest niet motiveert waarom de vastgestelde
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratie in hoofde van verweerster tot een overmachtssituatie
heeft geleid, verkeert Uw Hof niet in de mogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht op die beslissing uit te oefenen zodat het bestreden arrest
zijn beslissing op dat vlak niet regelmatig met redenen heeft omkleed.
Het derde onderdeel van het eerste middel komt mij dan ook gegrond
voor.
(…)
Besluit: vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
heeft gedaan over de door verweerster betwiste leegstandsheffing voor
het heffingsjaar 2000.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 29 maart 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 februari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 12 juni 1962, Pas. 1962, 1162: “L’indication par le contribuable, dans sa réclamation, de l’identité d’un mandataire n’oblige pas le directeur des contributions à notifier sa
décision au mandataire”.
(2) Cass. 13 maart 1956, Pas. 1956, 747, noot W.G.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 39, § 2, van het Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (hierna: Leegstandsdecreet), zoals te dezen van toepassing, kan de belastingplichtige
binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de aanslag met een
gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de Vlaamse regering.
Die termijn is een vervaltermijn zodat hij, behoudens overmacht,
niet kan worden verlengd.
2. Overmacht kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de
wil van de heffingsplichtige, die deze gebeurtenis niet kon voorzien,
noch voorkomen.
3. Een eventuele miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie die voor de belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtssituatie, heeft niet tot gevolg dat een door de
heffingsplichtige laattijdig ingesteld beroep door de rechter ontvankelijk kan verklaard worden.
4. Het staat aan de feitenrechter te oordelen of er op grond van de feitelijke gegevens van de hem voorgelegde zaak al dan niet sprake is van
overmacht, onverminderd het aan het Hof toekomende wettigheidstoezicht.
5. Het arrest dat de redenen niet aangeeft waarom de vastgestelde
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratie in hoofde van de verweerster tot een overmachtssituatie
heeft geleid, laat het Hof niet toe zijn wettigheidstoezicht op die beslissing uit te oefenen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de aanslag voor het heffingsjaar 2000 en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de beslissing
omtrent de overige helft aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Bruyn.

N° 446
1°

— 19 juni 2014
(F.13.0050.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — TARIEVEN. — WETTELIJK VERMOEDEN VAN HET HOOGSTE TARIEF. — TOEPASSINGSVOORWAARDEN.

De administratie kan een beroep doen op het wettelijk vermoeden van het
hoogste tarief waarin artikel 64, § 3, van het btw-wetboek voorziet in geval
een leverancier of dienstverrichter handelingen verricht met betrekking tot
goederen of diensten die aan een verschillend tarief onderworpen zijn, indien
hetzij uit de door de belastingplichtige ingediende aangifte, hetzij uit andere
bewijskrachtige gegevens blijkt dat dergelijke handelingen verricht zijn (1).
(Art. 64, § 3, Btw-wetboek)

(S.C.-INTERNATIONAL B.V.B.A. T. BELGISCHE
FINANCIËN)

STAAT, MINISTER VAN

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De betwisting betreft het lastens eiseres op 18 november 2003 uitgevaardigd dwangbevel tot navordering van B.T.W. en een boete. De administratie ging er daarbij van uit dat alle door eiseres verstrekte
leveringen van maaltijden en dranken, zowel in als buiten de inrichting
van eiseres, aan het residuair B.T.W.-tarief van 21 % dienden te worden
belast.
Eiseres is de mening toegedaan dat de administratie ten onrechte alle
in het desbetreffend proces-verbaal opgesomde handelingen heeft onderworpen aan het residuair tarief van 21%, nu een deel van deze handelingen slechts traiteurdiensten (d.w.z. het louter klaarmaken van
maaltijden die worden afgehaald door cliënten, zonder enige andere
dienst vanwege eiseres) betreffen, die als leveringen van goederen kwalificeren die zijn onderworpen aan het tarief van 6%.
2. Artikel 64, § 3, BTW-wetboek bepaalt dat, wanneer een leverancier of
dienstverrichter handelingen verricht met betrekking tot goederen of
diensten die aan een verschillend tarief onderworpen zijn, die handelingen behoudens tegenbewijs geacht worden voor het geheel betrekking te
hebben op de goederen of diensten waarvoor het hoogste tarief geldt.
(1) Zie concl. OM.
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3. Het bestreden arrest stelt eiseres in het ongelijk om reden dat het
ontbreken van een bewijskrachtige boekhouding het tegenbewijs bemoeilijkt van haar bewering dat de onder rubriek “diverse klanten A”
gefactureerde dagontvangsten betrekking hebben op het bereiden van afhaalmaaltijden.
4. In het enig middel tot cassatie gaat eiseres ervan uit dat het vermoeden inzake het hoogste tarief, waarin artikel 64, § 3, van het BTW-Wetboek voorziet, enkel kan toegepast worden op handelingen die niet
werden aangegeven.
Door te beslissen dat de administratie de op haar rustende bewijslast
inlost aan de hand van artikel 64, § 3, van het BTW-Wetboek, wordt het
wettelijk vermoeden dat door deze bepaling is voorzien, toegepast op
handelingen die eiseres heeft vermeld in haar aangifte, zodat het bestreden arrest de onder het middel aangewezen wetsbepalingen en algemeen
rechtsbeginsel zou hebben miskend.
5. Uit de bewoordingen van artikel 64 BTW-Wetboek blijkt niet dat de
toepassing van de wettelijke vermoedens inzake de verschuldigdheid en
het tarief van BTW beperkt zou zijn tot de gevallen waarin geen (tijdige)
of een onjuiste aangifte werd ingediend.
Inzake inkomstenbelastingen geldt het vermoeden van juistheid van
de aangifte: de aangifte wordt correct beschouwd tot het bewijs van het
tegendeel.
Dit betekent dat de administratie slechts bij ontstentenis van een (tijdige) of bij een onjuiste aangifte het bewijs van de fiscale vordering aan
de hand van andere door de wet toegelaten bewijsmiddelen zal moeten leveren (1).
Het lijkt mij evenwel niet mogelijk om deze principes, die eigen zijn
aan inkomstenbelastingen, naar analogie toe te passen op de wettelijke
vermoedens inzake de verschuldigdheid en het tarief van BTW.
Artikel 59, § 1, van het BTW-Wetboek bepaalt immers dat de principiële bewijslast van de feiten die de verschuldigdheid van de BTW aantonen op de administratie berust (2).
6. Uw Hof oordeelde in een arrest van 13 mei 2005 (3) dat de administratie die de toepassing vordert van het hoogste BTW tarief in een geval
waarin de belastingplichtige een tarief van 6% had toegepast, de bewijslast heeft dat dit lagere tarief niet toepasselijk is.
In dit kader heeft de wetgever in artikel 64 BTW-Wetboek een aantal
vermoedens aangereikt, om de bewijslast van de administratie te verlichten en om te keren (4).
(1) M. MAUS, De fiscale controle, Brugge, die Keure, 2005, nrs. 20 en 22.
(2) H. VANDEBERGH, “De bewijsplicht van de fiscus inzake BTW en de omkering
ervan door het instellen van wettelijke vermoedens”, TFR 2001, 1000.
(3) TFR 2005, 917.
(4) D. STAS, “De wettelijke vermoedens van art. 64, 65 en 68 BTW”, TFR 2002, 4;
A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 5923.
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7. Welnu, uit de rechtsleer blijkt geenszins dat het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 3, van het BTW-Wetboek uitsluitend geldt voor handelingen die niet blijken uit de aangifte (1).
Integendeel, de aangifte zal — als bewijskrachtig document — bewijzen dat er belastbare handelingen verricht zijn waarop het wettelijk vermoeden van toepassing is.
Aan de hand van de aangifte of andere bewijskrachtige gegevens zal de
administratie dus kunnen aantonen dat de voorwaarden voor de toepassing van het wettelijk vermoeden vervuld zijn (2).
8. Het middel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat het wettelijk vermoeden van artikel 64, § 3, van het BTW-Wetboek uitsluitend
geldt voor handelingen die niet blijken uit de aangifte, faalt m.i. naar
recht.
Besluit: verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 18 september 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 februari 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 gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 64, § 3, Btw-wetboek bepaalt dat, wanneer een leverancier
of dienstverrichter handelingen verricht met betrekking tot goederen
of diensten die aan een verschillend tarief onderworpen zijn, die handelingen behoudens tegenbewijs geacht worden voor het geheel betrekking te hebben op de goederen of diensten waarvoor het hoogste tarief
geldt.
De administratie kan een beroep doen op dit wettelijk vermoeden indien hetzij uit de door de belastingplichtige ingediende aangifte, hetzij
(1) Zie D. STAS, “De wettelijke vermoedens van art. 64, 65 en 68 W.BTW”, TFR 2002,
11-12; A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010,
nr. 5926; H. VANDEBERGH, “De bewijsplicht van de fiscus inzake BTW en de omkering
ervan door het instellen van wettelijke vermoedens”, TFR 2001, 1013-1014.
(2) Wie zich beroept op een wettelijk vermoeden, moet namelijk aantonen dat de
toepassingsvoorwaarden van dit vermoeden vervuld zijn: L. CORNELIS, Algemene theorie
van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, nr. 191; S. STIJNS, Verbintenissenrecht,
2, Brugge, die Keure, 2009, nr. 240.
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uit andere bewijskrachtige gegevens blijkt dat dergelijke handelingen
verricht zijn.
2. De appelrechters stellen vast dat:
— de verweerder alle leveringen van maaltijden en dranken, zowel in
als buiten de inrichting van de eiseres, aan het residuair tarief van 21
pct. wil belasten;
— het hier kennelijk over dienstprestaties gaat zoals bedoeld in
artikel 18, § 1, tweede lid, 11°, Btw-wetboek, namelijk het verschaffen
van spijs en drank in restaurants en cafés en, meer algemeen in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse;
— de eiseres erop wijst dat het verstrekken van spijs en logies slechts
belast wordt aan 21 pct., in zoverre het gepaard gaat met andere diensten zoals de terbeschikkingstelling van zaal en personeel, maar dat
loutere traiteurdiensten waarbij de klaargemaakte maaltijden worden
afgehaald, als belastbare levering moeten worden beschouwd, belast
aan 6 pct.
Zij oordelen vervolgens dat:
— de verweerder, wanneer hij vindt dat een btw-belastingplichtige
ten onrechte toepassing heeft gemaakt van het verlaagd btw-tarief,
moet bewijzen dat dit tarief niet van toepassing is;
— de verweerder in dat verband terecht verwijst naar het wettelijk
vermoeden van artikel 64, § 3, Btw-wetboek en het tegenbewijs op de belastingplichtige rust;
— noch uit de door de eiseres voorgelegde boekhouding, noch uit enig
ander bewijskrachtig stuk blijkt dat toepassing kan worden gemaakt
van het tarief van 6 pct.
3. De appelrechters verantwoorden hun beslissing dat alle leveringen
van de eiseres aan het residuair tarief van 21 pct. belast moeten worden
aldus naar recht en schenden de in het middel vermelde wettelijke bepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Sablon, (bij de balie
te Brussel).
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N° 447
1°

— 19 juni 2014
(F.13.0070.N)

KAMER

RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN. —
GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN. — LATER BURGERLIJK PROCES.

Het gezag van gewijsde in strafzaken, zoals dit besloten ligt in artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, staat er niet aan in de weg dat
een partij in een later burgerlijk proces, zoals in het kader van een fiscale
procedure, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of
er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ongeacht of
artikel 6.1 EVRM van toepassing is (1). (Art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(A. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Bij het bestreden arrest heeft Hof van Beroep te Gent de grief van
eisers verworpen waarbij zij aanvoerden dat de fiscus gebonden is door
het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, dat, als strafrechter, het niet aangeven van obligaties op het tijdstip van de ontvangst ervan in 1986 had gesitueerd.
Volgens het hof van beroep was de fiscus geen partij in die strafzaak en
heeft zij als derde geen verweer kunnen voeren over het tijdstip waarop
die inkomsten in de personenbelasting moesten worden aangegeven. Het
gezag van gewijsde belet volgens de appelrechters niet dat de fiscus alsnog het moment van belastbaarheid kan laten bepalen in huidige zaak.
2. In hun enig middel tot cassatie voeren eisers aan dat toepassing van
het strafrechtelijk gewijsde op de fiscus enkel afhankelijk is van de identificatie van het gemeenschappelijk voorwerp van het geschil voor de
strafrechter en de latere rechtspleging over de belastingheffing en niet
van de identiteit van de partijen in beide procedures.
Volgens de eisers onttrekt het fiscaal recht zich aldus aan de door uw
Hof aanvaarde relativering van het gezag van gewijsde in strafzaken. De
eisers leiden zulks af uit het feit dat de fiscus bij de strafrechter enkel
een burgerlijke rechtsvordering kan indienen voor het nadeel waarvoor
de belastingwetgeving geen herstel biedt.
Voor de eigenlijke belastingheffing is de rechter die er ingeval van betwisting kennis van neemt, volgens de eisers hoe dan ook gebonden door
wat de strafrechter over die belastingheffing zeker en noodzakelijk heeft
beslist.
3. In verband met het door eisers ingeroepen gezag van het strafrechtelijk gewijsde, kan ik vooreerst verwijzen naar de principes die ik uit(1) Zie concl. OM.
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eengezet heb in mijn conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof
van 12 november 2010 (1).
4. Zoals de eisers zelf aangeven, staat het gezag van gewijsde in strafzaken, zoals dit besloten ligt in artikel 4 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, er volgens vaste rechtspraak van uw
Hof niet aan in de weg dat een partij in een later burgerlijk proces de mogelijkheid krijgt elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zover zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij
haar belangen heeft kunnen doen gelden. Dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 van het EVRM niet toepasselijk is (2).
Het arrest van Uw Hof van 24 april 2006 betrof een RSZ-zaak.
5. Ik zie geen reden waarom die relativering van het gezag van gewijsde
in strafzaken niet zou gelden in fiscale geschillen wanneer de fiscus geen
partij was in de strafrechtelijke procedure die heeft geleid tot een beslissing van de strafechter.
In dat geval heeft de fiscus immers niet de mogelijkheid gehad de elementen die uit de strafrechtelijke procedure zijn afgeleid, te betwisten.
De overwegingen die hebben geleid tot een relativering van het erga
omnes karakter van het gezag van gewijsde in strafzaken en die verband
houden met het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging
gaan ook op voor de fiscus in fiscale geschillen.
In mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof van 12 november 2010 heb
ik reeds het standpunt verdedigd dat die relativering ook geldt ten aanzien van de verweerder in fiscale geschillen (3).
6. Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, vindt het
standpunt van eisers geen steun in de rechtspraak van Uw Hof.
6.1. Uit de omstandigheid dat uw Hof, in het vernietigingsarrest dat
eerder in deze zaak werd gewezen, geen uitspraak deed over het eerste
onderdeel van het eerste cassatiemiddel, waarin de eisers aanvoerden
dat de verweerder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van het arrest van 27 juni 2002 niet kon betwisten omdat hij zich niet kan beroepen
op artikel 6.1 EVRM, kan inderdaad niet worden afgeleid dat de afwezigheid van de fiscus in de strafzaak volgens uw Hof geen rol speelt.
Uw Hof verklaarde enkel het derde onderdeel van het door de eisers
aangevoerde cassatiemiddel gegrond en besliste met name dat het hof
van beroep niet wettig kon oordelen dat de strafrechter niet zeker en
noodzakelijk had beslist dat het door de eisers verkregen pakket obligaties belastbare inkomsten vormden in 1986 (4).
Gelet op de gegrondverklaring van dat onderdeel diende uw Hof geen
uitspraak te doen over het eerste onderdeel van het middel.
Overigens wijst een en ander eerder op een afwijzing van het eerste onderdeel gelet op de hoger geciteerde rechtspraak waarin uw Hof besliste
(1)
(2)
Cass.
(3)
(4)

Cass. 12 november 2010, AR F.09.0067.N, AC 2010, nr. 669, met concl. OM.
Cass. 14 september 2006, JLMB 2007, afl. 30, 1 2 5 1; Cass. 24 april 2006, AC 2006, 949;
2 oktober 1997, AC 1997, 889.
Cass. 12 november 2010, AR F.09.0067.N, AC 2010, nr. 669, 2728-2733.
Cass. 11 februari 2010, AR F.08.0039.N, arrest niet gepubliceerd.
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dat de relativering van het gezag van gewijsde wel degelijk geldt in materies waarop artikel 6.1 van het EVRM niet toepasselijk is.
6.2. In het arrest van 12 december 2008 waarnaar de eisers verwijzen in
hun toelichting, besliste uw Hof dat de regel van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering als dusdanig niet
toepasselijk is wanneer het bestuur een vordering instelt die strekt tot
de betaling van de BTW en van een administratieve geldboete, aangezien
die vorderingen, door het bestuur ingesteld, geen burgerlijke rechtsvorderingen zijn in de zin van die bepaling. Uw Hof oordeelde vervolgens dat
de rechter die uitspraak moet doen over het fiscaal geschil niet verplicht
is de behandeling van de zaak op te schorten, maar die behandeling mag
opschorten, ook al is hij ingevolge het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
door de beslissing van de strafrechter gebonden (1).
De laatste zinsnede houdt uiteraard niet in dat de fiscale rechter gebonden is door hetgeen de strafrechter niet noodzakelijk en zeker heeft
beslist of door hetgeen hij heeft beslist over een feit dat niet de gemeenschappelijke grondslag van de fiscale vordering en de strafvordering uitmaakt.
Net zo min zou Uw Hof aldus beslist hebben dat de fiscale rechter, ingevolge het gezag van het strafrechtelijk gewijsde, ook gebonden is door
de beslissing van de strafrechter wanneer de fiscus geen partij was in de
strafrechtelijke procedure.
Het voormeld arrest handelt enkel over de mogelijkheid voor de fiscale
rechter om de uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering uit te stellen tot wanneer de strafrechter een beslissing heeft gewezen (“le criminel tient le civil en état”) en niet over de mate waarin hij is gebonden
door een reeds bestaande strafrechtelijke uitspraak (het strafrechtelijk
gewijsde).
De primauteit van de beslissing van de strafrechter geldt inderdaad enkel wanneer de strafrechtelijke beslissing de beslissing van de fiscale
rechter voorafgaat (2).
De afwezigheid van de verplichting de fiscale zaak uit te stellen in afwachting van de beslissing van de strafrechter, wordt in de rechtsleer gerechtvaardigd door de vaststelling dat het fiscaal recht, net zoals het
strafrecht, van openbare orde is (3).
Het openbare orde karakter van het fiscaal recht levert kan evenwel,
zoals het hof van beroep in het bestreden arrest wettig beslist (4), geen
verantwoording opleveren voor de door de eisers verdedigde stelling dat
de fiscus, ook al was hij geen partij in het strafgeding en heeft hij er zijn
belangen m.b.t. de fiscale vordering niet kunnen doen gelden, voor de fiscale rechter niet meer beschikt over de mogelijkheid de elementen die
uit die strafprocedure zijn afgeleid, te betwisten.
(1) Cass. 12 december 2008, AC 2008, 3024.
(2) K. KIRKPATRICK, “La règle ‘Le criminel tient le civil en état’ ne s’applique pas au
juge fiscal”, JT 2004, afl. 6143, 572.
(3) V. DAUGINET, “Heeft de strafrechter altijd voorrang op de fiscale?”, Fisc. 2003,
nr. 906, 7.
(4) Folio 1558.
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6.3. Ook in het hoger geciteerd arrest van 12 november 2010 heeft Uw
Hof zich niet uitgesproken over de relativering van het erga omnes karakter van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde in fiscale zaken, ofschoon ik zulks in mijn conclusie wel had gedaan (1).
7. Zoals het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt, was de
verweerder geen partij in het geschil voor de strafrechter en heeft hij dus
geen verweer kunnen voeren tegen de stelling van de eisers m.b.t. de juridische vraag in welk jaar welke inkomsten moesten worden aangegeven in de personenbelasting.
De beslissing van het hof van beroep dat het gezag van gewijsde van het
arrest van 27 juni 2002 op strafgebied niet belet dat de verweerder, die
geen partij was in die strafzaak en zijn rechten niet heeft kunnen verdedigen, betwisting kan voeren omtrent een kwestie die in dat arrest is
uitgewezen, in het bijzonder het moment van de belastbaarheid van welbepaalde inkomsten, lijkt mij dan ook wettig verantwoord.
Het middel, dat m.i. uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt
naar recht.
8. Ten overvloede weze opgemerkt dat het enig middel hoe dan ook niet
tot cassatie kan leiden bij gebrek aan belang.
Het hof van beroep verwerpt de grief van eisers dat de fiscus gebonden is
door het gezag van gewijsde van het penaal arrest van het Hof van Beroep
te Antwerpen immers ook op grond van de door eisers niet bekritiseerde
zelfstandige reden dat “(verweerder) zich niet beroept op een strafbaar feit
als basis voor de vestiging van de betreffende belasting. De aanslagen zijn
gebaseerd op het ‘genieten van inkomsten’ door de (eisers), waaromtrent
het moment van belastbaarheid moet worden bepaald” (2).
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker
en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het
al dan niet bestaan van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de
beslissing in strafzaken uitmaken (3).
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter c.q. de fiscale rechter zal zich bijgevolg enkel kunnen uitstrekken tot de vaststellingen inzake de omvang van de schade c.q. de
omvang van de fiscale schuld in zoverre de schade c.q. de fiscale schuld
een bestanddeel uitmaakte van het misdrijf waarover de strafrechter diende te
oordelen en de kwalificatie en de straf konden veranderen naar gelang van de
omvang van het nadeel (4).
(1) Cf. supra.
(2) Bestreden arrest, folio 1558, tweede alinea; onderlijning toegevoegd.
(3) Cass. (1e k.) 23 september 2004, AR C.03.0451.F, AC 2004, afl. 9, 1461, Juristenkrant
2004 (weergave E. BREWAEYS), afl. 98, 11, Pas. 2004, afl. 9-10, 1396, RCJB 2005, afl. 4, 647,
noot A. JACOBS, “Que reste-t-il de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil?”,
RCJB 2005, 654-679; VAV 2005, 245; zie ook: R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging,
Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 2838, 1224, nrs. 2846-2847, 1227-1228.
(4) Vgl.: Cass. 12 oktober 1992, AC 1991-92, 1192, Bull. 1992, 1148, concl. van advocaatgeneraal J.F. LECLERCQ, JTT 1992, 477, Pas. 1992, I, 1148, concl. van advocaat-generaal
J.F. LECLERCQ, RRD 1993 (verkort), 51, RW 1992-93, 957, Rev. dr. pén. 1993, 222, TSR 1992,
371.
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Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde kan dan ook m. i. niet spelen in de gevallen waarin de fiscale rechter vaststelt dat de fiscale vordering van het bestuur niet gesteund is op een misdrijf.
Besluit: verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 25 september 2012, na verwijzing bij arrest van het Hof van
11 februari 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 3 februari 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Het gezag van gewijsde in strafzaken, zoals dit besloten ligt in
artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, staat niet
eraan in de weg dat een partij in een later burgerlijk proces de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit het strafproces zijn
afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet
vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden.
Dit geldt ongeacht of artikel 6.1 EVRM van toepassing is.
2. Door te oordelen dat de verweerder geen partij was in het geschil
voor de strafrechter zodat het gezag van gewijsde dat verbonden is aan
het arrest op strafgebied niet belet dat hij in het kader van de fiscale
procedure betwisting kan voeren omtrent een kwestie die in dat arrest
is beslecht, met name de betwisting omtrent het moment van belastbaarheid van welbepaalde inkomsten, verantwoorden de appelrechters
hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eisers op 200,14 euro en voor de verweerder
op 409,56 euro.
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19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Maes.

N° 448
1°

— 19 juni 2014
(F.13.0095.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — RECHT OP AFTREK. —
NEUTRALITEITSBEGINSEL. — BTW-FRAUDE. — FICTIEVE INTRACOMMUNAUTAIRE
VERWERVING. — GEVOLG.

Het neutraliteitsbeginsel inzake de btw, zoals neergelegd in de artikelen 17, 18
en 22 van de Zesde richtlijn, verzet er zich niet tegen dat in een geval waarin
de belastingplichtige heeft deelgenomen aan btw-fraude waarbij een intracommunautaire levering en vervolgens verwerving werden geveinsd daar
waar het in werkelijkheid ging om een binnenlandse levering en dit om de
voorfinanciering van de btw te ontlopen, aan de belastingplichtige het recht
op aftrek van de btw betaald over de fictieve intracommunautaire verwerving
wordt ontzegd zonder dat de over dezelfde verwerving afgedragen btw dient
te worden terugbetaald, ook al bestaat er geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten omdat, na ontdekking van de fraude, de verkoper de btw over
de binnenlandse levering heeft voldaan. (Artt. 17, 18 en 22 Zesde richtlijn
77/388/EEG)

(G. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 16 oktober 2012.
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. De appelrechters oordelen dat de eiser wist, minstens moest weten
dat hij aan btw-fraude deelnam en dat hij zich in dat geval niet kan beroepen op enige schending van het neutraliteitsbeginsel.
Aldus verwerpen en beantwoorden zij het verweer van de eiser dat op
basis van het neutraliteitsbeginsel het verwerpen van de aftrek van de
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btw moet gecompenseerd worden door het rechtzetten van de afdracht
ervan.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
2. In het arrest van 6 juli 2006 in de samengevoegde zaken C-439/04 en
C-440/04, Kittel en Recolta Recycling, heeft het Hof van Justitie van de
Europese Unie geoordeeld dat de justitiabelen in geval van fraude of
misbruik geen beroep kunnen doen op het gemeenschapsrecht, zodat de
belastingadministratie, wanneer zij vaststelt dat het recht op aftrek
frauduleus is uitgeoefend, gerechtigd is terugbetaling van de betrokken bedragen te vorderen en het aan de nationale rechter staat het
recht op aftrek te weigeren wanneer op grond van objectieve gegevens
vaststaat dat dit recht frauduleus wordt ingeroepen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde verder dat een belastingplichtige
die wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een
transactie die onderdeel was van een btw-fraude, voor de toepassing
van de Zesde richtlijn moet worden beschouwd als deelnemer aan deze
fraude, ongeacht of hij winst haalt uit de doorverkoop van de goederen.
Het Hof overwoog dat een dergelijke uitlegging van artikel 17 van de
Zesde richtlijn (77/388/EEG) frauduleuze handelingen tegengaat doordat
zij het moeilijker maakt deze te verwezenlijken.
In het arrest van 27 september 2007 in de zaak C-146/05, Collée, heeft
het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat bij het onderzoek van het recht op vrijstelling van de btw, de nationale rechter het
feit dat de belastingplichtige een intracommunautaire levering aanvankelijk volledig bewust heeft achtergehouden, slechts in aanmerking moet nemen wanneer er gevaar bestaat voor verlies van
belastinginkomsten en de belastingplichtige dit gevaar niet volledig
heeft geëlimineerd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt
vervolgens dat het bovendien aan de nationale rechter staat om na te
gaan of het achterhouden van een intracommunautaire handeling al
dan niet is verricht in het kader van btw-fraude omdat de justitiabelen
in dat geval geen beroep kunnen doen op het gemeenschapsrecht.
3. Uit deze rechtspraak blijkt duidelijk dat het neutraliteitsbeginsel
inzake de btw zoals neergelegd in de artikelen 17, 18 en 22 van de hier
toepasselijke Zesde richtlijn, zich niet ertegen verzet dat in een geval
waarin de belastingplichtige heeft deelgenomen aan btw-fraude waarbij
een intracommunautaire levering en vervolgens verwerving werden geveinsd daar waar het in werkelijkheid ging om een binnenlandse levering en dit om de voorfinanciering van de btw te ontlopen, aan de
belastingplichtige het recht op aftrek van de btw betaald over de fictieve intracommunautaire verwerving wordt ontzegd zonder dat de over
dezelfde verwerving afgedragen btw dient te worden terugbetaald, ook
al bestaat er geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten omdat,
na ontdekking van de fraude, de verkoper de btw over de binnenlandse
levering heeft voldaan.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
19 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Smetryns, waarnemend
voorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Wouters.

N° 449
1°

— 20 juni 2014
(F.13.0016.F)

KAMER

1° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — GEMEENTEBELASTINGEN. — GEMEENTEREGLEMENT. — BEKENDMAKING. —
GEVOLG. — VOORWAARDEN.
2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — GEMEENTEBELASTINGEN. — GEMEENTEREGLEMENT. — BEKENDMAKING. —
BIJZONDER GOEDKEURINGSTOEZICHT. — INHOUD VAN DE BEKENDMAKING.

1° Uit de artikelen L1133-1 en L1133-2, eerste lid, van het Waalse Wetboek van
de plaatselijke democratie en decentralisatie volgt dat de bekendmaking tot
gevolg heeft dat het gemeentereglement waarop zij betrekking heeft, bindend
wordt mits, op de dag van die bekendmaking, melding wordt gemaakt van
alle gegevens op grond waarvan het uitvoerbaar kan worden gemaakt.
2° Wanneer een reglement van de gemeenteraad onderworpen is aan het bijzondere goedkeuringstoezicht, moet de bekendmaking ervan tegelijk melding
maken van het onderwerp van het reglement, de datum van de beslissing van
de gemeenteraad waarbij de goedkeuring ervan geschiedde, de plaats waar
het door het publiek kan worden ingezien alsook de vermelding van de goedkeuringsbeslissing van de toezichthoudende overheid.

(MOBISTAR N.V. T. GEMEENTE PONT-À-CELLES)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 1 juni 2012.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
vijf middelen aan.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Artikel L1133-1 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie bepaalt, in het eerste lid, dat de reglementen van
de gemeenteraad worden bekendgemaakt bij aanplakking, waarin het
onderwerp van het reglement wordt aangegeven, evenals de datum van
de beslissing waarbij de goedkeuring ervan geschiedde, en, in voorkomend geval, de beslissing van de toezichthoudende overheid en in het
tweede lid, dat op de aanplakking eveneens melding wordt gemaakt van
de plaats(en) waar de tekst van het reglement door het publiek kan
worden ingezien.
Volgens artikel L1133-2, eerste lid, van dat wetboek zijn de reglementen bedoeld in artikel L1133-1 bindend de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan door middel van aanplakking, tenzij andersluidend.
Uit die bepalingen volgt dat de bekendmaking tot gevolg heeft dat
het gemeentereglement waarop zij betrekking heeft, bindend wordt
mits, op de dag van die bekendmaking, melding wordt gemaakt van alle
gegevens op grond waarvan het uitvoerbaar kan worden gemaakt en
dat, bijgevolg, wanneer een reglement van de gemeenteraad onderworpen is aan het bijzonder goedkeuringstoezicht, de bekendmaking ervan
tegelijk melding moet maken van het onderwerp van het reglement, de
datum van de beslissing van de gemeenteraad waarbij de goedkeuring
ervan geschiedde, de plaats waar het door het publiek kan worden ingezien alsook de vermelding van de goedkeuringsbeslissing van de toezichthoudende overheid.
Het arrest stelt vast dat “het litigieuze belastingreglement op 29 mei
2007 werd aangenomen door de gemeenteraad van de [verweerster] en op
21 juni 2007 werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid” en,
zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat er twee opeenvolgende
berichten aan de bevolking zijn geweest, het ene gedagtekend op 7 juni
2007 en aangeplakt op 12 juni 2007, dat “melding maakt van de datum
van de beslissing van de gemeenteraad die het litigieuze belastingreglement heeft aangenomen, van het onderwerp van het reglement en van
de plaats waar het kan worden ingezien”, een tweede gedagtekend op
5 juli 2007 en aangeplakt op 9 juli 2007, dat “de datum vermeldt waarop
de toezichthoudende overheid de beslissing tot goedkeuring [van dat reglement] heeft genomen”.
Het overweegt dat “het aannemen van een gemeentereglement en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid het voorwerp
[kunnen uitmaken] van opeenvolgende en dus onderscheiden bekendmakingen”.
Het arrest, dat op grond van die vermeldingen beslist dat “het litigieuze belastingreglement in werking is getreden op 14 juli 2007, zijnde de
vijfde dag volgend op de bekendmaking van de beslissing van de toezichthoudende overheid tot goedkeuring van dat reglement [en] dus op
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die datum bindende kracht heeft verkregen”, schendt de voornoemde
wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige middelen hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat 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.
20 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Henkes, advocaat-generaal.Advocaten: de heer Verbist en de heer
Foriers.

N° 450
2°

— 24 juni 2014
(P.13.0286.N)

KAMER

CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. — BEKLAAGDE. — VEROORDELING. — VERNIETIGING. —
VEROORDELING TOT EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — GEVOLG.

De vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de burgerlijke partij, brengt de vernietiging mee van de beslissing over de aan die
burgerlijke partij toekomende rechtsplegingsvergoeding, die er mede het gevolg van is. (Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. L. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 11 januari 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
5. De vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
van de verweerders, brengt de vernietiging mee van de beslissing over
de aan de verweerders toekomende rechtsplegingsvergoedingen, die er
mede het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders en beslist over de rechtsplegingsvergoeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten van haar cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerders tot de overige helft van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
24 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat: de heer Desmet
(bij de balie te Ieper).

N° 451
2°

— 24 juni 2014
(P.13.0352.N)

KAMER

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZE INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER. — EVOCATIE. — VERPLICHTING VAN DE APPELRECHTER OVER DE ZAAK
ZELF UITSPRAAK TE DOEN. — GRENZEN.

De appelrechter is krachtens artikel 215 Wetboek van Strafvordering verplicht
mede over de zaak zelf te beslissen, telkens hij een vonnis teniet doet, dat niet
over de zaak zelf heeft beslist, mits de vernietiging niet gegrond is op het feit
dat de eerste rechter niet bevoegd was of niet geadieerd (1).
(1) Cass. 1 oktober 1986, AR 5084, AC 1986-87, n° 60; Cass. 3 november 1987, AR 1841, AC
1987-88, n° 140.
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(F.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Gent van 8 januari 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
4. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de informaticaproblemen
reeds op 25 april 2012 waren opgelost, vereist het een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het
bestreden vonnis motiveert niet welke schending of niet hersteld verzuim van vormen, door de wet op straffe van nietigheid voorgeschreven,
aan de orde zijn en motiveert bijgevolg niet de beslissing de zaak op
grond van artikel 215 Wetboek van Strafvordering aan zich te trekken.
7. De appelrechter is krachtens artikel 215 Wetboek van Strafvordering verplicht mede over de zaak zelf te beslissen, telkens hij een vonnis teniet doet dat niet over de zaak zelf heeft beslist, mits de
vernietiging niet gegrond is op het feit dat de eerste rechter niet bevoegd was of niet was geadieerd.
In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.
8. Met de redenen die het bestreden vonnis (derde blad) bevat, vermelden de appelrechters waarom zij de zaak op grond van artikel 215 Wetboek van Strafvordering aan zich trekken.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede middel

Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
24 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat: de heer Petitat
(bij de balie te Brugge).

N° 452
2°

— 24 juni 2014
(P.13.1747.N)

KAMER

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — NE BIS IN IDEM. — DISCIPLINAIRE
SANCTIE. — STRAFVERVOLGING. — IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL DEZELFDE FEITEN. — BEGRIP.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.7. — NE BIS IN IDEM. —
DISCIPLINAIRE SANCTIE. — STRAFVERVOLGING. — IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL
DEZELFDE FEITEN. — BEGRIP.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI. — ARTIKEL 4.1 ZEVENDE AANVULLEND PROTOCOL EVRM. — DISCIPLINAIRE SANCTIE. — STRAFVERVOLGING. — IDENTIEKE OF SUBSTANTIEEL
DEZELFDE FEITEN. — BEGRIP.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ALLERLEI. — ARTIKEL 4.1 ZEVENDE AANVULLEND PROTOCOL EVRM. — RECHTSBEGINSEL “NON BIS IN IDEM”. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
5° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.7 IVBPR. — RECHTSBEGINSEL “NON BIS IN IDEM”. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1°, 2° en 3° Artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, zoals uitgelegd
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat een tweede
vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel dezelfde feiten
die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing
van veroordeling of vrijspraak; onder identieke of substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden
met betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk in tijd en ruimte
met elkaar verbonden zijn (1).
4° en 5° De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten die het voorwerp uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn; het Hof
gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen gevolgen trekt
die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
(1) Zie Cass. 29 januari 2013, AR P.12.0402.N, AC 2013, nr. 67 met concl. OM.
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verantwoord (1). (Artt. 14.7 IVBPR en 4.1 Zevende Aanvullend Protocol
EVRM)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE
T. B.)

ANTWERPEN

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen en miskend algemeen
rechtsbeginsel
— artikel 14.7 IVBPR, artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM en
het algemeen rechtsbeginsel “non bis in idem”
1. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt dat niemand voor een tweede keer mag
worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.
Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat niemand
opnieuw wordt berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure
binnen de rechtsmacht van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.
Het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draagwijdte.
2. Artikel 4.1 Zevende Aanvullende Protocol EVRM, zoals uitgelegd
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat een
tweede vervolging verboden is wegens identieke feiten of substantieel
dezelfde feiten die na een eerste vervolging hebben geleid tot een onherroepelijke beslissing van veroordeling of vrijspraak. Onder identieke of
substantieel dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte welke onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn.
3. De rechter oordeelt onaantastbaar of de feiten die het voorwerp
uitmaken van de vervolgingen identiek of substantieel dezelfde zijn.
Het Hof gaat evenwel na of de rechter uit de vastgestelde feiten geen
(1) Cass. 20 mei 2014, AR P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357.
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gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord.
4. Voor de appelrechters werd de verweerder vervolgd wegens:
“Te Zonhoven, meermaals, op niet nader te bepalen data, tussen
1 januari 2011 en 11 oktober 2011, het laatste feit gepleegd op 10 oktober
2011
Bij inbreuk op het K.B. van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire of anti-inflammatoire werking,
art. 1, 5 § 2 en 8, en op de wet van 24 februari 1921, betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en anti-septica, art. 2.2°, stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire of anti-inflammatoire werking als dusdanig of vermengd te hebben, ingevoerd, uitgevoerd, vervaardigd, in bezit te hebben gehad, vervoerd, verkocht, te
koop aangeboden, verkregen mits betaling of kosteloos, zonder algemene vergunning afgeleverd door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en buiten de gevallen voorzien in § 2 van
voormeld artikel 1 van het K.B. van 12 april 1974, namelijk verkoop en
bezit van hormonale, anabole stoffen, zoals opgesomd in OS 11/5335”.
Volgens de vaststellingen van het arrest heeft die vervolging betrekking op de hormonale of anabole stoffen die bij de verweerder in beslag
werden genomen ter gelegenheid van een huiszoeking op 10 oktober
2011, datum waarop hij ook onderworpen werd aan een dopingcontrole
waarbij van hem een urinestaal werd afgenomen. Het arrest oordeelt
ook dat verweerders bezit van de vermelde stoffen geen andere bedoeling had dan de toediening ervan bij hemzelf.
5. Het arrest stelt verder vast dat de verweerder voor de disciplinaire
raad voor medisch verantwoorde sportbeoefening werd beticht van: “te
Zonhoven op 10 oktober 2011, bij inbreuk op artikel 24 van het decreet
van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, zich als sporter niet te allen tijde onthouden te hebben van dopingpraktijken als vermeld in artikel 3 van voormeld decreet doordat,
ter gelegenheid van een controle fitness buiten wedstrijdverband, de
aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker
daarvan in een monster dat afkomstig is van het lichaam van de sporter
werd vastgesteld (artikel 3,1° van voormeld decreet), in het bijzonder
EPITRENBOLONE (een metaboliet van trenbolone) en 2alpha-METHYL-5alpha-ANDROSTAN-3alpha-OL-17-ONE (een metaboliet van
drostanolone) alsmede een verhouding testosteron/epitestosterone van
9.57 zijnde hoger dan de drempelwaarde van 4”.
Volgens de vaststellingen van het arrest had die betichting betrekking op de aanwezigheid in verweerders lichaam van de hormonale of
anabole stoffen die bleken uit het op 10 oktober 2011 afgenomen urinestaal en heeft de disciplinaire raad in hoger beroep de verweerder daarvoor gesanctioneerd met:
— de uitsluiting voor een periode van vier jaar, inhoudende dat hem
verbod opgelegd werd om deel te nemen aan enige sportmanifestatie als
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sporter alsook in eerder welke hoedanigheid, met aanvang op
29 oktober 2011 en lopende tot en met 28 oktober 2015;
— een administratieve geldboete van 1.500 euro en veroordeling tot de
kosten van de procedure.
6. Het arrest oordeelt vervolgens, eensdeels, dat de door de disciplinaire raad opgelegde sanctie, gelet op de langdurige uitsluiting, aan te
merken is als een administratieve sanctie met een strafrechtelijk karakter, anderdeels, dat de voor hen vervolgde feiten substantieel dezelfde feiten zijn als deze waarvoor de verweerder al bij de vermelde
administratieve sanctie werd veroordeeld. Zij steunen dat laatste oordeel op het feit dat het toedienen van de hormonale of anabole stoffen,
zoals die blijkt uit het van de verweerder afgenomen urinestaal, niet
mogelijk is zonder het wederrechtelijk bezit ervan, zodat de feiten dermate innig met elkaar zijn verbonden dat zij substantieel hetzelfde feit
uitmaken.
Na de verweerder te hebben vrijgesproken voor het feit van de verkoop van hormonale en anabole stoffen, beslist het arrest op grond van
de vermelde redenen dat de strafvordering, in zoverre gesteund op het
bezit van dergelijke stoffen, niet ontvankelijk is wegens de toepassing
van het non bis in idem-beginsel.
7. Uit de vaststellingen en het oordeel van het arrest volgt dat:
— enerzijds, verweerders disciplinaire vervolging betrekking had op
de hormonale of anabole stoffen die hij zich vóór de dopingcontrole en
huiszoeking had toegediend, zodat hij die stoffen niet meer in zijn bezit
kon hebben op het moment van die controle en huiszoeking;
— anderzijds, verweerders strafrechtelijke vervolging enkel betrekking heeft op de hormonale of anabole stoffen die hij tot aan de controle en huiszoeking in zijn bezit had met het oog op eigen toediening,
zodat hij zich die stoffen nog niet kon hebben toegediend op het moment van die controle en huiszoeking;
— aldus verweerders strafrechtelijke vervolging betrekking heeft op
andere hormonale of anabole stoffen dan deze die het voorwerp uitmaakten van zijn disciplinaire vervolging en ook de tijdstippen van de
toediening en de voorgenomen toediening van die stoffen verschillen.
Hieruit volgt dat de hormonale of anabole stoffen, voorwerp van verweerders strafvervolging, wat betreft het bezit niet deze waren die werden toegediend en voorwerp van zijn disciplinaire vervolging
uitmaakten, zodat de feiten van de beide vervolgingen niet onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar zijn verbonden en bijgevolg geen identieke of substantieel dezelfde feiten uitmaken.
8. Door anders te oordelen, trekken de appelrechters uit hun vaststellingen gevolgen die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord
en beslissen zij niet wettig dat de strafvordering betreffende het bezit
van de als overtuigingsstuk 2011/5335 in beslag genomen hormonale of
anabole stoffen niet ontvankelijk is.
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Middel
9. Het middel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
10. In zoverre de strafvordering betrekking heeft op de feiten van verkoop van de hormonale en anabole stoffen vermeld in de inventaris der
overtuigingstukken OS 11/5335, zijn de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de strafvordering niet
ontvankelijk verklaart voor het feit van het bezit van de als overtuigingsstuk 2011/5335 in beslag genomen hormonale of anabole stoffen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
24 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 453
2°

— 24 juni 2014
(P.14.0929.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 3. — LANGDURIGE VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.1. — ARTIKEL 5.1.A. — LANGDURIGE VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN.
3° RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 10.3. — LANGDURIGE VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF — STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN.
4° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — LANGDURIGE
VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — STRAFUITVOERINGSMODALITEITEN.

1°, 2°, 3° en 4° De lange duur van een vrijheidsberoving geeft een veroordeelde
geen recht op strafuitvoeringsmodaliteiten; wanneer er tegenaanwijzingen
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bestaan vereisen noch de artikelen 3 en 5.1.a EVRM, noch artikel 10.3 IVBPR, noch enige andere wetsbepaling dat een tot een vrijheidsstraf veroordeelde geheel of gedeeltelijk in vrijheid moet worden gesteld of penitentiaire
verloven dient te krijgen om zich te kunnen reclasseren; de strafuitvoeringsrechtbank oordeelt onaantastbaar over het bestaan van de in artikel 47, § 1,
Wet Strafuitvoering bepaalde tegenaanwijzingen om dergelijke modaliteiten
toe te staan.

(H.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 23 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 5.1.a EVRM,
artikel 10.3 IVBPR en artikel 9, § 3, van de basiswet van 12 januari 2005
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (hierna: Basiswet 2005): hoewel de eiser wees op de bijzonder lange
duur van zijn hechtenis en hij spijts die lange hechtenis niet mag reclasseren, wijst de strafuitvoeringsrechtbank zijn verzoek tot elektronisch toezicht af omdat hij voorkomt op een lijst van het ministerie
van Justitie met de namen van gedetineerden die nooit meer vrij mogen worden gelaten en die de strafuitvoeringsrechtbank toepast; de
strafuitvoeringsrechtbank negeert het bestaan daarvan, spijts de
persartikels en een vonnis die de eiser als bewijs voorlegt; het recht om
te kunnen reclasseren wordt herleid tot een vormelijkheid zonder inhoud, waarbij de eiser de gelegenheid wordt geboden om zijn reclasseringsplan voor de strafuitvoeringsrechtbank uiteen te zetten, evenwel
zonder enige slaagkans omwille van de media-aandacht voor de zaak en
het gevaar van risico dat gekoppeld wordt aan feiten die 35 jaar geleden
plaatsvonden; het is onmenselijk dat een gedetineerde nooit meer kan
vrijkomen terwijl de schijn wordt opgehouden dat hij een strafuitvoeringsmodaliteit kan krijgen, terwijl de verzoeken daartoe geen enkele
kans krijgen.
2. Artikel 3 EVRM bepaalt: “Niemand mag worden onderworpen aan
folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen”.
Artikel 5.1.a EVRM bepaalt: “Eenieder heeft recht op persoonlijke
vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd,
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behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg: a) indien hij
op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door
een daartoe bevoegde rechter”.
Artikel 10.3 IVBPR bepaalt: “Het gevangenisstelsel dient te voorzien
in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is gericht op
heropvoeding en reclassering. (…)”.
Artikel 9, § 2 en § 3, Basiswet 2005 bepaalt: “§ 2. De tenuitvoerlegging
van de vrijheidsstraf wordt gericht op het herstel van het door het misdrijf aan de slachtoffers aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de
veroordeelde en op de geïndividualiseerde voorbereiding van zijn re-integratie in de vrije samenleving.
§ 3. De veroordeelde wordt in de gelegenheid gesteld constructief mee
te werken aan de realisering van het individueel detentieplan, bedoeld
in titel IV, hoofdstuk II, dat wordt opgesteld met het oog op een schadebeperkende, op herstel en op re- integratie gerichte en veilige uitvoering van de vrijheidsstraf”.
Krachtens artikel 47, § 1, Wet Strafuitvoering kunnen de in Titel V
bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten aan de veroordeelde worden toegekend voor zover er in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen bestaan, die betrekking hebben op: 1° de afwezigheid van
vooruitzichten op sociale reclassering van de veroordeelde, 2° het risico
van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten, 3° het risico dat de
veroordeelde de slachtoffers zou lastig vallen, 4° de houding van de veroordeelde ten aanzien van de slachtoffers van de misdrijven die tot zijn
veroordeling hebben geleid.
3. Uit deze bepalingen volgt dat een straf niet altijd onmenselijk is
omdat zij zeer lang duurt; zij wordt het pas als er geen enkele overweging van strafwetenschappelijke aard meer bestaat die de vrijheidsberoving verantwoordt en als zij niet voor herziening vatbaar is. Er is
sprake van herziening, wanneer deze wettelijk mogelijk is en er een
kans daartoe bestaat. De plicht die op de overheid rust om de burgers
tegen gewelddadige misdrijven te beschermen kan een langdurige of levenslange vrijheidsstraf voor gevolg hebben. Herziening brengt met
zich mee dat er rekening wordt gehouden met de evolutie van de factoren die de duur van de straf hebben beïnvloed op het ogenblik van de
veroordeling en dat de strafuitvoering gericht is op reïntegratie.
4. De lange duur van een vrijheidsberoving geeft een veroordeelde
geen recht op strafuitvoeringsmodaliteiten. Wanneer er tegenaanwijzingen bestaan, vereisen noch de artikelen 3 en 5.1.a EVRM, noch
artikel 10.3 IVBPR, noch enige andere wetsbepaling dat een tot een
vrijheidsstraf veroordeelde geheel of gedeeltelijk in vrijheid moet worden gesteld of penitentiaire verloven dient te verkrijgen om zich te
kunnen reclasseren.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. De strafuitvoeringsrechtbank oordeelt onaantastbaar over het bestaan van de in artikel 47, § 1, Wet Strafuitvoering bepaalde tegenaanwijzingen
om
een
in
artikel 22
van
die
wet
vermelde
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strafuitvoeringsmodaliteit elektronisch toezicht of een aanvraag om
penitentiair verlof niet toe te kennen.
6. Het vonnis stelt vast dat uit het dossier waarover de strafuitvoeringsrechtbank beschikt, niet blijkt dat de eiser voorkomt op een lijst
van het ministerie van Justitie waarop de gedetineerden staan vermeld
die nooit in vrijheid mogen worden gesteld. Het grondt zijn oordeel over
het bestaan van tegenaanwijzingen niet op dergelijke lijst, maar oordeelt dat:
— de eiser de media-aandacht die hem te beurt zal vallen wanneer
hem een elektronisch toezicht zou worden toegestaan, schromelijk onderschat;
— niet kan vermeden worden dat er zich in de buitenwereld nieuwe
frustraties zullen voordoen waardoor de eiser zich opnieuw zal willen
wreken op de maatschappij of op onschuldige slachtoffers;
— zij geen objectieve elementen vaststelt die wijzen op een essentiële
verandering in hoofde van de eiser waaruit blijkt dat hij geleerd heeft
dat wraak nemen geen zin heeft;
— het voorgestelde reclasseringsplan onvoldoende garanties biedt om
nieuwe frustraties te vermijden en op te vangen.
Aldus verantwoordt de strafuitvoeringsrechtbank haar beslissing eisers verzoek tot elektronisch toezicht en penitentiaire verloven af te
wijzen naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling door de strafuitvoeringsrechtbank of verplicht het tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, en is het
niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer
Millen (bij de balie te Tongeren).

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1632 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1632

ARRESTEN VAN CASSATIE

24.6.14 - N° 454

N° 454
2°

— 24 juni 2014
(P.14.0930.N)

KAMER

STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — TERRITORIALE BEVOEGDHEID.

Artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd zijn voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de
strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij gevestigd zijn, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen en dat
die strafuitvoeringsrechtbank bevoegd blijft voor elke beslissing tot op het
ogenblik van de definitieve invrijheidstelling; dit houdt in dat om bevoegd te
blijven de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig haar op het ogenblik
van de eerste adiëring geldende territoriale bevoegdheid reeds uitspraak
heeft gedaan over een strafuitvoeringsmodaliteit, zoniet zal enkel die
strafuitvoeringsrechtbank bevoegd zijn die op het ogenblik van het indienen
van het verzoek van de veroordeelde of van het advies van de gevangenisdirecteur territoriaal bevoegd is.

(K.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 21 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert miskenning aan van de territoriale bevoegdheidsregels: het vonnis oordeelt onterecht dat de strafuitvoeringsrechtbank
van Gent bevoegd was; de eiser was gedetineerd in de gevangenis te Hasselt op het ogenblik dat hij zijn verzoek tot het verkrijgen van zijn
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het
grondgebied indiende en dat hij op de rechtszittingen van de strafuitvoeringsrechtbank van 6 maart 2014 en 8 mei 2014 diende te verschijnen;
hij werd maar na de rechtszitting van 8 mei 2014 van de gevangenis te
Brugge overgebracht naar de gevangenis te Gent en niet meer naar de
gevangenis te Hasselt; het vonnis verwijst ten onrechte naar de omstandigheid dat de gevangenisdirecteur te Brugge op 26 juni 2007 een advies over de voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering
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van het grondgebied heeft ingediend bij de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent; dit advies bevindt zich niet in het dossier en
het vonnis verwijst niet naar een tussengekomen beslissing.
2. Artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd zijn voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof
van beroep waarin zij gevestigd zijn, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen.
Hetzelfde artikel, eerste lid, bepaalt in fine dat die strafuitvoeringsrechtbank bevoegd blijft voor elke beslissing tot op het ogenblik van
de definitieve invrijheidstelling.
Die laatste bepaling houdt in dat om bevoegd te blijven, de strafuitvoeringsrechtbank overeenkomstig haar op het ogenblik van de eerste
adiëring geldende territoriale bevoegdheid reeds uitspraak heeft gedaan over een strafuitvoeringsmodaliteit. Indien dit niet het geval is,
zal enkel die strafuitvoeringsrechtbank bevoegd zijn die op het ogenblik van het indienen van het verzoek van de veroordeelde of van het
advies van de gevangenisdirecteur, territoriaal bevoegd is.
3. Het vonnis stelt vast dat de strafuitvoeringsrechtbank van OostVlaanderen, afdeling Gent, oorspronkelijk gevat werd door een advies
van de directeur van de gevangenis van Brugge van 26 juni 2007 inzake
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 25 januari 2008 uitspraak deed ingevolge dat
advies.
Aldus is de beslissing dat de strafuitvoeringsrechtbank van OostVlaanderen, afdeling Gent, territoriaal bevoegd is, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
24 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat: de heer
Millen (bij de balie te Tongeren).
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N° 455
2°

— 25 juni 2014
(P.14.0394.F)

KAMER

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT. — WAALS GEWEST. — VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR. —
OOGMERK VAN DE VORDERING. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
2° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 159.
— BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT. — STEDENBOUW. — WAALS GEWEST. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR. — OOGMERK VAN DE VORDERING. — BEOORDELING DOOR
DE RECHTER.
3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STEDENBOUW.
— WAALS GEWEST. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — VORDERING
VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR. — OOGMERK VAN DE VORDERING. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
4° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT. — WAALS GEWEST. — VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR. —
ONREDELIJK KARAKTER. — BEGRIP.
5° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT. — WAALS GEWEST. — VORDERING VAN DE GEMACHTIGD AMBTENAAR. —
BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — AFWIJZING VAN DE VORDERING. — VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° De rechterlijke macht is bevoegd om te onderzoeken of de keuze,
door de gemachtigd ambtenaar, voor het herstel van de plaats in de vorige
staat dan wel voor een welbepaalde herstelmaatregel, alleen was ingegeven
door het belang van een goede ruimtelijke ordening; de rechter is bevoegd om
een vordering niet in te willigen als die kennelijk onredelijk is of gebaseerd
is op gronden die met het voormelde doel geen verband houden (1). (Art. 159,
Grondwet 1994; art. 155, §§ 1 en 2, WWROSPE)
4° De kennelijk onredelijke aard van de vordering van de gemachtigd ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat of van een welbepaalde herstelmaatregel kan worden beoordeeld rekening houdend met het eventuele
bestaan van een andere maatregel die noodzakelijk kan blijken, gelet op de
aard van de overtreding, de omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor die ordening voortvloeit uit het herstel van de plaats in de vorige staat, tegenover de last die eruit zou
voortvloeien voor de overtreder; daaruit volgt dat bij de beoordeling van de
onredelijke aard van de gevorderde herstelmaatregel niet noodzakelijkerwijs
(1) Cass. 11 januari 2012, AR P.11.1332.F, AC 2012, nr. 23.
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moet worden onderzocht welke last de maatregel de overtreder zou berokkenen (1). (Art. 159, Grondwet 1994; art. 155, §§ 1 en 2, WWROSPE)
5° Artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie staat de rechter niet toe te beslissen, met de
enkele vaststelling dat de gevorderde herstelmaatregel niet in verhouding
staat tot de omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening,
dat die aantasting geen enkel herstel vereist; de herstelmaatregel is een verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling; om de door de gemachtigd ambtenaar gevorderde herstelmaatregel te kunnen afwijzen, moet
de rechter vaststellen dat een minder ingrijpende maatregel eveneens de goede ruimtelijke ordening kan herstellen (2). (Art. 155, §§ 1 en 2, WWROSPE)

(DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR VAN DE DIRECTIE STEDENBOUW VAN DE
PROVINCIE LUXEMBURG T. G. E.A.)
ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 26 maart 2013 en 21 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest van 26 maart 2013
Middel
Eerste onderdeel
Het middel voert schending aan van de artikelen 36, 37, 40 en 159
Grondwet en de artikelen 37, 84, § 1, 7°, 154, eerste lid, 1° en 3°, en 155, § 1
en § 2, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw,
patrimonium en energie.
De eiser verwijt de appelrechters dat ze de door hem voorgestelde herstelmaatregel als ongepast hebben afgewezen, zonder vast te stellen dat
de uitvoering ervan de overtreders schade zou berokkenen die niet in
verhouding staat tot de verhoopte voordelen van een herstel van de
plaats in de vorige staat. Hij voert aan dat het hof van beroep het toezicht op de proportionaliteit verward heeft met een opportuniteitstoezicht.
(1) Zie Cass. 11 januari 2012, AR P.11.1332.F, AC 2012, nr. 23.
(2) Zie Cass. 19 mei 1999, AR P.98.1393.F, AC 1999, nr. 292; Cass. 30 november 2011, AR
P.11.1138.F, AC 2011, nr. 657.
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De rechterlijke macht is bevoegd om te onderzoeken of de keuze, door
de gemachtigd ambtenaar, voor het herstel van de plaats in de vorige
staat dan wel voor een welbepaalde herstelmaatregel, alleen was ingegeven door het belang van een goede ruimtelijke ordening. De rechter
is bevoegd om een vordering niet in te willigen als die kennelijk onredelijk is of steunt op gronden die met het voormelde doel geen verband
houden.
De rechter kan de kennelijk onredelijke aard van de vordering beoordelen in functie van het bestaan van een eventuele andere maatregel
die noodzakelijk kan blijken, gelet op de aard van de overtreding, de
omvang van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en van
het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel voor het behoud van
een goede ruimtelijke ordening tegenover de last die daaruit voor de
overtreder voortvloeit.
Daaruit volgt dat bij de beoordeling van de onredelijke aard van de
gevorderde herstelmaatregel niet noodzakelijkerwijs moet worden onderzocht welke last die maatregel de overtreder zou berokkenen.
Ter verantwoording van de onredelijke aard van het gevorderde herstel van de plaats in de vorige staat, stelt het arrest de beperkte voordelen van die maatregel vast voor het bestaande bescheiden beekje dat
in rechte lijn door een dennenbos loopt waarvan de ecologische bijdrage
erg beperkt is. Het vermeldt voorts dat wanneer, zoals te dezen, de litigieuze aanleg van een dam en het inrichten van een vijver verenigbaar zijn met de bestemming van het gebied, mits aanpassingen zoals
die met name door de verweerders zijn voorgesteld, die omstandigheden
de vordering van de gemachtigd ambtenaar tot het herstel van de
plaats in de vorige staat, kennelijk onevenredig en onredelijk maken.
De appelrechters hebben aldus, zonder in het aangevoerde opportuniteitstoezicht te vervallen, hun beslissing naar recht verantwoord om de
heropening van het debat te bevelen om de eiser toe te laten nieuwe
voorstellen tot herstel te formuleren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat de appelrechters, door te oordelen dat de litigieuze aanleg van een dam en het inrichten van een vijver verenigbaar
zijn met de bestemming van het gebied, mits aanpassingen zoals die
met name door de verweerders zijn voorgesteld, artikel 37, eerste lid,
van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie schenden, dat vermeldt dat het groengebied bestemd is voor het behoud, de bescherming en het herstel van het
natuurlijk milieu.
Het middel, dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters, is niet ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep tegen het arrest van 21 januari 2014
Tweede middel
Tweede onderdeel
Het middel verwijt de appelrechters dat ze, na geoordeeld te hebben
dat de nieuwe hun voorgelegde herstelmaatregel onredelijk was, geweigerd hebben het debat te heropenen om de eiser toe te laten een andere
maatregel voor te stellen.
Artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie staat de rechter niet toe te beslissen, met de enkele vaststelling dat de gevorderde herstelmaatregel
niet in verhouding staat tot de omvang van de aantasting van de goede
ruimtelijke ordening, dat die aantasting geen enkel herstel vereist.
De herstelmaatregel is een verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling.
Om de door de gemachtigd ambtenaar gevorderde herstelmaatregel te
kunnen afwijzen, moet de rechter vaststellen dat een minder ingrijpende maatregel eveneens de goede ruimtelijke ordening kan herstellen.
De verweerders werden veroordeeld wegens de hun ten laste gelegde
overtredingen van de stedenbouwkundige voorschriften en de appelrechters hebben niet uitgesloten dat de instandhouding een blijvend
karakter verleent aan een toestand die in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, waardoor ze aan de zijde van de overtreders het recht
doet ontstaan om het voordeel daarvan blijvend te behouden.
De appelrechters, die de eiser de mogelijkheid ontzeggen andere herstelmaatregelen te onderzoeken, zoals met name de door de verweerders voorgestelde maatregel, op grond dat hij hem al eerder had
afgewezen, en die vervolgens zijn herstelvordering afwijzen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 21 januari 2014 met het nummer
245 van het repertorium.
Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest van 26 maart 2013.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van zijn eerste cassatieberoep en
de verweerders tot een vierde van de kosten van het tweede cassatieberoep.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
25 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer De Bruyn en de heer
Pâques (bij de balie te Namen).

N° 456
2°

— 25 juni 2014
(P.14.0419.F)

KAMER

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — BIJZONDERE VOORWAARDEN. — VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER. — WETTIGHEID.
2° STRAF. — ALLERLEI. — PROBATIEUITSTEL. — BIJZONDERE VOORWAARDEN.
— VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER. — WETTIGHEID.
3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — BIJZONDERE VOORWAARDE. — DUUR.
4° STRAF. — ALLERLEI. — PROBATIEUITSTEL. — BIJZONDERE VOORWAARDE.
— DUUR.
5° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — ALGEMEEN. — PROBATIEVOORWAARDEN. — AARD.
6° STRAF. — ALLERLEI. — VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN
DE VEROORDELING. — PROBATIEVOORWAARDEN. — AARD.
7° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. — PROBATIEUITSTEL. — PROBATIEVOORWAARDEN. — VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN DE BENADEELDEN. — LIJFSDWANG. — BEGRIP.
8° STRAF. — ALLERLEI. — PROBATIEUITSTEL. — PROBATIEVOORWAARDEN. —
VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE BENADEELDEN. — LIJFSDWANG. — BEGRIP.
9° LIJFSDWANG. — BEGRIP. — VEROORDELING MET PROBATIEUITSTEL. — PROBATIEVOORWAARDEN. — VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE BENADEELDEN.

1° en 2° Krachtens artikel 1, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, kan de rechter aan het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straffen probatievoorwaarden verbinden die hij zelf
bepaalt, waarvan de vervolgde persoon vooraf op de hoogte werd gesteld en
die de veroordeelde zal moeten naleven, onder begeleiding van een justitieassistent en onder toezicht van de probatiecommissie; het verbiedt de rechter
niet om als probatievoorwaarde te bepalen dat het slachtoffer volledig moet
worden vergoed (1). (Art. 1, § 2, Probatiewet)
(1) Gedr. St., Kamer, 1956-1957, nr. 598/1, 6; M.-C. BASLER-PIERSON, La probation en Belgique, o.l.v. R. SCREVENS, Centre national de criminologie, Publication n° 10, Bruxelles,
Bruylant, 1980, nr. 382; F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal,
Kluwer, 2007, 579.
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3° en 4° Hoewel de veroordeelde de probatievoorwaarde die is verbonden aan
het uitstel van tenuitvoerlegging van de hem opgelegde straf, gedurende de
volledige proeftijd moet naleven, is ze afgezien daarvan geen onveranderlijke
voorwaarde. (Art. 1, § 2, Probatiewet)
5° en 6° De probatievoorwaarden, die door de rechter worden opgelegd of door
de probatiecommissie worden aangepast, raken de tenuitvoerlegging van de
straf doordat ze rekening houden met de veranderende toestand van de veroordeelde; ze zijn specifiek erop gericht het recidivegevaar te voorkomen,
doordat ze de veroordeelde niet alleen verplichten zich goed te gedragen
maar hem eventueel ook geïndividualiseerde dwangmaatregelen opleggen die
ertoe strekken om hetzij de oorzaken van criminaliteit tegen te gaan hetzij de
wil om zich te beteren aan te moedigen (1). (Art. 1, § 2, Probatiewet)
7°, 8° en 9° De appelrechters, die het uitstel van de tenuitvoerlegging van de
aan de beklaagde opgelegde straf onderwerpen aan de voorwaarde dat de benadeelde partijen volledig worden vergoed, “zelfs met uitstel van betaling dat
in overleg met de partijen en onder toezicht van de justitieassistent wordt afgesproken” hebben hem geen lijfsdwang of gevangenisstraf wegens schulden
opgelegd, maar beogen alleen een betere opvolging van het gedrag van de eiser om aldus het recidivegevaar af te wenden. (Art. 1, § 2, Probatiewet)

(O. T. B. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 11 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering
Middel
Het arrest veroordeelt de eiser wegens met name opzettelijke slagen
en verwondingen met periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot
gevolg en beveelt het uitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf door daar, onder meer, de voorwaarde aan te verbinden
de benadeelden volledig te vergoeden.
Het middel voert aan dat het hof van beroep aldus artikel 4 van de wet
van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de Benelux-Overeen(1) Zie Cass. 14 september 2005, AR P.05.0450.F, AC 2005, nr. 433.
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komst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom en artikel 1
vierde aanvullend protocol EVRM schendt.
Die eerste bepaling heft verschillende bepalingen op inzake lijfsdwang en, met name, de artikelen 46 tot 48 Strafwetboek. De tweede,
volgens welke “niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen op de enkele grond dat hij niet in staat is een contractuele verplichting na te
komen”, houdt geen verband met de grief die het arrest eigenlijk verwijt dat het gevangenisstraf invoert wegens schulden, als maatregel
om de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf te waarborgen.
Krachtens artikel 1, § 2, Probatiewet, kan de rechter aan het uitstel
van tenuitvoerlegging van de straffen probatievoorwaarden verbinden
die hij zelf bepaalt, waarvan de vervolgde persoon vooraf op de hoogte
werd gesteld en die de veroordeelde zal moeten naleven, onder begeleiding van een justitieassistent en onder toezicht van de probatiecommissie.
Het verbiedt de rechter niet om als probatievoorwaarde te bepalen
dat het slachtoffer volledig moet worden vergoed. Hoewel de veroordeelde die voorwaarde gedurende de volledige proeftijd moet naleven,
is ze afgezien daarvan geen onveranderlijke voorwaarde.
De probatievoorwaarden, die door de rechter worden opgelegd of door
de probatiecommissie worden aangepast, beïnvloeden dus de tenuitvoerlegging van de straf doordat ze rekening houden met de veranderende toestand van de veroordeelde. Ze zijn specifiek erop gericht het
recidivegevaar te voorkomen, doordat ze de veroordeelde niet alleen
verplichten zich goed te gedragen, maar hem eventueel ook geïndividualiseerde dwangmaatregelen opleggen die beogen hetzij de oorzaken
van de criminaliteit tegen te gaan, hetzij de wil om zich te beteren aan
te moedigen.
Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiser met de daarin vermelde probatievoorwaarden heeft ingestemd, verbindt het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf aan de voorwaarde dat de benadeelde
partijen volledig worden vergoed, “zelfs met uitstel van betaling, dat in
overleg met de partijen en onder toezicht van de justitieassistent wordt
afgesproken”.
Aldus legt het hof van beroep de eiser geen lijfsdwang of gevangenisstraf wegens schulden op, maar beoogt het alleen, zoals het arrest vermeldt, een betere opvolging van het gedrag van de eiser om aldus het
recidivegevaar af te wenden.
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Swennen (bij de balie te Luik).

N° 457
2°

— 25 juni 2014
(P.14.0860.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN. —
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — OPDRACHT.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. — OPDRACHT.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN. — BESCHIKKING GEWEZEN MET TOEPASSING VAN
ARTIKEL 133 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — DRAAGWIJDTE.
4° HOF VAN ASSISEN. — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — OPDRACHT.
5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — BESCHIKKING GEWEZEN MET
TOEPASSING VAN ARTIKEL 133 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING. — VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN. — ONREGELMATIGHEID VAN DE BESCHIKKING TOT OVERZENDING VAN DE STUKKEN. —
GEVOLG. — WETTIGHEID VAN HET VERWIJZINGSARREST.
6° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RAADKAMER. — BESCHIKKING GEWEZEN MET
TOEPASSING VAN ARTIKEL 133 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — RECHT VAN
VERDEDIGING MISKEND VOOR DE RAADKAMER. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN. — RECHT VAN VERDEDIGING HERSTELD. — GEVOLG.
7° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RECHTSPLEGING OP
TEGENSPRAAK. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERTEGENWOORDIGING. —
DRAAGWIJDTE.
8° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT VAN VERDEDIGING. — VERTEGENWOORDIGING.
— DRAAGWIJDTE.
9° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BESLISSING TOT VERWIJZING. — ONREGELMATIGHEID OF VERZUIM. — GEBREK AAN MOTIVERING. — BEGRIP.

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1642 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

1642

ARRESTEN VAN CASSATIE

25.6.14 - N° 457

10° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — INVERDENKINGGESTELDE. — GRIEF
VOERT MISKENNING AAN VAN HET RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK.

— VORDERING TOT VERWIJDERING UIT HET DOSSIER VAN HET BEWIJS DAT
— ONDERZOEK VAN DE GRIEF. — BEGRIP.

VAN DIE MISKENNING WORDT BETICHT.

11° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
— INVERDENKINGGESTELDE. — GRIEF VOERT MISKENNING AAN VAN HET RECHT
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — VORDERING TOT VERWIJDERING
UIT HET DOSSIER VAN HET BEWIJS DAT VAN DIE MISKENNING WORDT BETICHT. —
ONDERZOEK VAN DE GRIEF. — BEGRIP.
12° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — INVERDENKINGGESTELDE. — GRIEF
VOERT MISKENNING AAN VAN HET RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK.

— VORDERING TOT VERWIJDERING UIT HET DOSSIER VAN HET BEWIJS DAT
— ONDERZOEK VAN DE GRIEF. — BEGRIP.

VAN DIE MISKENNING WORDT BETICHT.

1°, 2°, 3° en 4° In strafzaken komt de regeling van de rechtspleging toe aan de
kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van de procureur-generaal;
de door de raadkamer met toepassing van artikel 133 van het Wetboek van
Strafvordering gewezen beschikking doet enkel uitspraak over de vraag of er
op het feit criminele straffen staan en of er voldoende bezwaren bestaan; wat
de eventuele verwijzing betreft, heeft ze niet de waarde van een beslissing (1). (Art. 133, Wetboek van Strafvordering)
5° en 6° Aangezien de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het hof
van assisen alleen voortvloeit uit de door de kamer van inbeschuldigingstelling, die als enige bevoegd is om de zaak naar een jury te verwijzen, voldoende geachte bezwaren, wordt de wettigheid van die beslissing niet aangetast
door de onregelmatigheid van de beschikking tot overzending van de stukken; daaruit volgt dat, wanneer het recht van verdediging door de raadkamer werd miskend, de kamer van inbeschuldigingstelling dat recht enkel
dient te herstellen opdat de rechtspleging als regelmatig kan worden aangemerkt. (Artt. 133, 217 en 231, Wetboek van Strafvordering)
7° en 8° Krachtens artikel 223 van het Wetboek van Strafvordering kan de inverdenkinggestelde zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling laten vertegenwoordigen met inachtneming van de regels die gelden inzake de
verschijning voor de raadkamer; het algemeen beginsel van het recht van
verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels van de rechtspleging op
tegenspraak die in dat artikel zijn bepaald; door in de vertegenwoordiging te
voorzien, heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde persoon zijn
verweer daadwerkelijk kan voeren (2).
(1) Zie Cass. 3 maart 2010, AR P.10.0262.F, AC 2010, nr. 145; R. DECLERCQ, Droit de la
procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2004, 566, nr. 812.
(2) Zie Cass. 11 januari 2006, AR P.05.1544.F, AC 2006, nr. 30, met concl. OM.
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9° Hoewel het gebrek aan motivering van een beslissing tot verwijzing een onregelmatigheid of een verzuim is, in de zin van artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, geldt dat niet voor het niet-beantwoorden van een
conclusie of van een grief die het arrest verwijt dat het ontoereikend is gemotiveerd (1). (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)
10°, 11° en 12° De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over
de regeling van de rechtspleging dient het haar toekomende onderzoek te verrichten wanneer het bewijs dat van miskenning van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak wordt beticht, het voorwerp is van een vordering
tot verwijdering uit het dossier. (Art. 6, § 1, EVRM; artt. 131, § 1, en 235bis,
Wetboek van Strafvordering)

(V. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 april 2014.
De eisers V. V. en A. D. voeren elk in een memorie die aan dit arrest
is gehecht, respectievelijk vier en drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. Cassatieberoep van V. V.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering
uitspraak doet
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 127 en 133 Wetboek
van Strafvordering, alsook miskenning van het recht van verdediging.
Het voert aan dat, vermits het recht op een tegensprekelijk debat geldt
voor alle stadia van de regeling van de rechtspleging, daaruit moet worden afgeleid dat het feit dat de eiser voor de raadkamer niet regelmatig
is opgeroepen de beschikking tot overzending van de stukken onwettig
maakt, zodat de zaak niet regelmatig bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig is gemaakt.
In criminele zaken komt de regeling van de rechtspleging toe aan de
kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van de procureur-generaal. De door de raadkamer met toepassing van het voormelde
artikel 133 gewezen beschikking doet enkel uitspraak over de vraag of
er op het feit criminele straffen staan en of er voldoende bezwaren be(1) Cass. 12 september 2012, AR P.12.1309.F, AC 2012, nr. 459.
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staan. Wat de eventuele verwijzing betreft, heeft ze niet de waarde van
een beslissing.
Aangezien de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het hof
van assisen alleen voortvloeit uit de door de kamer van inbeschuldigingstelling, die als enige bevoegd is om de zaak naar een jury te verwijzen, voldoende geachte bezwaren, wordt de wettigheid van die
beslissing niet aangetast door de onregelmatigheid van de beschikking
tot overzending van de stukken. Daaruit volgt dat, wanneer het recht
van verdediging door de raadkamer werd miskend, de kamer van inbeschuldigingstelling dat recht enkel dient te herstellen opdat de rechtspleging als regelmatig kan worden aangemerkt.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verweermiddelen betreffende zijn eventuele verwijzing naar het hof van assisen heeft kunnen aanvoeren, verantwoordt
zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Voor het overige verwijt het middel het arrest dat het oordeelt dat de
raadslieden van de eiser, ook al gingen zij ervan uit dat ze niet langer
door hem waren gemandateerd, bericht hadden gekregen van de rechtszitting van de raadkamer en zodoende de verdaging van de zitting hadden kunnen vragen. In zoverre komt het middel op tegen een
overtollige reden van de kamer van inbeschuldigingstelling en is het
bijgevolg niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest het recht van verdediging miskent omdat de eiser niet in persoon kon worden gehoord op de rechtszittingen waarop de rechtspleging is geregeld.
In zoverre het middel aanvoert dat de Servische autoriteiten de eiser
na zijn uitlevering door België in vrijheid hebben gelaten, op voorwaarde dat hij het grondgebied niet zou verlaten, en de eiser aanvoert dat
hem in dergelijke omstandigheden geen paspoort kon worden afgegeven, vereist het een onderzoek van de feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 223 Wetboek van Strafvordering kan de inverdenkinggestelde zich voor de kamer van inbeschuldigingstelling laten vertegenwoordigen met inachtneming van de regels die gelden inzake de
verschijning voor de raadkamer. Het algemeen beginsel van het recht
van verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels van de
rechtspleging op tegenspraak die in dat artikel zijn bepaald. Door in de
vertegenwoordiging te voorzien, heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die oordeelt dat de eiser in
zijn afwezigheid door zijn raadsman werd vertegenwoordigd, die hem
“kennelijk kon vertegenwoordigen en namens hem een conclusie kon
opstellen”, verantwoordt haar beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Derde middel
De eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd
dat de in 1990 op Servisch grondgebied afgeluisterde telefoongesprekken onwettig waren. Hij heeft in substantie aangevoerd dat de opnames
niet werden meegedeeld, dat noch de voorwaarden waaronder ze hebben
plaatsgevonden noch de transcripties konden worden nagegaan en dat
de buiten hun medeweten afgeluisterde personen onbekend dan wel
overleden waren. Het middel voert aan dat het arrest het recht van verdediging van de eiser en met name het recht op een eerlijke behandeling van de zaak miskent, door niet te beslissen dat die telefoontap en
alle stukken die eruit voortvloeien nietig zijn.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat er, gelet
op de door het openbaar ministerie neergelegde wetteksten, geen enkele redelijke twijfel bestond over de regelmatigheid van de afgeluisterde
telefoongesprekken waarvan de in het dossier aanwezige transcripties
de weergave zouden zijn. Ze heeft daaraan toegevoegd dat het feit dat
de opnames die aan de oorsprong liggen van die telefoontap niet in het
dossier voortkwamen, geen redelijke twijfel deed rijzen over de regelmatigheid van de litigieuze transcripties, aangezien die zonder voorbehoud zijn overgezonden door de diensten van de procureur van het
Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië. Het arrest vermeldt ook dat die transcripties slechts één van de vele bewijselementen
is en dat de eiser ze voor de vonnisrechter kan tegenspreken, temeer
omdat sommige transcripties de weergave zijn van zijn eigen gesprekken met een andere verdachte, M. B.
Met die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in deze fase
van de rechtspleging niet is miskend.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij
de eiser naar het hof van assisen wordt verwezen
Vierde middel
Het middel voert schending aan van artikel 231 Wetboek van Strafvordering.
Het middel betwist niet dat het arrest het bestaan van voldoende bezwaren wegens moord bevestigt. Het verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling alleen dat ze de eiser naar het hof van assisen heeft
verwezen zonder te antwoorden op zijn conclusie betreffende de, volgens hem, fundamentele tegenstrijdigheid tussen de door de beschuldiging aangevoerde bezwaren.
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Hoewel het gebrek aan motivering van een beslissing tot verwijzing
een onregelmatigheid of een verzuim is in de zin van artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering, geldt dat niet voor het niet-beantwoorden
van een conclusie of een grief die het arrest verwijt dat het ontoereikend is gemotiveerd.
Het middel, dat geen deel uitmaakt van de grieven die volgens de wet
kunnen worden aangevoerd tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De beslissing tot verwijzing bevat geen enkele wetschending of nietigheid waarvan het Hof, in de huidige stand van de zaak, moet kennisnemen.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij
de gevangenneming van de eiser wordt bevolen
Overige punten van het eerste middel
Om de hierboven vermelde redenen, die ook gelden voor de beslissing
waarbij de gevangenneming van de eiser wordt bevolen, kan het middel
niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. Cassatieberoep van A. D.
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 131, § 1, en 235bis
Wetboek van Strafvordering, en artikel 6 EVRM.
De eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd
dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak op onherroepelijke wijze in het gedrang was gebracht. Volgens hem was het enige hem
betreffende element ten laste een schriftelijke verklaring van M. B.,
die ook bij de feiten was betrokken en die ondertussen is overleden,
hoewel die verklaring onder dwang werd afgelegd na te zijn mishandeld.
Het middel voert aan dat het arrest dat verweer op onrechtmatige wijze
afwijst.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat die verklaring, in dit stadium, het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak niet miskende om dezelfde redenen als die welke ze in aanmerking
had genomen met betrekking tot de regelmatigheid van de transcripties van de afgeluisterde telefoongesprekken, namelijk dat die transcripties zonder voorbehoud waren overgezonden door de diensten van
het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië.
Door op dezelfde wijze de aangevoerde miskenning van het recht op
een eerlijke behandeling van de zaak te beoordelen, zonder het onder-
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scheiden karakter van de aangevoerde grief in aanmerking te nemen,
heeft de kamer van inbeschuldigingstelling het onderzoek niet verricht
dat zij dient te verrichten wanneer het bewijs dat van een dergelijke
miskenning wordt beticht het voorwerp is van een vordering tot verwijdering uit het dossier.
Daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing aldus niet naar recht verantwoordt.
In zoverre is het middel gegrond.
De overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in de
zaak van A. D.
Verwerpt het cassatieberoep van V. V.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van het cassatieberoep van A. D. ten laste van de
Staat.
Veroordeelt V. V. tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
25 juni 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Uyttendaele (bij de balie
te Brussel), de heer Kennes (bij de balie te Brussel), mevr. Henrotte (bij
de balie te Brussel), de heer Dierieckx (bij de balie te Brussel) en de heer
de Castro (bij de balie te Brussel).

N° 458
1°

— 26 juni 2014
(C.13.0336.N)

KAMER

1° KORT GEDING. — BESLISSING KORTGEDINGRECHTER. — UITWERKING. —
GRENZEN. — GEVOLG.
2° KORT GEDING. — BESLISSING KORTGEDINGRECHTER. — MAATREGELEN NOPENS BETWISTE OCTROOIRECHTEN. — GRENZEN. — GEVOLG.
3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — KRACHT VAN GEWIJSDE. — BURGERLIJKE
ZAKEN — BESLISSING KORTGEDINGRECHTER. — MAATREGELEN NOPENS BETWISTE OCTROOIRECHTEN. — GRENZEN. — GEVOLG.
4° UITVINDINGSOCTROOI. — EUROPEES OCTROOI. — BESLISSING KORTGEDINGRECHTER. — MAATREGELEN NOPENS BETWISTE OCTROOIRECHTEN. — GRENZEN. — GEVOLG.
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1° Uit de artikelen 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek volgt
dat de beslissing van de kortgedingrechter ophoudt uitwerking te hebben
vanaf een andersluidende beslissing van de bodemrechter, ook al is deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad en werd tegen deze beslissing een
rechtsmiddel aangewend (1). (Artt. 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)
2°, 3° en 4° Uit het geheel van de bepalingen van de artikelen 584, eerste lid,
en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 51 Octrooiwet volgt dat, niettegenstaande het bepaalde in dit laatste artikel, de kortgedingrechter niet kan
beslissen dat de door hem genomen maatregelen nopens betwiste octrooirechten uitwerking zullen hebben totdat de beslissing van de bodemrechter tot
vernietiging van het octrooi in kracht van gewijsde is getreden; dit sluit niet
uit dat de kortgedingrechter bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder, niettegenstaande de vernietigingsbeslissing, bewarende maatregelen treft indien de octrooihouder voldoende aannemelijk
maakt dat zijn rechtsmiddel tegen deze beslissing succesvol zal zijn en dergelijke maatregelen geboden zijn gelet op de omstandigheden van de zaak zoals
de duur van de procedure en de omvang van de mogelijke schade (2). (Artt.
584, eerste lid, en 1039, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; art. 51 Octrooiwet)

(SANDOZ N.V. E.A. T. ASTRAZENECA N.V. E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. De betwisting kadert in de beslissing van de appelrechters om de uitwerking van de voorlopige maatregelen i.v.m. een Europees octrooi (om
redenen verbonden met de specificiteit van de nietigverklaring ervan (3)) niet te beperken tot op het moment dat een bodemrechter een
beslissing ten gronde neemt.
II. BESPREKING

VAN HET MIDDEL

1. De maatregelen die de kortgedingrechter neemt zijn gebaseerd op
een prima facie-beoordeling: de beschikkingen in kort geding mogen dan
ook geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf (cf. art. 1039 Ger.W.), wat
echter niet belet dat die rechter de rechten van de partijen mag onderzoeken, in zoverre de maatregelen die hij beveelt die partijen niet op een
definitieve en onherroepelijke wijze schaden (4).
2. Uit de artikelen 584 en 1039 Ger.W. volgt volgens uw Hof (5) dat zodra
de bodemrechter een andersluidende beslissing omtrent de betwiste
rechten heeft genomen, de beslissing in kort geding van rechtswege op(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Zie F. LEJEUNE, “L’annulation d’un brevet et l’exécution provisoire, simple question d’opportunité ou véritable interdiction?”, JT 2013, 409 e.v.
(4) Cass. 9 september 1982, AR nr. 6644, AC 1982-83, nr. 28.
(5) Cass. 28 januari 2011, AR C.09.0360.N, AC 2011, nr. 84.
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houdt uitwerking te hebben, dit ongeacht wat de kortgedingrechter
heeft beslist omtrent de looptijd van de door hem bevolen maatregel. Het
arrest van uw Hof d.d. 8 maart 2012 (1) voegde daaraan toe dat de beslissing van de kortgedingrechter aldus uitwerking heeft tot op het ogenblik van de andersluidende beslissing van de bodemrechter en zonder dat
aan deze laatste beslissing in kort geding terugwerkende kracht wordt
verleend.
3. Het uitgangspunt is dat de beschikking in kort geding gewezen in
toepassing van art. 584 Ger.W., krachtens art. 24 van dit wetboek (zoals
elke eindbeslissing) gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak (2), gezag dat, krachtens art. 26 Ger.W., blijft bestaan zolang de beslissing niet
ongedaan is gemaakt. Deze beschikking brengt, krachtens het art. 1039,
eerste lid, Ger.W., geen nadeel toe aan de zaak zelf (3).
4. Reeds in zijn arrest van 7 mei 1941 (4) stelde uw Hof dat de beslissing
van de bodemrechters het vonnis dat de voorlopige maatregel bevat, laat
bestaan, en dus niet met terugwerkende kracht ongedaan maakt, zodat
de beslissing van de bodemrechter dus enkel werkt “ex nunc” (5): er is
geen retroactieve werking van de beslissing van de bodemrechter (6).
5. Binnen de context van de beoordeling van de taken van de rechter in
kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter,
werd in dat kader onlangs nog door uw Hof geoordeeld (7) dat de rechter
in kort geding die geadieerd wordt om zich over een voorlopige maatregel houdende verbod van octrooi. — inbreuk uit te spreken, redelijkerwijze rekening mag houden met de bescherming geboden door een
octrooi bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten die de maatregel verantwoorden, zelfs als werd dat octrooi door de bodemrechter vernietigd bij beslissing in eerste aanleg, zolang er niet op definitieve wijze
beslist werd over het hoger beroep tegen het vonnis dat de vernietiging
van het octrooi uitspreekt.
6. Eén en ander bevestigt m.i. de zienswijze ter zake dat de rechter in
kort geding wel nog rekening mag houden met de bescherming geboden
op basis van een octrooi, ook al werd het vernietigd, en dit zolang de vernietiging niet definitief en onherroepelijk is (gelet op de zwaarwichtige
gevolgen van de vernietiging van een octrooi, het precaire karakter ervan gelet op het hoger beroep, en ook gelet op het feit dat een voorziening in cassatie i.g.v. vernietiging van een octrooi, per uitzondering, wel
schorsende werking heeft (8).
(1) Cass. 8 maart 2012, AR C.11.0124.N, AC 2012, nr. 158.
(2) J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht,
Antwerpen, Intersentia, 2012, nr. 278.
(3) Zie de concl. van adv.-gen. DUBRULLE m.b.t. Cass. 8 maart 2012, AC 2012, nr. 158,
(583), 584.
(4) Cass. 7 mei 1941, Pas. 1941, I, 278.
(5) J. BRIJS, “L’intervention du juge des référés dans l’exécution. — L’exécution du
juge des référés”, in Le référé judiciaire, 2003, 356, nr. 40.
(6) S. BEERNAERT, “Status questionis van het civiele kort geding”, in P. AN
ORSHOVEN (éd.), Themis Gerechtelijk Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2001, nr. 35.
(7) Cass. 24 juni 2013, AR C.12.0450.F, met concl. van adv.-gen. GENICOT.
(8) K. WAGNER, noot onder Cass. 24 juni 2013, RABG 2013/20, 1430 c.v.
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7. Voormeld arrest ligt m.i. eveneens in de lijn van uw arrest van
5 januari 2012 (1) m.b.t. art. 106 van het Europees Octrooiverdrag en de
gevolgen daarvan op de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder,
zolang geen eindbeslissing in de oppositieprocedure is tussengekomen.
Een kortgedingrechter kan zich dus op de prima facie-geldigheid van
een dergelijk octrooi beroepen om, niettegenstaande de vernietigingsbeslissing, toch verbodsmaatregelen op te leggen. Gelet op de schorsende
werking van het hoger beroep tegen een beslissing, houdende nietigverklaring van een octrooi, en door de niet-uitvoerbaarheid bij voorraad
van een dergelijke beslissing, is het gezag van gewijsde van de vernietigingsbeslissing slechts voorwaardelijk.
8. Door het handhaven van de regel dat de voorlopige maatregelen hun
uitwerking verliezen van zodra een beslissing ten gronde tussenkomst,
wordt m.i. dus niet geraakt aan de rechten die de octrooihouder ontleent
aan het vermoeden van geldigheid van het octrooi totdat het uit het register wordt geschrapt. Dit vermoeden is de ratio legis van het verbod
van voorlopige tenuitvoerlegging van de beslissingen tot vernietiging
van het octrooi en het schorsend karakter van de cassatievoorziening.
Er is dus ook geen schending van deze regels.
9. Op basis van voormelde benadering komt het mij dan ook voor dat
de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden, en dat
het enig middel derhalve gegrond is.
(…)
III. CONCLUSIE:

VERNIETIGING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 5 maart 2013.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 17 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

(1) Cass. 5 januari 2012, AR C.11.0101.N, AC 2012, nr. 10.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid
(...)
Middel
3. Krachtens artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek doet de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij
spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
Artikel 1039, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bepaalt dat de beschikkingen in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de beslissing van de kortgedingrechter ophoudt uitwerking te hebben vanaf een andersluidende beslissing
van de bodemrechter, ook al is deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad en werd tegen deze beslissing een rechtsmiddel aangewend.
5. Krachtens artikel 51, Octrooiwet wordt een beslissing waarbij een
octrooi geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, slechts ingeschreven in het Register wanneer zij in kracht van gewijsde is gegaan
en heeft de voorziening in cassatie tegen de beslissing tot nietigverklaring schorsende werking.
6. Uit het geheel van de voormelde bepalingen volgt dat, niettegenstaande het bepaalde in artikel 51 Octrooiwet, de kortgedingrechter
niet kan beslissen dat de door hem genomen maatregelen nopens betwiste octrooirechten uitwerking zullen hebben totdat de beslissing
van de bodemrechter tot vernietiging van het octrooi in kracht van gewijsde is getreden. Dit sluit niet uit dat de kortgedingrechter bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten van de octrooihouder,
niettegenstaande de vernietigingsbeslissing, bewarende maatregelen
treft indien de octrooihouder voldoende aannemelijk maakt dat zijn
rechtsmiddel tegen deze beslissing succesvol zal zijn en dergelijke
maatregelen geboden zijn gelet op de omstandigheid van de zaak zoals
de duur van de procedure en de omvang van de mogelijke schade.
7. De eiseressen vorderden dat de duur van een eventueel tegen hen
uitgesproken inbreukverbod op het octrooi van de verweersters slechts
van kracht zou blijven tot een uitspraak ten gronde van een Belgische
rechtbank.
De appelrechters verwerpen dit verweer met de reden dat “bij het verzoek van [de eiseressen] (…) immers geen rekening (wordt) gehouden
met het niet bij voorraad uitvoerbare karakter van een eventuele beslissing tot vernietiging van het octrooi in eerste aanleg, en de schorsende werking van een eventuele voorziening in cassatie tegen een
dergelijke beslissing in hoger beroep”.
8. De appelrechters die aldus aan de voorlopige maatregelen uitwerking geven tot na het tijdstip waarop het octrooi bij een beslissing van
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de bodemrechter wordt vernietigd, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseressen die ertoe strekte te horen zeggen dat het inbreukverbod hoogstens van kracht blijft tot een uitspraak ten gronde van een Belgische
rechtbank tussenkomt, als ongegrond afwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweersters tot de kosten.
26 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, voorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. De Baets en de de heer
Verbist.

N° 459
1°

— 26 juni 2014
(C.13.0414.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — VORMEN. — VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — AAN VERWEERDER DOOR EISER
BETEKEND MAAR NIET TER GRIFFIE INGEDIEND CASSATIEBEROEP. — VERZOEKSCHRIFT ARTIKEL 1093, DERDE LID, GER. W. DOOR VERWEERDER. — VOORWAARDE. — GEVOLG.
2° VORDERING IN RECHTE. — ONREGELMATIG CASSATIEBEROEP. — SCHADEVERGOEDING WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS CASSATIEBEROEP. — UITWERKING.

1° De verweerder, die zijn antwoord binnen de voorgeschreven termijn heeft
doen betekenen, kan krachtens artikel 1093, derde lid, Gerechtelijk Wetboek,
de zaak inleiden door overlegging van het betekende verzoekschrift en kan
vorderen dat de voorziening wordt afgewezen met veroordeling tot de kosten (1). (Art. 1039, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° Het tweede cassatieberoep dat andermaal verkeerd wordt gericht tegen de
rechtsvoorganger van de hervattende partij en dat de verweerder noopte tot
het maken van verdedigingskosten, is tergend en roekeloos en geeft aanleiding tot een veroordeling tot vergoeding van de schade (2).

(M. T. VLAAMS GEWEST)
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:
I. SITUERING
1. Bij verzoekschriften van 4 februari 2013 en van 6 maart 2013, respectievelijk betekend op 14 februari 2013 en op 14 maart 2013 aan de rechtsvoorganger van verweerder, diende eiser telkens een voorziening in
cassatie in tegen het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 15 februari 2011.
2. Eiser heeft evenwel zijn aan (de rechtsvoorganger van) verweerder
betekende verzoekschriften tot cassatie niet ter griffie van het Hof ingediend, zoals voorgeschreven door art. 1079, tweede lid, Ger.W.
3. Verweerder heeft in beide gevallen een memorie van antwoord aan
eiser laten betekenen (d.d. 8 mei 2013 en 10 juni 2013) die respectievelijk
op 14 mei 2013 en 14 juni 2013 ter griffie van het Hof werd ingediend.
4. Nu verweerder telkens zijn antwoord binnen de wettelijk voorgeschreven termijn (conform art. 1093, eerste lid, Ger.W.) heeft doen betekenen, vordert hij bij verzoekschrift conform art. 1093, derde lid, Ger.W.
dat de voorziening wordt afgewezen en dat eiser wordt veroordeeld tot de
kosten en tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep.
II. BESPREKING

VAN HET VERZOEK

1. De voorziening van de eiser die zijn verzoekschrift tot cassatie niet
op de griffie heeft ingediend, wordt afgewezen op het verzoek van de verweerder die zijn antwoord binnen de voorgeschreven termijn heeft doen
betekenen (1).
2. Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in
casu voldaan is aan de door art. 1093, derde lid, Ger.W. gestelde wettelijke vereisten en dat het verzoek tot afwijzing van de voorziening met veroordeling in de kosten derhalve gegrond is.
3. Een vordering is tergend en/of roekeloos wanneer zij werd ingesteld
met lichtzinnigheid of wanneer de eiser de vordering instelt met de bedoeling om te schaden of om het proces nodeloos te rekken. Een geding
kan als dusdanig niet alleen tergend zijn wanneer de partij de bedoeling
heeft een andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar
recht om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken van
de normale uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (2).
4. Wanneer een cassatieberoep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk
is, oordeelt het Hof vrij of die voorziening roekeloos of tergend is, en kan
het de eiser desnoods veroordelen tot schadevergoeding (3).
5. Hoewel niet elke foutieve proceshandeling noodzakelijkerwijze een
tergend of roekeloos karakter bezit, en het verzuim om de juiste rechtspleging toe te passen bij het cassatieberoep niet (automatisch) inhoudt
(1) Cass. 26 februari 1993, AR nr. 8003, AC 1993, nr. 118.
(2) Cass. 31 oktober 2003, AR C.02.0602.F, AC 2003, nr. 546.
(3) Cass. 5 december 1994, AR C.93.0114.N, AC 1994, nr. 531.
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dat het cassatieberoep tergend of roekeloos is (1), komt het mij toch
voor dat uit het herhaaldelijk negeren van een duidelijke wettekst (cf.
art. 1079, tweede lid, Ger.W.) en het in de procedure betrekken van partijen die er (vanwege eerdere gedinghervatting door anderen) niet meer
in betrokken zijn, kan worden geoordeeld — zeker m.b.t. het instellen
van een tweede gelijkaardige proceshandeling — dat er in dergelijke omstandigheden sprake is van enige lichtzinnigheid (en derhalve niet van
een bedachtzaam en zorgvuldig optreden) in hoofde van eiser (en diens
raadslieden), en dat het cassatieberoep dan ook, op de wijze waarop het
alsdan opnieuw werd ingeleid en betekend, maar andermaal niet werd
neergelegd ter griffie van het Hof, waardoor verweerder nogmaals tot het
maken van verdedigingskosten werd genoopt, als tergend en roekeloos
kan worden beschouwd (2).
6. In die omstandigheden ben ik van oordeel dat het cassatieberoep
aanleiding kan geven tot een veroordeling in schadevergoeding.
III. CONCLUSIE
Inwilliging van het verzoek, bij toepassing van art. 1093, derde lid,
Ger.W., tot afwijzing van de voorziening en derhalve verwerping van het
cassatieberoep, en veroordeling van eiser tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep (wat de tweede procedure betreft).

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij verzoekschriften overeenkomstig artikel 1093, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, die aan dit arrest zijn gehecht en ervan deel uitmaken,
vordert de verweerder, nadat hij zijn memories van antwoord binnen de
bij artikel 1093, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek heeft doen betekenen,
dat de cassatieberoepen van de eiser worden afgewezen als niet-ontvankelijk en dat de eiser wordt veroordeeld tot de kosten en tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos cassatieberoep.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 28 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Artikel 1093, derde lid, Gerechtelijk Wetboek
1. De verweerder, die zijn antwoord binnen de voorgeschreven termijn
heeft doen betekenen, kan krachtens artikel 1093, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, de zaak inleiden door overlegging van het betekende ver(1) Cass. 19 oktober 2009, AR S.09.0037.N, AC 2009, nr. 594.
(2) Cass. 11 oktober 2013, AR C.13.0242.F, AC 2013, nr. 519.
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zoekschrift en kan vorderen dat de voorziening wordt afgewezen met
veroordeling tot de kosten.
2. De tegen dezelfde beslissing gerichte cassatieberoepen werden aan
de verweerder respectievelijk betekend op 14 februari 2013 en op
14 maart 2013 en alsnog niet ter griffie ingediend zoals voorgeschreven
door artikel 1079, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
De verzoeken tot verwerping van het cassatieberoep en tot veroordeling van de eiser tot de kosten kunnen worden ingewilligd.
Tergend en roekeloos cassatieberoep
3. De verweerder vordert in zijn verzoeken overeenkomstig
artikel 1093, derde lid, Gerechtelijk Wetboek niet alleen de kosten van
betekening, maar tevens een schadevergoeding van 2.500 euro wegens
tergend en roekeloos cassatieberoep.
4. Beide cassatieberoepen werden weliswaar betekend, maar niet
neergelegd. Zowel het eerste als het tweede cassatieberoep werden respectievelijk op 14 februari en 14 maart 2013 betekend aan en gericht tegen de Belgische Staat, hoewel in het arrest akte was verleend aan de
Vlaamse overheid van haar hervatting van geding.
5. Het blijkt niet dat de onregelmatigheid van het cassatieberoep dat
wel werd betekend, maar niet neergelegd, tergend en roekeloos is. Gelet op de niet-vermelding van de identiteit van de gedinghervattende
partij bij de partij-identificatie in het arrest, blijkt evenmin dat deze
onregelmatigheid bij de eerste betekening tergend en roekeloos was.
Het tweede cassatieberoep dat andermaal verkeerd wordt gericht tegen de rechtsvoorganger van de hervattende partij en dat de verweerder
noopte tot het maken van verdedigingskosten, is tergend en roekeloos
en geeft aanleiding tot een veroordeling tot vergoeding van de schade,
die kan worden begroot op 2.000 euro.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
26 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maus (bij de balie te
Gent), de heer Zagheden (bij de balie te Gent) en de heer De Bruyn.

N° 460
1°

— 26 juni 2014
(D.13.0012.N)

KAMER

ADVOCAAT. — INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN DE STAGIAIRS. — RAAD VAN DE
ORDE. — WEIGERING INSCHRIJVING. — BEVOEGDHEID. — GRENZEN.
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De bepalingen van de artikelen 428, 432, 432bis, 435, eerste, derde en vierde lid,
en 437 Gerechtelijk Wetboek geven de raad van de Orde een appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de inschrijving op de lijst van de stagiairs,
waardoor de raad van de Orde de inschrijving kan weigeren op grond van de
niet-naleving van de voorwaarden inzake diploma, nationaliteit of eedaflegging vermeld in artikel 428 Gerechtelijk Wetboek, op grond van het bestaan
van een onverenigbaarheid in hoofde van de aanvrager, of op grond van zijn
onwaardigheid of onbekwaamheid om het beroep van advocaat uit te oefenen; de raad van de Orde kan evenwel een aanvraag tot inschrijving op de
lijst van de stagiairs niet weigeren op grond van redenen die verband houden
met de wijze waarop de verzoeker voornemens is de nakoming van de stageverplichtingen in de toekomst te organiseren (1). (Artt. 428, 432, 432bis, 435,
eerste, derde en vierde lid, en 437 Gerechtelijk Wetboek)

(STAFHOUDER

VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE
BALIE TE BRUSSEL T. B. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten, van 14 mei 2013.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— artikel 149 Grondwet;
— de artikelen 428, 430, 432, 432 bis, 435, laatste lid, 437, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1,10 en 13 van het OVB — reglement van 7 mei 2008 betreffende
de stage;
— de artikelen 250, 251, 252 en 253 van de Codex (2009) bevattende de Deontologische regelen en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.
Bestreden beslissing
De Nederlandstalige Tuchtraad van Beroep voor Advocaten verklaart het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond en vernietigt de bestreden beslissing van de raad van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel
waarbij de inschrijving van verweerster op de lijst van stagiairs werd geweigerd,
op grond van de volgende redengeving:
“De stage heeft tot doel de stagiair de vaardigheden van het beroep bij te brengen onder leiding van een stagemeester meer bepaald door het behandelen van
toegewezen dossiers, het vervullen van werkzaamheden in het kader van de juridische tweedelijns bijstand, het nakomen van andere collectieve baliever(1) Zie Cass. 19 juni 2009, AR D.07.0014. N, AC 2009, nr. 427, met concl. van advocaatgeneraal DUBRULLE; zie ook (m.b.t. apotheker) Cass. 13 mei 1952, AC 1952, 501.
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plichtingen, het volgen van de lessen beroepsopleiding en het slagen voor het
buba examen.
De stagecommissie van de Balie ziet toe op het vervullen van de stageverplichtingen tijdens de stageperiode. Deze duurt minstens drie jaar en kan worden verlengd indien niet werd voldaan aan de verplichtingen.
De inschrijving staat derhalve los van de latere controle en beoordeling of de
stagiair zich daadwerkelijk van de stageverplichtingen heeft gekweten.
Het in de bestreden beslissing aangegeven dominerende element van een academische activiteit in Nederland volstaat niet om de inschrijving van (de verweerster) op de lijst van de stagiairs te weigeren.
Zij heeft aangegeven dat zij haar academische activiteiten heeft gereduceerd”.
Aangevoerde grieven
Artikel 428 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat niemand de titel van advocaat
kan voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien hij geen Belg is of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, niet in het bezit is van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten, niet de eed heeft afgelegd bedoeld
in artikel 429 en niet is ingeschreven op het tableau van de Orde of op de lijst
van de stagiairs.
Artikel 430 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in de hoofdplaats van ieder gerechtelijk arrondissement uiterlijk op 1 december van elk jaar een tableau opgemaakt wordt van de orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun
beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese
Unie en een lijst van stagiairs, die hun kantoor in het arrondissement hebben.
Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen
van de stafhouder, die er voor zorgt draagt dat zij worden bijgewerkt.
Artikel 432 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat over de inschrijving op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de stage de Raad van
de Orde beslist, die meester is over het tableau, over voornoemde lijst en over
de lijst van de stagiairs. De weigering van inschrijving moet met redenen worden omkleed.
Overeenkomstig artikel 432bis Gerechtelijk Wetboek kan de persoon die om
inschrijving verzoekt of die het voorwerp is van een weglating tegen de beslissingen genomen door de Raad van de Orde hoger beroep instellen bij de tuchtraad van beroep.
Overeenkomstig artikel 435 Gerechtelijk Wetboek stelt de Raad van de Orde
de stageverplichtingen vast, onverminderd de bevoegdheid verleend aan de Orde
van Vlaamse balies. Behoudens vrijstelling verleend door de overheid van de
orde mag de stage niet worden onderbroken of geschorst. De Raad van de Orde
richt de opleiding met het oog op de vorming van de advocaten-stagiairs in. Hij
waakt over het nakomen van alle verplichtingen van de stage, waarvan hij de
duur eventueel kan verlengen, onverminderd het recht om de inschrijving op het
tableau te weigeren. Iedere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op
de lijst van de stagiairs niet doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, kan uit de lijsten worden weggelaten.
Overeenkomstig artikel 437 Gerechtelijk Wetboek is het beroep van advocaat
onverenigbaar onder meer met 4° alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de onafhankelijkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen. Indien er een reden
van onverenigbaarheid bestaat wordt de weglating van het tableau, van de lijst
van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere
lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van de stagiairs uitgesproken door
de Raad van de Orde, hetzij op het verzoek van de betrokken advocaat, hetzij
ambtshalve, en in dit laatste geval volgens de rechtspleging in tuchtzaken.
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In uitvoering van artikel 435 Gerechtelijk Wetboek heeft de raad van de Nerderlandse Orde van Advocaten te Brussel de stageverplichtingen vastgesteld.
Artikel 251 van de codex (2009) omschrijft deze verplichtingen van de stagiair als
volgt:
— het leren van het beroep bij de stagemeester door het met de nodige ijver
en zorg behartigen van de dossiers die de stagemeester aan de stagiair toevertrouwd;
— het volgen van de balielessen en het slagen in de balie examens en
— het uitvoeren van de taken die de Stafhouder aan de stagiair in het kader
van de juridische bijstand oplegt.
Artikel 252 van dezelfde codex bepaalt verder dat de stagiair binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel over een kantoor moet beschikken terwijl
artikel 253 van de codex bepaalt dat de stagemeester aan de stagiair kennis en
praktische vaardigheden moet bijbrengen.
De Raad van de Orde van de NOAB heeft als verdere stageverplichtingen uitgevaardigd het maandelijks bijwonen van sectievergaderingen, waar een groep
stagiairs onder begeleiding van een sectiehoofd een aantal pro deo dossiers bespreekt alsook dat elke stagiair minstens 15 pro deo aanstellingen moet hebben
gekregen, waarvan er minstens 10 moeten zijn afgesloten alvorens de stagiair op
het tableau wordt opgenomen.
Artikel 1 van het Reglement van de OVB betreffende de stage bepaalt dat bij
zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs de kandidaat-stagiair
aan het secretariaat van de orde onder meer een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de beroepen die hij thans uitoefent dient over te maken.
Artikel 13 van datzelfde OVB-reglement omschrijft de plichten van de stagiair
als volgt: “De stagiair behartigt de zaken die hem door zijn stagemeester zijn
toevertrouwd met de nodige ijver en zorg. Hij heeft de plicht een zaak te weigeren die hij naar eer en geweten gelooft niet rechtvaardig te zijn. Hij volgt de beroepsopleiding voor stagiairs georganiseerd door de overheid van de Orde. Hij
voert de taken uit die hem door de stafhouder of in het kader van de juridische
bijstand worden opgelegd. De stagiair legt aan het einde van zijn stage bij de
stagecommissie een eindverslag neer over de wijze waarop de stage is vervuld”.
Artikel 10 van datzelfde Reglement betreffende de Stage bepaalt dat de stagemeester aan de stagiair kennis en praktische vaardigheden moet bijbrengen.
Uit de samenlezing van al deze bepalingen vloeit voort dat de Raad van de
Orde meester is over het tableau en autonoom beslist over de inschrijving op de
lijst van de stagiairs. Bij de beslissing over de aanvraag tot inschrijving kan de
raad niet enkel nagaan of de kandidaat stagiair voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 428 Gerechtelijk Wetboek, maar tevens onderzoeken en beoordelen of de kandidaat stagiair zijn werkzaamheden aldus zal organiseren dat hij
naar het oordeel van de Raad van de Orde de stageverplichtingen ook effectief
zal kunnen nakomen. Weliswaar bepalen de artikelen 435, laatste lid, en 437,
laatste lid, Gerechtelijk Wetboek een aantal bijzondere gevallen waarin een stagiair kan worden weggelaten van de lijst van de stagiairs, onder meer wegens
niet vervulling van zijn stageverplichtingen, maar deze bepalingen staan er niet
aan in de weg dat de Raad van de Orde de inschrijving van een stagiair kan weigeren indien volgens de eigen verklaringen van de kandidaat-stagiair en de door
hem voorgelegde documenten blijkt dat de kandidaat-stagiair zijn werkzaamheden zo heeft georganiseerd dat hij naar het oordeel van de Raad van de Orde onmogelijk zijn stageverplichtingen zal kunnen nakomen.
Te dezen werd door de Raad van de Orde de inschrijving van de verweerster geweigerd op grond van het oordeel “dat een voltijdse beroepsactiviteit in het buitenland, en als zodanig gehonoreerd wordt niet verzoenbaar is met de concrete
stageverplichtingen die effectief moeten worden nageleefd. De beschikbaarheid
voor de rechtzoekende en voor de stageverplichtingen kan onvoldoende ‘controleerbaar’ gewaarborgd worden, omwille van het feit dat (de verweerster) een vol-
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tijds mandaat aan een universiteit in het buitenland (meer bepaald te Leiden)
uitoefent. Een voltijdse opdracht aan een universiteit beperkt zich niet tot het
aantal lesuren. De stagiair moet zich effectief in de opleiding kunnen inleven
zowel door contacten binnen als buiten de rechtbank te Brussel. Ook de naleving
van de Salduz verplichtingen vergt een effectieve beschikbaarheid”.
Door de eiser werd voor de Tuchtraad van Beroep aangevoerd:
“2. Een weigering tot inschrijving op de lijst van stagiairs kan perfect worden
verantwoord als de kandidaat-stagiair, reeds voordat hij de stage aanvat, meedeelt aan de Raad van de Orde dat hij zich zo zal organiseren dat hij, naar het
oordeel van de Raad van de Orde, de stageverplichtingen niet effectief zal kunnen nakomen. (…)
5.(…) De Raad heeft bijgevolg ‘in concreto’ geoordeeld dat (de verweerster) haar
stageverplichtingen niet zou kunnen nakomen door de wijze waarop zij zich nu
georganiseerd heeft.
6. Bovendien wordt de Raad van de Orde in Brussel geconfronteerd met het feit
dat het nakomen van de stageverplichtingen ’fraudegevoelig is. De Raad van de
Orde beschikt, conform het subsidiariteitsbeginsel, over een autonome beleidsvrijheid om er over te waken dat de stage effectief wordt uitgevoerd.
(…)
9. Alle ‘in concreto’ vaststellingen van de Raad van de Orde op zich genomen,
zijn voldoende gronden om (de verweerster) te weigeren om haar in te schrijven
op de lijst van de stagiairs. Alle ‘in concreto’ vaststellingen van de Raad van de
Orde samen genomen, zijn des te meer een grond om (de verweerster) te weigeren
om haar in te schrijven op de lijst van de stagiairs.
10. Een voltijdse leeropdracht in Nederland heeft tot gevolg dat bij een Nederlandse balie geen inschrijving kan worden bekomen. Terzake kan verwezen worden naar het antwoord per email namens de balie van Den Haag aan de
Stafhouder bij de NOAB te Brussel van 8 maart 2013 (zie enig stuk): ‘Op grond
van de Stageverordening 2012 … geldt dat een advocaat minimaal 24 uur per
week als advocaat de praktijk moet gaan voeren om als stagiaire te worden toegelaten tot de balie. Ik kan mij zo voorstellen dat dit moeilijk tot niet te combineren zal zijn met een voltijdse aanstelling/opdracht bij de Universiteit van
Leiden. Voor toetreding tot de Nederlandse balie worden voorts bepaalde eisen
aan de genoten opleiding gesteld. U vindt hierover meer in bijgaand document
‘Toetreding tot de Nederlandse balie’. Zo geldt onder andere dat indien men op
grond van de genoten opleiding toegelaten kan worden tot de Belgische balie,
men na het afleggen van een zogenaamde Proeve van vakbekwaamheid eveneens
kan worden toegelaten in Nederland.’ Het autonomiebeginsel dat bij deze beoordeling voorop staat, heeft tot gevolg dat de eigen beleidskeuzes moeten gerespecteerd worden. De Raad van de Orde is het best geplaatst om daarover te
oordelen en maatregelen te nemen”.
Samengevat werd aldus door eiser betoogd dat als de Nederlandse balies vereisen dat een in Nederland gedomicilieerd persoon die er werkt, minstens 24 uur
per week beschikbaar moet zijn tijdens de stage, de Brusselse Raad van de Orde
kan oordelen dat de kandidaat deze keuze van de Nederlandse balies dient te respecteren en de weigering tot inschrijving op de Brusselse lijst van stagiairs derhalve naar recht verantwoord is.
Door te oordelen dat de Stagecommissie van de balie toeziet op het vervullen
van de stageverplichtingen tijdens de stageperiode, dat deze minstens drie jaar
duurt en kan worden verlengd indien niet werd voldaan aan de verplichtingen
en dat de inschrijving derhalve los staat van de latere controle en beoordeling
of de stagiair zich daadwerkelijk van de stageverplichtingen heeft gekweten en
dat het in de bestreden beslissing aangegeven dominerende element van een academische activiteit in Nederland niet volstaat om de inschrijving van verweerster op de lijst van de stagiairs te weigeren en dat zij heeft aangegeven dat zij
haar academische activiteiten heeft gereduceerd, en door aldus impliciet maar
zeker te oordelen dat de Raad van de Orde bij de beoordeling van de aanvraag
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tot inschrijving op de lijst van de stagiairs niet vermag te onderzoeken of de
kandidaat stagiair volgens zijn eigen verklaringen zijn activiteiten zo organiseert dat hij niet in staat zal zijn om zijn stageverplichtingen te vervullen en de
Raad van de Orde derhalve de inschrijving op de lijst van de stagiairs niet mag
weigeren wanneer de kandidaat-stagiair mededeelt dat hij zich zo zal organiseren dat hij, naar het oordeel van de Raad van de Orde, de stageverplichtingen
niet effectief zal kunnen nakomen en de Raad van de Orde aldus enkel een a posteriori controle kan uitoefenen, verantwoordt de Tuchtraad van Beroep zijn beslissing niet naar recht en schendt hij alle in het middel aangeduide wets- en
reglementsbepalingen.
Door tevens na te laten in concreto te onderzoeken en vast te stellen dat de
kandidaat-stagiair haar werkzaamheden zo zal organiseren dat zij haar stageverplichtingen effectief zal kunnen vervullen, waardoor uw Hof in de onmogelijkheid wordt geplaatst zijn wettigheidscontrole uit te oefenen, en door tevens
na te laten te antwoorden op het uitvoerig betoog van eiser dat hierboven werd
aangehaald, heeft de Tuchtraad van Beroep zijn beslissing niet regelmatig met
redenen omkleed en schendt hij zodoende zowel artikel 149 Grondwet als
artikel 432, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek. Tevens verantwoordt hij aldus
niet naar recht zijn beslissing (schending van alle in de hoofding van het middel
aangeduide wets- en reglementsbepalingen).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 428 Gerechtelijk Wetboek kan niemand de titel
van advocaat voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien hij
geen Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese unie is, niet
in het bezit is van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten,
niet de eed heeft afgelegd bedoeld in artikel 429 en niet is ingeschreven
op het tableau van de Orde of op de lijst van de stagiairs.
Krachtens artikel 432 Gerechtelijk Wetboek beslist de raad van de Orde, die meester is over het tableau en over de lijst van de stagiairs over
de inschrijving op het tableau en op de lijst van de stagiairs. De weigering van inschrijving moet met redenen worden omkleed.
Krachtens artikel 432bis van hetzelfde wetboek, kan de persoon die
om inschrijving verzoekt of die het voorwerp is van een weglating tegen
de beslissingen genomen door de raad van de Orde hoger beroep instellen bij de tuchtraad van beroep.
Luidens artikel 435, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek stelt de
raad van de orde de stageverplichtingen vast, onverminderd de bevoegdheid verleend aan de Orde van Vlaamse balies en aan de Ordre des
barrreaux francophones et germanophone krachtens artikel 495. De
raad van de orde richt de opleiding met het oog op de vorming van de
advocaten-stagiairs in. Hij waakt over het nakomen van alle verplichtingen van de stage, waarvan hij de duur eventueel kan verlengen, onverminderd het recht om de inschrijving op het tableau te weigeren.
Krachtens het vierde lid van voormeld artikel kan iedere stagiair die
uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op de lijst van de stagiairs niet
doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de lijst worden weggelaten.
Artikel 437 Gerechtelijk Wetboek somt vervolgens de onverenigbaarheden op met het beroep van advocaat en bepaalt dat indien er een re-
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den van onverenigbaarheid bestaat, de weglating van het tableau of van
de lijst van stagiairs uitgesproken wordt door de raad van de orde, hetzij op het verzoek van de betrokken advocaat, hetzij ambtshalve, en in
dat laatste geval volgens de rechtspleging in tuchtzaken.
2. Deze bepalingen geven de raad van de Orde een appreciatiebevoegdheid met betrekking tot de inschrijving op de lijst van de stagiairs,
waardoor de raad van de Orde de inschrijving kan weigeren op grond
van de niet-naleving van de voorwaarden inzake diploma, nationaliteit
of eedaflegging vermeld in artikel 428 Gerechtelijk Wetboek, op grond
van het bestaan van een onverenigbaarheid in hoofde van de aanvrager,
of op grond van zijn onwaardigheid of onbekwaamheid om het beroep
van advocaat uit te oefenen.
De raad van de Orde kan evenwel een aanvraag tot inschrijving op de
lijst van de stagiairs niet weigeren op grond van redenen die verband
houden met de wijze waarop de verzoeker voornemens is de nakoming
van de stageverplichtingen in de toekomst te organiseren.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. In zoverre het middel verder de schending aanvoert van reglementsbepalingen van de plaatselijke balie inzake de stageverplichtingen, maken deze geen wettelijke bepalingen uit in de zin van artikel 608
Gerechtelijk Wetboek en is het middel niet ontvankelijk.
4. Voor het overige verwerpen en beantwoorden de rechters met de in
het middel aangehaalde overwegingen, het in het middel bedoeld verweer en laten zij het Hof toe zijn wettigheidscontrole uit te oefenen.
In zoverre het middel een schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, berust het op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing en
mist het mitsdien feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 461
1°

— 26 juni 2014
(D.13.0017.N)

KAMER

ACCOUNTANT. — INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN. — TUCHT. — VERVOLGING VAN EEN LID DAT ZOWEL ACCOUNTANT ALS BELASTINGCONSULENT IS. — SAMENSTELLING KAMER COMMISSIE VAN BEROEP. —
DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET INSTITUUT AANGEWEZEN LEDEN. —
HOEDANIGHEID.
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De bepaling van artikel 7, § 1, vierde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht van accountants en belastingconsulenten vereist dat
bij de vervolging van een lid dat zowel accountant als belastingconsulent is,
de twee leden aangewezen door de algemene vergadering van het Instituut
van de accountants en de belastingconsulenten samen genomen dezelfde
hoedanigheden hebben als het vervolgde lid; zij vereist niet dat elk van de
twee leden zowel accountant als belastingconsulent is (1). (Art. 7, § 1, vierde lid, Wet 22 april 1999)

(B. T. INSTITUUT

VAN DE ACCOUNTANTS EN DE
BELASTINGCONSULENTEN)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:
I. SITUERING
Aan eiseres werd, ingevolge ondeontologisch handelen, door de commissie van beroep van verweerster een tuchtrechtelijke waarschuwing
opgelegd.
2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat deze tuchtinstantie een onregelmatige samenstelling verwijt, en de
nietigheid ervan opwerpt.
II. BESPREKING

VAN HET MIDDEL

1. Het wordt in deze aangelegenheid niet betwist dat eiseres zowel de
hoedanigheid heeft van extern accountant als van extern belastingconsulent.
2. Overeenkomstig artikel 7, § 1, vierde lid, van de wet van 22 april 1999
betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
is elke kamer van de commissie van beroep samengesteld uit een voorzitter die raadsheer is bij het hof van beroep, een rechter van de rechtbank van koophandel en een rechter in een arbeidsrechtbank, allen
voorgedragen door de Minister van Justitie en benoemd door de Koning,
alsmede uit twee leden aangewezen door de algemene vergadering van
het Instituut met dezelfde hoedanigheid(heden) als het betrokken lid.
3. De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de gerechten raken de openbare orde. Dit beginsel geldt met name voor de
wetten en reglementen inzake de organisatie van de tuchtgerechten (2),
omdat de regels inzake de samenstelling ervan essentieel zijn voor de
rechtsbedeling (3).
4. Waar volgens eiseres de bedoeling van de wetgever er duidelijk op gericht was dat een lid met de dubbele hoedanigheid zou zetelen om te oordelen over de tuchtvervolging tegen een lid dat, zoals eiseres, zowel de
hoedanigheid van accountant als van belastingconsulent bekleedt,
blijkt uit de tekst van de hierboven als geschonden aangevoerde bepa(1) Zie concl. OM.
(2) Cass. 13 december 1973, AC 1974, 428.
(3) J. DU JARDIN, “Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de
wettelijkheid door het Hof van Cassatie”, AC 2001, (3), 41.
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ling m.i. echter niet dat deze strikt genomen vereist dat bij vervolging
van een lid dat zowel accountant als belastingconsulent is, elk van de
twee leden aangewezen door de algemene vergadering van het Instituut
alle hoedanigheden van het vervolgde lid heeft. In voormeld artikel 7,
§ 1, vierde lid, van bewuste wet staat er immers enkel dat de twee leden
dezelfde hoedanigheid(heden) moeten hebben als het betrokken lid en
niet dat ze elk dezelfde hoedanigheid(heden) moeten hebben.
5. In het raam van de parlementaire voorbereiding stelt de memorie
van toelichting bij de algemene toelichting dat de tucht in eerste aanleg
wordt behandeld door één tuchtcommissie, met een Franstalige en een
Nederlandstalige kamer, die elk worden voorgezeten door een professionele magistraat en overigens worden samengesteld naargelang de hoedanigheid van de vervolgde persoon, en dat hetzelfde principe mutatis
mutandis geldt in hoger beroep (1).
6. Het voorontwerp van wet voorzag in zijn artikel 34 dat “Elke kamer
(van de tuchtcommissie) is samengesteld uit een voorzitter die rechter
is in de rechtbank van koophandel en twee door de Raad aangeduide leden met dezelfde hoedanigheid als het betrokken lid” (2). Artikel 38 van
het voorontwerp bevatte een gelijkaardige bepaling inzake de commissie
van beroep (3).
7. In zijn advies bij dit voorontwerp wees de Raad van State erop dat
het (voor)ontwerp niet uitdrukkelijk rekening hield met de hypothese
dat de betrokkene zowel de hoedanigheid van accountant als die van belastingconsulent heeft, en werd aangegeven dat “het ontwerp op dit punt
zou kunnen aangevuld worden” (4).
8. Bij de artikelsgewijze bespreking in de memorie van toelichting bij
het ontwerp is aangegeven dat de leden van het Instituut die in de tuchtkamer (art. 3) zetelen, dezelfde hoedanigheid(heden) moeten hebben als
het lid waartegen een procedure loopt (5). Bij artikel 7 werd aangegeven:
“Zoals dit het geval is voor de tuchtcommissie, moeten de leden van het
Instituut die zetelen in de tuchtcommissie voor hoger beroep, dezelfde
hoedanigheid of in voorkomend geval hoedanigheden hebben als het lid
waartegen de procedure loopt” (6).
9. Waar bij de artikelsgewijze toelichting aldus telkens aangegeven is
dat de leden dezelfde hoedanigheden moeten hebben. — en niet dat elk
lid dezelfde hoedanigheden moet hebben — komt het mij voor dat de bepaling van artikel 7, § 1, vierde lid, van de wet van 22 april 1999 vereist
(mede ingevolge de zachte formulering van het advies van de Raad van
State: “zou op dit punt aangevuld kunnen worden”) dat bij de vervolging
van een lid dat zowel accountant als belastingconsulent is, de twee leden
(1) Wetsontwerp betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen betreffende de
beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, Parl. St., Kamer 1998-1999,
nr. 1923/1-1924/1, 4.
(2) Ibid., Parl. St., Kamer 1998-1999, nr. 1923/1-1924/1, 37-38.
(3) Ibid., Parl. St., Kamer 1998-1999, nr. 1923/1-1924/1, 40.
(4) Ibid., Parl. St., Kamer 1998-1999, nr. 1923/1-1924/1, 63 en 66.
(5) Ibid., Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1923/1-1924/1, 24 en 26.
(6) Ibid., Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1923/1-1924/1, 24 en 26.
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aangewezen door de algemene raad van het Instituut van de accountants
en de belastingconsulenten samen genomen dezelfde hoedanigheden hebben als het vervolgde lid. Zij vereist m.i. niet dat elk van de twee leden
zowel accountant als belastingconsulent is.
10. Vanuit een dergelijke lezing lijkt de praktische invulling ervan alleszins gemakkelijker na te leven (er zijn uiteindelijk maar vier leden,
twee effectieve en twee plaatsvervangende) en bereikt zij het normdoel
dat er in het tuchtorgaan een lid vertegenwoordigd is van elke beroepsgroep waar de vervolgde deel van uitmaakt. Een dergelijke lezing doet
voor het overige geen afbreuk aan het feit dat de beide leden dezelfde
hoedanigheid moeten hebben als het vervolgde lid wanneer dat lid
slechts één hoedanigheid (accountant of belastingconsulent) heeft. In dit
geval is immers te lezen “twee leden … met dezelfde hoedanigheid”, wat
impliceert “twee leden … met elk dezelfde hoedanigheid”, en niet “twee
leden … met dezelfde hoedanigheden”, wat niet impliceert “twee leden …
met elk dezelfde hoedanigheden”.
11. In de met betrekking tot voormelde problematiek schaarse rechtsleer suggereert Ghislain m.b.t. de tuchtcommissie weliswaar dat elk van
de leden over dezelfde hoedanigheden moet beschikken als het betrokken lid, maar de auteur onderbouwt die lezing van de wet evenwel met
geen enkel verder argument (1).
12. Vanuit de hierboven voorgestane lezing ben ik dan ook van oordeel
dat het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
III. CONCLUSIE:

VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Nederlandstalige Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten, van 24 juni 2013.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 29 april 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
(1) S. GHISLAIN, “Le droit disciplinaire des experts-comptables et des conseils fiscaux”, Rev. dr. pén. 2012, (23), 28.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 7, § 1, vierde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, is
elke kamer van de commissie van beroep samengesteld uit een voorzitter die raadsheer is bij het hof van beroep, een rechter van de rechtbank
van koophandel en een rechter in een arbeidsrechtbank, allen voorgedragen door de Minister van Justitie en benoemd door de Koning, alsmede uit twee leden aangewezen door de algemene vergadering van het
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten met dezelfde
hoedanigheden als het betrokken lid.
Deze bepaling vereist dat bij de vervolging van een lid dat zowel accountant als belastingconsulent is, de twee leden aangewezen door de
algemene vergadering van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten samen genomen dezelfde hoedanigheden hebben als
het vervolgde lid. Zij vereist niet dat elk van de twee leden zowel accountant als belastingconsulent is.
2. Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maes en de heer
Lefèbvre.

N° 462
1°

— 26 juni 2014
(D.13.0018.N)

KAMER

BEDRIJFSREVISOR. — TUCHT. — COMMISSIE VAN BEROEP. — BEOORDELING
VAN DE SANCTIE VAN DE TERECHTWIJZING OPGELEGD DOOR DE RAAD VAN HET INSTITUUT. — BEVOEGDHEID. — OMVANG.

Uit de bepalingen van artikel 37, § 1, eerste en derde lid, §§ 2 en 3, in samenhang met artikel 73, van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op
het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007 en de wetsgeschiedenis blijkt dat de Commissie van Beroep die het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut tot het opleggen van de sanctie van de
terechtwijzing beoordeelt, over een ruime bevoegdheid beschikt om deze sanctie te hervormen of te bevestigen, dan wel een tuchtsanctie in de plaats kan
stellen, dit laatste met unanimiteit; deze bevoegdheid houdt in dat de com-
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missie van beroep kan oordelen dat een terechtwijzing niet aangewezen is,
ook al acht zij de feiten bewezen. (Art. 37, § 1, eerste en derde lid, §§ 2 en
3, en 73 Wet 22 juli 1953)

(INSTITUUT

VAN DE BEDRIJFSREVISOREN T.

T.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 4 juli 2013 gewezen door de Commissie van Beroep van het instituut van de bedrijfsrevisoren te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 37, § 1, eerste en derde lid, in samenhang met
artikel 73, van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007
kan de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een bedrijfsrevisor ambtshalve terechtwijzen, wanneer de feiten die de bedrijfsrevisor kunnen verweten worden, hoewel ze vaststaan, geen enkele
tuchtsanctie verantwoorden, onverminderd de eventuele verwijzing
door de Kamer van verwijzing en instaatstelling van deze bedrijfsrevisor naar de tuchtinstanties voor dezelfde feiten als degene die aan de
basis liggen van de terechtwijzing.
Krachtens artikel 37, § 2, van voormelde wet kan de bedrijfsrevisor
die de terechtwijzing niet aanvaardt, de Commissie van Beroep adiëren.
Krachtens artikel 37, § 3, samen gelezen met artikel 73, van dezelfde
wet, kan de Commissie van Beroep de terechtwijzing hervormen of bevestigen, dan wel, met unanimiteit, een tuchtsanctie in de plaats stellen.
2. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis blijkt dat de Commissie
van Beroep die het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut tot het opleggen van de sanctie van de terechtwijzing beoordeelt, over een ruime bevoegdheid beschikt om deze sanctie te
hervormen of te bevestigen, dan wel een tuchtsanctie in de plaats kan
stellen, dit laatste met unanimiteit. Deze bevoegdheid houdt in dat de
commissie van beroep kan oordelen dat een terechtwijzing niet aangewezen is, ook al acht zij de feiten bewezen.
3. Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten
26 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter.
— Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 463
1°

— 27 juni 2014
(C.12.0119.F)

KAMER

1° DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT
REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. — ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. —
RECHT OM ELK ONDERZOEK TE VOEREN. — GRENZEN.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 10. — PERS. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN
PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. —
ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE
BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. — RECHT OM ELK ONDERZOEK
TE VOEREN. — GRENZEN.
3° DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT
REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. — ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. —
INMENGING IN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — VOORWAARDE.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 10. — PERS. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN
PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. —
ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE
BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. — INMENGING IN DE VRIJHEID
VAN MENINGSUITING. — VOORWAARDE.
5° DRUKPERS (POLITIE OVER DE). — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT
REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. — ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. —
INMENGING IN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — VERPLICHTING VOOR DE
PERS.
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6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 10. — PERS. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — UITZENDING VAN EEN
PROGRAMMA IN DE TV-JOURNAALS. — STRAFONDERZOEK DAT REEDS DRIE MAANDEN LOOPT TEN TIJDE VAN DE UITZENDING. — GEEN INVERDENKINGSTELLING. —
ONDERWERP VAN ALGEMEEN BELANG BETREFFENDE HET ONDERWIJSSYSTEEM, DE
BESCHERMING VAN HET KIND OF HET STRAFRECHT. — INMENGING IN DE VRIJHEID
VAN MENINGSUITING. — VERPLICHTING VOOR DE PERS.

1° en 2° De reportage en de uitzending van fragmenten in de tv-journaals moeten de noodzakelijke terughoudendheid en neutraliteit aan de dag leggen
wanneer het gaat om het privéleven van particulieren en om hun vermoeden
van onschuld in het kader van een strafonderzoek dat al drie maanden liep
toen het programma werd uitgezonden, zonder dat er op dat tijdstip iemand
in verdenking is gesteld. (Art.10 EVRM)
3° en 4° De rechter moet de dwingende maatschappelijke noodzaak omschrijven op grond waarvan een inmenging in de vrijheid van meningsuiting geoorloofd is. (Art. 10 EVRM)
5° en 6° Wanneer de pers een zaak van openbaar belang behandelt en daarbij
belangstelling voor particulieren heeft, met het risico hun goede naam of
sommige van hun rechten aan te tasten, wordt de uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting onderworpen aan de voorwaarde dat de journalist te goeder trouw heeft gehandeld en ernaar streeft juiste en betrouwbare informatie
te verstrekken, conform de journalistieke deontologie. (Art. 10 EVRM)

(RTBF,

AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF T.

V. E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 30 juni 2010.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, voert de eiser een middel aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest overweegt dat “de manier waarop [de eiser] de door zijn
journalist ingewonnen informatie en beschuldigingen behandelt […]
aan de reportage een ‘heel bijzondere’ invulling geeft […], met een
schandaalsfeertje”, dat “het interview op zodanige wijze is gemonteerd
dat het [de verweerders] belachelijk maakt”, dat “het niet gaat om informatie voor de kijker maar om een rechtstreeks uitgezonden per-
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soonlijk onderzoek van journalist D. en van zijn ploeg, die een verhoor
afnemen ‘à charge’ van de [verweerders] en zelfs van de directrice van
de school, door haar, bijvoorbeeld, te verwijten dat zij haar turnleraar
niet heeft geschorst of dat zij wel onmiddellijk de beschuldigingen van
V. heeft geloofd”, dat “[de eiser] of zijn aangestelde zich kennelijk in de
plaats van de speurders stelt door melding te maken van het resultaat
van zijn onderzoekingen bij getuigen, buren, klanten, leerlingen van
wie wordt beweerd dat zij zwijgen, door de verklaringen van de schooldirectrice te filmen, door haar uit te horen over haar verantwoordelijkheid, door commentaar te leveren op overtuigingsstukken, en zodoende
het privéleven van overige worstelaarsters aan te tasten die zeker niet
om zoveel publiciteit over hun bezoldigde activiteit hebben gevraagd”,
dat “de wijze waarop het leven van V. voor de kijkers te grabbel wordt
gegooid op zijn minst even choquerend is als het requisitoir van [de eiser] ten aanzien van de [verweerders]”, dat “de sarcastische, overdreven
strenge of ironische toon gedurende de hele reportage een eis tot schuldigverklaring van de [verweerders] is” en dat “het met dezelfde beelden
of verklaringen, ingewonnen met respect voor de deontologie, niet onmogelijk was een neutrale, niet-propagandistische noch provocerende
uitzending te maken die toch van informatief en van openbaar belang
zou zijn en dus de legitiem verwachte kijkdichtheid zou halen”.
Het arrest, dat de eiser geenszins het recht ontzegt om een onderzoek
te voeren naar een onderwerp van “algemeen belang”, ook al is dat belang “in deze zaak erg beperkt”, “in het licht van het onderwijssysteem,
de bescherming van het kind of het strafrecht”, schendt geen enkele
van de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen wanneer het uit die
feitelijke vaststellingen afleidt dat “de reportage en de uitzending van
fragmenten ervan in de tv-journaals niet de vereiste afstand en neutraliteit aan de dag leggen wanneer het gaat om het privéleven van particulieren en om hun vermoeden van onschuld in het kader van een
strafonderzoek […] dat bij de uitzending van het programma al drie
maanden liep, zonder dat er op dat tijdstip iemand in verdenking was
gesteld”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het arrest overweegt, zonder dat het daarop wordt bekritiseerd, dat,
“wanneer de pers een zaak van openbaar belang behandelt en belangstelling voor particulieren heeft, met het risico hun goede naam of
sommige van hun rechten aan te tasten, de uitoefening van die vrijheid
onderworpen wordt aan de voorwaarde dat de journalist te goeder
trouw heeft gehandeld en ernaar streeft juiste en betrouwbare informatie te verstrekken, conform de journalistieke deontologie”.
Het arrest vermeldt, zonder daarop evenmin te worden tegengesproken, dat “de Verklaring der plichten en rechten van de journalist, die
in 1972 werd aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten onder meer in de essentiële plichten van de journalist bepaalt dat
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hij […] geen oneerlijke methodes mag gebruiken om informatie te verkrijgen”.
Het arrest overweegt dat “naast het feit dat de journalist niet uitlegt
hoe hij aan de informatie is geraakt die oorspronkelijk door V. werd gegeven […], de aanwezigheid van journalisten bij de ochtendlijke huiszoeking bij de [verweerders] niet aan toeval te wijten is en slechts het
gevolg van een lek kan zijn” en leidt uit die overwegingen af dat “de
journalist geen eerlijke methodes heeft gebruikt om de informatie te
verkrijgen”.
Het arrest overweegt dat “de relevantie van de beslissing om wegens
de beroepsfouten van [de eiser] schadevergoeding toe te kennen, beoordeeld moet worden in het licht van de maatschappelijke noodzaak om
op te treden” en beslist dat “in een democratische samenleving men er
niet mag van uitgaan dat de aantasting van het recht op privéleven en
van het vermoeden van onschuld van een gewone burger ten gevolge
van een fout van een tak van de media in de uitoefening van zijn informatieplicht, verwaarloosbaar zou zijn en geen herstel zou vereisen” en
dat “de overdreven ruchtbaarheid die de uitzending eraan heeft gegeven, de informatie ruimer heeft doen verspreiden en zelfs heeft geleid
tot een toename van beschuldigende of afwijzende reacties ten aanzien
[van de verweerders], wat leidt tot een principiële morele schade”.
In strijd met hetgeen het onderdeel aanvoert, omschrijft het arrest
de dwingende maatschappelijke noodzaak die de inmenging in de vrijheid van meningsuiting verantwoordt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De verweerders vermeldden in hun appelconclusie dat “[zij] bij de
aankomst van de met de huiszoeking belaste politiemensen, heel erg en
heel onaangenaam verrast waren vast te stellen dat de politie vergezeld
was van een televisieploeg die de aankomst van de politie en het openen
van de voordeur van hun woonplaats aan het filmen was, en verder ook
nog het vertrek van de politiemensen filmde en intussen interviews van
de buren afnam”, overwogen dat “[de eiser] het recht van de [verweerders] op eerbiediging van hun privéleven heeft aangetast” en, onder het
opschrift “Miskenning van de deontologie”, “uit het geheel van de bovenstaande gegevens en uit de dossierstukken […]” afleidden “dat [de
eiser] of diens organen of aangestelden, jegens de [verweerders], niet
gehandeld hebben als journalisten, regisseurs, producers of een zendmedium die normaal omzichtig zijn en begaan met andermans goede
naam, vermoeden van onschuld en privéleven”.
De verweerders overwogen aldus dat het maken van beeldopnames bij
de huiszoeking een miskenning door de eiser van de deontologische regels oplevert.
Het arrest dat beslist dat de “beeldopnames die bij de huiszoeking zijn
gemaakt […] kennelijk het privéleven aantasten”, miskent eisers recht
van verdediging niet.
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Wanneer het arrest overweegt dat het “met de ingewonnen beelden en
verklaringen” “niet gaat om informatie voor de kijker” maar om “een
eis tot schuldigverklaring van de [verweerders]”, maakt het een afweging tussen het feit dat de beeldopnames bij de huiszoeking hun privéleven aantasten en het recht van het publiek om geïnformeerd te
worden.
Het arrest biedt het Hof aldus de mogelijkheid de wettigheid van de
bestreden beslissing te controleren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Zoals eerder gezegd, overweegt het arrest, zonder daarop te worden
tegengesproken dat, “wanneer de pers een zaak van openbaar belang behandelt en belangstelling voor particulieren heeft, met het risico hun
goede naam of sommige van hun rechten aan te tasten, de uitoefening
van die vrijheid onderworpen wordt aan de voorwaarde dat de journalist te goeder trouw heeft gehandeld en ernaar streeft juiste en betrouwbare informatie te verstrekken, conform de journalistieke
deontologie” en dat “de Verklaring der plichten en rechten van de journalist, die in 1972 werd aanvaard door de Internationale Federatie van
Journalisten onder meer in de essentiële plichten van de journalist bepaalt dat hij […] geen oneerlijke methodes mag gebruiken om […] foto’s te verkrijgen”.
Het arrest heeft, zonder de in het onderdeel vermelde wetsbepalingen
te schenden, kunnen overwegen dat “de eerlijkheid van de verslaggever
om de voor de uitzending nuttige beelden in te zamelen […] twijfelachtig is, aangezien de makers enkele dagen voordien beeldopnames hadden gemaakt van een voordracht van de [verweerder], een bestuurslid
van ‘La Vigne Philosophe’, met het duidelijke opzet over beelden van
de [verweerders] te beschikken ingeval zij zouden weigeren aan de uitzending mee te werken” en dat “de [verweerder], voor zover het werkelijke doel van de beeldopnames niet werd vermeld, terecht overweegt
dat de verslaggever een gebrek aan eerlijkheid vertoonde en een deontologische regel heeft geschonden”.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
Het arrest stelt dat “de partijen dit proces in [een] strikt afgebakend
kader hebben willen plaatsen, namelijk de miskenning van het vermoeden van onschuld, van het recht op een eerlijk proces en van het recht
op eerbiediging van het privéleven, tijdens de bewuste periode”, die ligt
“in januari 2006, toen er ten aanzien van de [verweerders] een [gerechtelijk] onderzoek [aan de gang was] […] dat bij de uitzending van het
programma al drie maanden liep, zonder dat er op dat tijdstip iemand
in verdenking was gesteld”.
Het arrest overweegt dat “de deontologische verplichting van de journalisten om het vermoeden van onschuld te eerbiedigen voortvloeit uit
het onderlinge verband tussen twee […] plichten, namelijk het respect
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voor de feiten en de eerbiediging van het privéleven, met een genuanceerde uitzondering voor publieke persoonlijkheden, wat de [verweerders] niet zijn” en dat “de miskenning van het vermoeden van onschuld
[…] hieruit voortvloeit […] dat de reportage, in strijd met hetgeen de
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België bepleit, geen
neutrale toon aanneemt en een ‘naming and shaming’-campagne
voert”.
Het onderdeel dat onderstelt dat het arrest het vermoeden van onschuld grondt op artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden berust op
een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Zesde onderdeel
Het arrest overweegt dat de “beeldopnames bij de huiszoeking […] de
persoon [van de verweerder] tonen, een gewone burger, die bij het ontwaken is verrast en van zijn stuk wordt gebracht door de aanwezigheid
van politiemensen”, dat “dit beeld van een uit het veld geslagen man
die niet weet wat hem overkomt, in tegenstelling tot de journalist die
de beeldopnames maakt, een beeldopname is waarmee de personen die
in de intimiteit van hun bestaan zijn overrompeld, niet hebben ingestemd”, dat “de [verweerders], die op het tijdstip van de onthullingen
allebei al verscheidene jaren met pensioen zijn, [geen] openbare persoonlijkheden [zijn]” en dat “de hoofdpunten van het tv-journaal en het
bij die fragmenten gebruikte illustratiemateriaal (wazige foto’s van
ondersteld pornografische scènes, aankondigingen van schokkende
beelden, wervende koppen, zoals proxenetisme, aanzetting tot ontucht), het tonen tot drie maal toe tussen 19 en 21 januari 2006 bij de
hoofdpunten van het tv-journaal van 20 uur van fragmenten die de uitzending aankondigen, waarbij telkens de naam en de voornaam van de
[verweerders] en van hun schoonbroer werd vermeld en een foto van hen
werd getoond, van die aard was de eer en de goede naam van eenvoudige
particulieren aan te tasten”.
Het arrest dat met die overwegingen eisers conclusie beantwoordt
door ze tegen te spreken, volgens welke de verweerder een plaatselijke
notabele was en dat de grenzen van de privésfeer werden overschreden
door toedoen van de verweerders, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de eiser het recht van de verweerders op eerbiediging van het
privéleven heeft miskend.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Zevende onderdeel
Het arrest overweegt, enerzijds, dat “dat de reportage, in strijd met
hetgeen de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België bepleit, geen neutrale toon aanneemt en een ‘naming and shaming’-campagne voert door heel vaak de naam van de [verweerders] en die van hun
schoonbroer, te herhalen en daaraan pakkende woorden ‘prefect of pervers, dokter J. of mister H.’ toe te voegen, en door duidelijk gebruik te
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maken van spot of ironie, bij voorbeeld door [de verweerder] te bestempelen als de ‘abbé Pierre’ van het vrouwenworstelen”, dat “de hoofdpunten van het tv-journaal en het bij die fragmenten gebruikte
illustratiemateriaal (wazige foto’s van ondersteld pornografische scènes, aankondigingen van schokkende beelden, wervende koppen, zoals
proxenetisme, aanzetting tot ontucht), het tonen tot drie maal toe tussen 19 en 21 januari 2006 bij de hoofdpunten van het tv-journaal van 20
uur van fragmenten die de uitzending aankondigen, waarbij telkens de
naam en de voornaam van de [verweerders] en van hun schoonbroer
werd vermeld en een foto van hen werd getoond, van die aard was de eer
en de goede naam van eenvoudige particulieren aan te tasten”, en dat
“het openbaar ministerie terecht wijst […] op het feit dat de montage
en sommige beeldopnames niet op eerlijke wijze zijn gebeurd, zoals de
niet-chronologische volgorde van de beelden, het gebruik van inzetten
om de woorden van de [verweerders] te ontkrachten of die van de journalist te bevestigen, het gebruik van een expressieve mimiek om een
onbewuste samenspanning met de kijker te creëren, maar daarbij te laten uitschijnen dat de schuld wel degelijk vaststaat”.
Het arrest overweegt, anderzijds, dat “de manier waarop [de eiser] de
door zijn journalist ingewonnen informatie en beschuldigingen behandelt […] aan de reportage een ‘heel bijzondere’ invulling geeft […], met
een schandaalsfeertje”, dat “het interview op zodanige wijze is gemonteerd dat het [de verweerders] belachelijk maakt”, dat “het niet gaat
om informatie voor de kijker maar om een rechtstreeks uitgezonden
persoonlijk onderzoek van journalist D. en van zijn ploeg, die een verhoor afnemen ‘à charge’ van de [verweerders] en zelfs van de directrice
van de school, door haar, bijvoorbeeld, te verwijten dat zij haar turnleraar niet heeft geschorst of dat zij wel onmiddellijk de beschuldigingen
van V. heeft geloofd”, dat “de wijze waarop het leven van V. voor de kijkers te grabbel wordt gegooid op zijn minst even choquerend is als het
requisitoir van [de eiser] ten aanzien van de [verweerders]”, dat “de sarcastische, overdreven strenge of ironische toon gedurende de hele reportage een eis tot schuldigverklaring van de [verweerders] is” en dat
“het met dezelfde beelden of verklaringen, ingewonnen met respect
voor de deontologie, niet onmogelijk was een neutrale, niet-propagandistische noch provocerende uitzending te maken die toch van informatief en van openbaar belang zou zijn en dus een legitiem verwachte
kijkdichtheid zou halen”.
Het arrest, dat gebruik maakt van een beoordelingsmarge, zoals het
trouwens vermag te doen, en zonder de in het onderdeel vermelde bepalingen te schenden, leidt uit die overwegingen af, enerzijds, dat “die
manier om met informatie om te gaan het recht van de [verweerders]
op het vermoeden van onschuld miskent”, anderzijds, dat “de eiser kennelijk de grenzen van de dosis overdrijving en provocatie die in het kader van de journalistieke vrijheid geoorloofd is, te buiten is gegaan”, en
overweegt dat, aangezien “de reportage en de uitzending van fragmenten ervan in de tv-journaals niet de vereiste afstand en neutraliteit aan
de dag leggen wanneer het gaat om het privéleven van particulieren en
om hun vermoeden van onschuld in het kader van een strafonderzoek
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dat bij de uitzending van het programma al drie maanden liep, zonder
dat er op dat tijdstip iemand in verdenking was gesteld”, de artikelen
6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden […] werden geschonden, zodat
[de eiser] een fout heeft gemaakt waardoor zijn aansprakelijkheid op
grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek in het gedrang komt”.
Bovendien stelt het arrest vast dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak bestaat die de inmenging in de vrijheid van meningsuiting
verantwoordt, door te overwegen dat “de relevantie van de beslissing
om wegens de beroepsfouten van [de eiser] schadevergoeding toe te kennen, beoordeeld moet worden in het licht van de maatschappelijke
noodzaak om op te treden” en door te beslissen, zonder de in het middel
vermelde bepalingen te schenden, dat, “in een democratische samenleving men er niet mag van uitgaan dat de aantasting van het recht op
privéleven en van het vermoeden van onschuld van een gewone burger
ten gevolge van een fout van een tak van de media in de uitoefening van
zijn informatieplicht, verwaarloosbaar zou zijn en geen herstel zou vereisen” en dat “de overdreven ruchtbaarheid die de uitzending eraan
heeft gegeven, de informatie ruimer heeft doen verspreiden en zelfs
heeft geleid tot een toename van beschuldigende of afwijzende reacties
ten aanzien [van de verweerders], wat leidt tot een principiële morele
schade”.
Met die overwegingen, die zich niet beperken tot het kritiek uiten op
de door de journalisten aangenomen toon, verantwoordt het arrest naar
recht zijn beslissing de eiser te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan de verweerders.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Oosterbosch en mevr.
Heenen.

N° 464
1°

— 27 juni 2014
(C.13.0481.F)

KAMER

1° KOOP. — OVERDRACHT VAN EEN SCHULDVORDERING. — BETEKENING AAN DE
SCHULDENAAR. — VOORWERP.
2° VERBINTENIS. — OVERDRACHT VAN EEN SCHULDVORDERING. — BETEKENING
AAN DE SCHULDENAAR. — VOORWERP.
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3° KOOP. — OVERDRACHT VAN EEN SCHULDVORDERING. — BETEKENING AAN DE
SCHULDENAAR DOOR DE OVERNEMER. — WIJZE VAN BETEKENING.
4° VERBINTENIS. — OVERDRACHT VAN EEN SCHULDVORDERING. — BETEKENING
AAN DE SCHULDENAAR DOOR DE OVERNEMER. — WIJZE VAN BETEKENING.

1° en 2° De betekening van de overdracht van een schuldvordering aan de
schuldenaar, die slechts kan gebeuren door toedoen van de overdrager of van
de overnemer, dient slechts betrekking te hebben op het feit van de overdracht; uit artikel 1690, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt niet dat
de betekening uitsluitend tot doel moet hebben de schuldenaar in te lichten
over de overdracht, noch dat zij één enkele overdracht moet beogen (1). (Art.
1690, eerste lid, BW)
3° en 4° De overnemer, die zich op de overdracht beroept en de schuldenaar
dagvaardt teneinde de overgedragen schuldvordering ten uitvoer te doen leggen of, in die aangegeven hoedanigheid, het door zijn rechtsvoorganger ingestelde geding hervat, voldoet aan de vormvereisten waarin artikel 1690,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek voorziet (2). (Art. 1690, eerste lid,
BW)

(WESTWINSTER LTD

VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT T. IMMOSCHUMAN N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 25 september 2012.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 Grondwet;
— de artikelen 17, 18, 21, 700, zoals het van toepassing was voor de wijziging
ervan bij de wet van 26 april 2007, 1050, 1056, 1°, en 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1134, 1165 en 1690, zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-ontvankelijk, en dit
om de volgende redenen:
“B. Ontvankelijkheid
(1) Cass. 28 oktober 1994, AR C.93.0047.F, AC 1994, nr. 459; Cass. 27 april 2006, AR
C.04.0093.N, AC 2006, nr. 243; Cass. 5 mei 2008, AR C.06.0485.F, AC 2008, nr. 266.
(2) Zie Cass. 6 december 2013, AR C.11.0503.F en C.11.0528.F, AC 2013, nr. 663.
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9. De overeenkomst van 28 juni 1991, die de partijen tot wet strekt, bepaalde
dat een mogelijke overdracht van de rechten bij betekening moest worden gemeld.
Pro memorie: betekening gebeurt bij deurwaardersexploot (DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, dl. IV, 1972, nr. 404).
Uit de overgelegde stukken volgt niet dat Bepi of de eventuele daaropvolgende
begunstigden van de endossementen ze op enigerlei wijze hebben doen betekenen.
Bijgevolg betwist [de verweerster] terecht dat Fortis Banque Luxembourg en
thans bijgevolg ook [de eiseres], om eigen redenen, de hoedanigheid en het recht
zouden hebben om in rechte op te treden.
10. [De eiseres] voert tevergeefs de portage-overeenkomst van 27 december
1991 en het huidige eventuele verval ervan aan om te staven dat zij in rechte mag
optreden.
Om zich te kunnen beroepen op de gevolgen van de overeenkomst en, overigens, haar eventuele actuele nutteloosheid, hadden de betekeningen die destijds
haar hoedanigheid om op te treden bewezen tijdig moeten zijn verricht.
11. De omstandigheid dat de wet van 6 juli 1994 betreffende artikel 1690 Burgerlijk Wetboek de wijze van overdracht van schuldvorderingen heeft gewijzigd,
maakt in deze zaak niets uit. Hoewel het vroegere artikel de betekening oplegde
en het nieuwe de kennisgeving, legt de overeenkomst van 28 juni 1991 uitsluitend de betekening op en die modus operandi had dus gevolgd moeten worden.
12. [De eiseres] betoogt tevergeefs dat haar akte van hoger beroep de opeenvolgende wijzigingen bevat die de schuldvordering van Bepi heeft ondergaan, zodat zij die betekening kan aanvoeren.
Noch de akte van hoger beroep noch de gedinginleidende akte vormen de noodzakelijke daadwerkelijke betekening.
Het gaat om herhalingen van het feitenrelaas die daarom nog niet gelden als
een dienstige betekening van de endossementen.
Hoewel die akten gewag maken van endossementen, neemt dit niet weg dat ze
pas aan de overgedragen schuldenaar konden worden tegengeworpen nadat [de
verweerster] via een deurwaarder duidelijk was ingelicht over de opeenvolgende
wijzigingen. Een gewone verwijzing in deurwaardersakten die betrekking hadden op andere procedures, was niet voldoende. Geen van die akten vermeldt dat
de litigieuze endossementen betekend zijn, aangezien er enerzijds een dagvaarding is uitgebracht en anderzijds hoger beroep is ingesteld.
13. Uit het bovenstaande volgt dat, om dezelfde redenen, zowel de oorspronkelijke vordering als het huidige hoger beroep niet ontvankelijk zijn”.
Grieven
(…)
Tweede onderdeel
Luidens de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft
om ze in te dienen.
Krachtens de artikelen 21 en 1050 van dat wetboek kan tegen elke beslissing
in eerste aanleg hoger beroep worden ingesteld door elke persoon die partij was
bij de rechtspleging in eerste aanleg, of door zijn rechtverkrijgenden, en die
door de beslissing van de eerste rechter wordt benadeeld.
In deze zaak betoogde de eiseres dat zij de houdster was van het recht, dat vervat is in de overeenkomst van 28 juni 1991, dat voorheen enkel de vennootschap
Fortis Banque Luxembourg krachtens een portage-overeenkomst vermocht uit
te oefenen, en dat haar voorheen door Bepi was overgedragen.
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Dienaangaande overweegt het arrest dat de overeenkomst van 28 juni 1991 verwijst naar de oude versie van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek en preciseert het
dat de endossementen aan de verweerster zullen moeten worden betekend.
Luidens artikel 1690 Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994, verkrijgt de overnemer het bezit ten opzichte van derden eerst door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar.
Die betekening had tot doel en tot voorwerp de schuldenaar in te lichten over
de identiteit van de persoon bij wie hij voortaan zijn schuld zou moeten aflossen
en, bijgevolg, te beletten dat de betaling nog ten goede zou komen aan iemand
die niet langer schuldeiser was.
De betekening waarnaar wordt verwezen in het eerste lid van het oud
artikel 1690 Burgerlijk Wetboek, dat het arrest op de overeenkomst toepasselijk
verklaart, gebeurt bij elk deurwaardersexploot, zonder dat de akte zelf van de
overdracht van de schuldvordering aan de schuldenaar hoeft te worden betekend, of dat de betekening de essentiële bestanddelen ervan vermeldt. De schuldenaar is immers een derde bij de akte van overdracht, die, overeenkomstig
artikel 1165 Burgerlijk Wetboek, voor hem geen enkele nieuwe verbintenis of
nieuw recht doet ontstaan.
Het is nodig, maar voldoende, dat daarvan gewag wordt gemaakt in een deurwaardersexploot.
Noch het oud artikel 1690 Burgerlijk Wetboek noch de door het arrest vermelde overeenkomst van 28 juni 1991 leggen op dat de betekening van de overdracht
gebeurt op verzoek van de betrokken overnemer, of dat de elkaar opvolgende
overdrachten door onderscheiden akten aan de overgedragen schuldenaar ter
kennis moeten worden gebracht.
Door de verschillende overdrachten in een enkele akte te vermelden, zijn ze
alle tegenwerpelijk aan de schuldenaar, die niet langer zal kunnen beweren dat
hij er geen weet van heeft. De vertraging in de betekening van de opeenvolgende
overdrachten zal enkel tot gevolg hebben dat die overdrachten pas later aan de
overgedragen schuldenaar zullen kunnen worden tegengesteld.
Nu het oud artikel 1690 Burgerlijk Wetboek en de overeenkomst geen enkele
verduidelijking daaromtrent bevatten, volgt hieruit dat de overdracht ter kennis van de verweerster mocht worden gebracht door eender welk deurwaardersexploot, met inbegrip van een gedinginleidend exploot of van een exploot
waarmee hoger beroep wordt ingesteld.
In deze zaak blijkt uit de stukken van de rechtspleging, ten eerste, dat het van
de vennootschap Fortis Banque Luxembourg uitgaande gedinginleidend exploot
in de zin van artikel 700 Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was
vóór de wijziging ervan door de wet van 26 april 2007, uitdrukkelijk melding
maakt van de overdracht van schuldvordering, die eerst door Bepi werd overgedragen aan de [eiseres] door inbreng van de schuldvordering, die vervolgens via
een overeenkomst van fiduciare portage van 27 december 1991 werd toevertrouwd aan de vennootschap Metropolitan Bank, in wier rechten de vennootschap Fortis Banque Luxembourg is getreden na een fusie door opslorping van
de vennootschap Metropolitan Bank.
Uit al die vaststellingen volgt dat de verweerster door voornoemd gedinginleidend exploot van 15 juni 2001 werd ingelicht over de verschillende overdrachten die elkaar waren opgevolgd en die de hoedanigheid van de vennootschap
Fortis Banque Luxembourg om in rechte op te treden, aantoonden.
Zo werd de verweerster ook in hoger beroep, via de akte van hoger beroep die
haar op initiatief van de eiseres bij deurwaardersakte van 29 mei 2006 werd betekend bij toepassing van artikel 1056, 1°, Gerechtelijk Wetboek, ingelicht door
de [eiseres], die het geding had overgenomen dat oorspronkelijk was ingesteld
door de vennootschap naar Luxemburgs recht Fortis Banque Luxembourg, van
het feit dat zij opnieuw, door het verstrijken van de portage-overeenkomst, de
houdster was geworden van de schuldvordering op [de verweerster].
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Het arrest, dat overweegt dat de aangevoerde exploten niet golden als betekening van de endossementen, op grond dat die akten betrekking hebben op andere
procedures en dat geen enkele van de aangehaalde akten vermeldt “dat de litigieuze endossementen betekend zijn”, terwijl het erkent dat daarin wordt verwezen naar de opeenvolgende overdrachten, verantwoordt bijgevolg niet naar
recht zijn beslissing (schending van de artikelen 1690, zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan door de wet van 6 juli 1994, Burgerlijk Wetboek, 700,
zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan door de wet van 26 april
2007, en 1056, 1°, Gerechtelijk Wetboek), miskent de verbindende kracht van de
overeenkomst van 28 juni 1991, door er een voorwaarde aan toe te voegen die het
niet bevat, namelijk de betekening van elke overdracht door een andere akte
dan een akte van rechtspleging, zoals het gedinginleidend exploot of de akte van
hoger beroep (schending van artikel 1134 Burgerlijk Wetboek), overweegt op onwettige wijze dat de betekening aan de schuldenaar, die een derde is bij het endossement, van meer moet gewagen dan van het bestaan van het endossement
(schending van de artikelen 1165 en 1690, zoals het van toepassing was vóór de
wijziging ervan door de wet van 6 juli 1994, Burgerlijk Wetboek) en heeft het hoger beroep van de eiseres niet naar recht onontvankelijk kunnen verklaren
(schending van de artikelen 17, 18, 21 en 1050 Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat de overeenkomst van 28 juni 1991 tussen [de
verweerster] en de bvba Bepi in artikel 10 bepaalt: “de schuldvordering
die voortvloeit uit deze akte is aan order bedongen; [zij] […] zal dus het
voorwerp kunnen uitmaken van een endossement […] [dat] aan de
schuldenaar zal worden betekend maar niet zal worden vermeld op de
kant van de hypothecaire inschrijving”; het arrest overweegt vervolgens dat “[die] overeenkomst […], die de partijen tot wet strekt, het
procedé van de betekening oplegde in geval van overdracht van rechten” en dat “de omstandigheid dat de wet van 6 juli 1994 betreffende
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek de wijze van overdracht van
schuldvorderingen heeft gewijzigd, […] in deze zaak niets uit[maakt]”
daar “de overeenkomst van 28 juni 1991 […] uitsluitend de betekening
op[legt] en die modus operandi […] dus gevolgd [had] moeten worden”.
Artikel 1690, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing op
het geschil, bepaalt dat de overnemer het bezit ten aanzien van derden
pas verkrijgt door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar.
De aldus bedoelde betekening, die slechts kan gebeuren door toedoen
van de overdrager of van de overnemer, dient slechts betrekking te hebben op het feit van de overdracht.
Uit die bepaling volgt niet dat de betekening uitsluitend tot doel
moet hebben de schuldenaar in te lichten over de overdracht, noch dat
zij één enkele overdracht moet beogen.
De overnemer, die zich op de overdracht beroept en die de schuldenaar
dagvaardt teneinde de overgedragen schuldvordering ten uitvoer te
doen leggen of, in die aangegeven hoedanigheid, het door zijn rechtsvoorganger ingestelde geding hervat, voldoet aan de vormvereisten
waarin het voornoemde artikel voorziet.
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Het arrest wijst erop dat “de [vennootschap] Fortis Banque Luxembourg een dagvaarding […] tegen [de verweerster] [heeft] uitgebracht”
en dat de eiseres hoger beroep heeft ingesteld “waarbij zij preciseert dat
zij de rechten [van die vennootschap] overneemt” en overweegt vervolgens dat, “hoewel die akten gewag maken van endossementen, […] dit
niet weg[neemt] dat ze pas aan de overgedragen schuldenaar konden
worden tegengeworpen nadat [de verweerster] via een deurwaarder duidelijk was ingelicht over de opeenvolgende wijzigingen. Een gewone
verwijzing in deurwaardersakten die betrekking hadden op andere procedures, was niet voldoende” en dat “geen van die akten vermeldt dat
de litigieuze endossementen betekend zijn, aangezien er enerzijds een
dagvaarding is uitgebracht en anderzijds hoger beroep is ingesteld”.
Het arrest dat overweegt dat de betekening die gedaan wordt door degene die beweert de houder van de schuldvordering te zijn geen ander
voorwerp mag hebben dan het ter kennis brengen van de overdracht aan
de overgedragen schuldenaar en beslist dat “noch de akte van hoger beroep noch de gedinginleidende akte […] de noodzakelijke daadwerkelijke betekening [vormen]”, schendt artikel 1690 Burgerlijk Wetboek.
Door daaruit af te leiden dat de eiseres noch van de vereiste hoedanigheid noch van het vereiste belang deed blijken en dat, bijgevolg “het
huidige hoger beroep […] niet ontvankelijk was”, schendt het arrest de
artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van E.B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
27 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger en de heer
Lefèbvre.

N° 465
1°

— 27 juni 2014
(C.13.0494.F)

KAMER

1° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — STUITING. — MORATOIRE INTEREST. — AANMANING TOT BETALING. — DIENSTIGE STUITENDE WERKING.
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2° INTERESTEN. — MORATOIRE INTERESTEN. — VERJARING. — AANMANING TOT BETALING. — DIENSTIGE STUITENDE WERKING.

1° en 2° Aangezien moratoire interest eisbaar wordt dag na dag na de aanmaning tot betaling, begint elke dag een onderscheiden verjaringstermijn van
vijf jaar te lopen, zodat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag een dienstige stuitende werking heeft voor de interest
die op zijn laatst vijf jaar voordien is vervallen. (Artt. 1153, 2244, 2257 en 2277
BW)

(V. E.A. T. ING BELGIË

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Brussel van 23 juli 2012 en 7 juni 2013.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
vijf middelen aan.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Vierde middel
Artikel 2257 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring niet loopt
ten aanzien van een schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt,
zolang die dag niet verschenen is.
Overeenkomstig artikel 1153 van dat wetboek is verwijlinterest, inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een
bepaalde geldsom, verschuldigd te rekenen van de dag van aanmaning
tot betaling, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Krachtens artikel 2277 van hetzelfde wetboek verjaren interesten van
geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het
jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren.
Luidens artikel 2244 van dat wetboek vormt een dagvaarding voor het
gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die
men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat, aangezien
moratoire interest eisbaar wordt dag na dag na de aanmaning tot betaling, elke dag een onderscheiden verjaringstermijn van vijf jaar begint
te lopen, zodat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag een dienstige stuitende werking heeft voor de interest die op zijn laatst vijf jaar voordien is vervallen.
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Het arrest van 7 juni 2013, dat vermeldt dat “[de verweerster], in haar
verzoekschrift [tot machtiging tot bewarend beslag onder derden], uitdrukkelijk gedoeld heeft op het bedrag in hoofdsom ‘te vermeerderen
met nalatigheidsinterest sinds dan’”, overweegt dat “het bewarend beslag onder derden dat de [verweerster] in eigen handen heeft gelegd op
27 mei 2005, dat op 2 juni 2005 aangezegd is aan [de eisers] voor een bedrag van 271.464,31 euro, duidelijk een verjaringsstuitende akte is voor
de sinds 2 juni 2000 gevorderde interest”.
Het arrest, dat de stuitende werking van het bewarend beslag onder
derden aldus uitsluitend toepast op de interest die op zijn laatst vijf
jaar voor de aanzegging ervan vervallen is, verantwoordt naar recht
zijn beslissing om de eisers te veroordelen tot “moratoire interest tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten sinds 2 juni 2000”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
27 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Heenen en mevr.
Grégoire.

N° 466
1°

— 27 juni 2014
(C.13.0560.F)

KAMER

1° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN. — OPDRACHT VAN DE BESTUURDERS. — SLUITING VAN HET
FAILLISSEMENT. — GEEN ONTBINDING. — VERVAL VAN DE DUUR VAN DE OPDRACHT. — VOORZETTING VAN DE FUNCTIES. — DUUR.
2° LASTGEVING. — NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN. — OPDRACHT VAN DE BESTUURDERS. — SLUITING VAN HET FAILLISSEMENT. — GEEN ONTBINDING. —
VERVAL VAN DE DUUR VAN DE OPDRACHT. — VOORZETTING VAN DE FUNCTIES. —
DUUR.

1° en 2° Uit de artikelen 55, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, 518, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen
en 1991, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt niet dat de functies van
een bestuurder wiens opdracht geëindigd is, slechts zouden voortduren gedurende de tijd die de algemene vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen
te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien (1). (Art. 55, tweede lid,
(1) Zie Cass. 12 mei 2014, AR S.12.0092.F, AC 2014, nr. 332.
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Vennootschappenwet; Art. 518, § 3, Wetboek van Vennootschappen;
art. 1991, tweede lid, BW)

(ETABLISSEMENTS BRAUN N.V. T. CBC BANQUE N.V., IN AANWEZIGHEID
VAN B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 september 2012.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1865, inzonderheid 2°, zoals het van toepassing was voor de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, op 6 februari 2001, 1991,
inzonderheid 2°, 2007 en 2010 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 55, inzonderheid tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, die titel IV van boek I van het Wetboek van Koophandel vormen, zoals ze van toepassing waren voor de inwerkingtreding van het
Wetboek van Vennootschappen, op 6 februari 2001;
— de artikelen 39, inzonderheid 2°, 518, inzonderheid § 2 en § 3, alsook 519, inzonderheid tweede lid, Wetboek van Vennootschappen;
— de artikelen 440, inzonderheid tweede lid, en 848 Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest “verklaart het namens de [eiseres] ingestelde hoger beroep onbestaande” en “zegt bijgevolg dat het niet-ontvankelijk is”.
Het arrest steunt op de onderstaande redenen:
A. “Voortbestaan van de [eiseres] na sluiting van het faillissement
1. Gevolgen van de sluiting van het faillissement
Het faillissement van de [eiseres] werd gesloten bij beslissing van de rechtbank van koophandel te Brussel van 21 januari 1991, dus onder vigeur van de
Faillissementswet van 18 april 1851.
Onder vigeur van die wet leidde het faillissement van een vennootschap niet
tot de ontbinding ervan.
De [eiseres] is dus blijven bestaan na de sluiting van de verrichtingen van haar
faillissement.
Die sluiting heeft ook tot gevolg gehad dat haar aandeelhouders in hun attributen en de bestuurders opnieuw in hun bevoegdheden aan het hoofd van die vennootschap zijn getreden.
De Faillissementswet van 8 augustus 1997 heeft de gevolgen van de sluiting
van het faillissement gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding van die wet, op
1 januari 1998, heeft de sluiting van het faillissement tot gevolg dat de failliete
vennootschap van rechtswege wordt ontbonden. En sinds de wet van 4 september
2002 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1997 leidt de sluiting van het faillissement van een vennootschap niet alleen tot de ontbinding ervan maar tevens
tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening ervan (de artikelen 73 en 83
Faillissementswet).
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In de regel is een nieuwe wet niet alleen van toepassing op toestanden die na
de inwerkingtreding ervan 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, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
De wetten van 8 augustus 1997 en van 4 september 2002 konden het bestaan van
de vennootschappen dat volgt op de sluiting van het faillissement niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. Er kan dus niet van worden uitgegaan
dat de [eiseres], door de uitwerking van de bepalingen van die beide nieuwe wetten, op de datum van haar faillissement werd ontbonden.
Zo ook is het voortbestaan van een vennootschap bij de sluiting van het faillissement ten gevolge van de wet van 18 april 1851 een onherroepelijk vastgelegde toestand. Het gaat geenszins om een toekomstig gevolg van een aan de
faillissementswetten van 8 augustus 1997 en van 4 september 2002 voorafgaande
toestand, maar een toestand die in rechte volledig is afgewikkeld onder vigeur
van de vorige wet.
Bijgevolg tasten de faillissementswetten van 8 augustus 1997 en van
4 september 2002, bij ontstentenis van uitdrukkelijke overgangsbepalingen, het
bestaan niet aan van de vennootschappen wier faillissementsverrichtingen werden gesloten vóór de inwerkingtreding van die wetten.
Aldus is de [eiseres] blijven bestaan, net als voor haar faillissement.
2. Ontbinding door het tenietgaan van de zaak
Artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen (voorheen artikel 1865, 2°, Burgerlijk Wetboek) luidt als volgt: ‘De vennootschap eindigt door het tenietgaan
van de zaak’.
Krachtens die bepaling wordt de vennootschap, indien de zaak die haar doel
vormt tenietgaat, van rechtswege ontbonden.
Wanneer het doel van de vennootschap wordt omschreven als een welbepaalde
economische activiteit, kan enkel de algehele verdwijning van die economische
activiteit de toepassing van artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen mogelijk maken. Indien die economische activiteit in abstracto mogelijk is als doel,
dan gaat de ‘zaak’ niet teniet in de zin van artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen.
Het doel van de [eiseres] bestaat in: ‘zowel in België als in het buitenland, alle
activiteiten van:
— aankoop, invoer, uitvoer, makelaardij, verpakking, verkoop en in het algemeen groot- en kleinhandel van papier, apparaten en andere dragers voor voorstelling van geschriften of beelden via mechanische of elektronische weg;
— handel in alle elektrische en elektronische apparatuur zoals alarmsystemen, medische apparatuur, burotica- en informatica-apparatuur, waarbij die
opsomming niet beperkend is’.
De verwezenlijking van een dergelijk doel is niet onmogelijk voor een vennootschap. Het is dus niet tenietgegaan.
Alle activa van de [eiseres] werden te gelde gemaakt bij de vereffening van
haar faillissement. Die vereffening werd vervolgens beëindigd wegens ontoereikende activa.
De hervatting van de activiteit door de [eiseres] lijkt denkbeeldig daar elk
nieuw geldbedrag onverbiddelijk door haar schuldeisers zou worden opgeëist.
Die omstandigheden leiden niet tot de ontbinding van de [eiseres] door de uitwerking van artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen. Volgens het Hof van
Cassatie vereist de toepassing van die bepaling een overeenstemming tussen de
tenietgegane ‘zaak’ en het doel van de vennootschap. Noch de omstandigheid dat
de vennootschap geen activa meer heeft noch het feit dat zij de activiteit niet
kan hervatten, kunnen worden gelijkgesteld met het tenietgaan van het doel
van de vennootschap.
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Artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen is dus niet van toepassing op de
gevallen waarin de vennootschap haar doel niet kan verwezenlijken wegens een
andere omstandigheid dan het tenietgaan van dat doel.
De [eiseres] werd dus niet ontbonden met toepassing van artikel 39, 2°, Wetboek van Vennootschappen (voorheen artikel 1865, 2°, Burgerlijk Wetboek).
B. Ontkentenis van het namens de [eiseres] gedane verzet en ingestelde hoger
beroep
Betreffende de procedure tot ontkentenis bepaalt artikel 849 Gerechtelijk
Wetboek dat de zaak aan het openbaar ministerie moet worden medegedeeld.
De verplichting tot mededeling van de vordering tot ontkentenis werd echter
afgeschaft. De wet van 3 augustus 1992 heeft immers de vordering tot ontkentenis geschrapt uit de in het oud artikel 764, eerste lid, 8°, vervatte lijst van mede
te delen zaken. De wetgever heeft gewoon vergeten artikel 849 Gerechtelijk Wetboek aan te passen. Dat belet niet dat de zaak niet dient te worden medegedeeld.
De bestuurders van de [eiseres], onder wie de heer B., werden door de algemene
vergadering van 30 maart 1989 benoemd voor een duur van zes jaar.
Hun opdracht verstreek dus in 1995.
Het verstrijken van die opdracht kan aan derden worden tegengeworpen aangezien de benoeming van de bestuurders van de [eiseres] werd bekendgemaakt
met de duur van hun opdracht.
Tot op heden heeft de [eiseres] nog steeds niet voorzien in de vervanging van
die oud-bestuurders of in de hernieuwing van hun opdracht.
De heer B. bevestigt dat de rechtsmiddelen namens de [eiseres] werden ingesteld. Hij beroept zich daartoe immers op een beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid in zijn hoedanigheid van oud-bestuurder van de vennootschap.
In het belang van de vennootschap en van derden is het wellicht aangewezen
dat de bestuurder wiens opdracht geëindigd is zijn bevoegdheden behoudt tot de
algemene vergadering voorziet in zijn vervanging of in de hernieuwing van zijn
opdracht.
Die bevoegdheid is echter tijdelijk. Zij mag niet langer duren dan de tijd die
de algemene vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen te komen.
In deze zaak was die tijd ruimschoots verstreken toen, op 8 oktober 2008, namens de [eiseres] verzet werd gedaan tegen het vonnis van de rechtbank van
koophandel te Brussel van 13 september.
Dat is a fortiori ook het geval op het tijdstip van het appelverzoekschrift dat
naderhand namens de [eiseres] op 10 juni 2010 werd neergelegd.
Een bestuurder wiens bevoegdheden niet langer bestaan, kan niet tot in het
oneindige beheershandelingen stellen voor de vennootschap zonder dat de algemene vergadering de gestelde handelingen bekrachtigt.
In deze zaak kan er geen sprake zijn van een dergelijke bekrachtiging, aangezien de algemene vergadering van de [eiseres] sinds de sluiting van haar faillissement in 1991 niet meer is bijeengekomen.
De heer B. voert aan dat [de verweerster] het vonnis van 13 september 2007
heeft doen betekenen aan de [eiseres] en dat die betekeningsakte vermeldt dat
hij en mevrouw B. de adressaten ervan zijn in hun hoedanigheid van bestuurders
van de [eiseres].
Dat heeft de heer B. echter niet de opdracht kunnen verlenen om namens de
[eiseres] rechtsmiddelen in te stellen. Alleen de algemene vergadering van de
[eiseres] had hem die bevoegdheid kunnen verlenen om voor de vennootschap
verbintenissen aan te gaan.
De akten van verzet van 8 oktober 2008 en van hoger beroep van 10 juni 2010
werden dus gesteld door de heer B. namens de [eiseres] terwijl hij niet bevoegd
was om voor haar te beslissen en om haar te vertegenwoordigen.
Die akten werden niet door de vennootschap bekrachtigd. Ze gaan dus niet van
de vennootschap uit.
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De advocaat die de vennootschap heeft vertegenwoordigd, kan dus geen regelmatige opdracht van een bevoegd orgaan van de vennootschap hebben ontvangen. Het vermoeden van artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is dus
weerlegd.
Het ontbreken van bestuurders betekende niet dat de [eiseres] niet de mogelijkheid had om voor de rechter verweer te voeren. Haar algemene vergadering
diende immers een bestuursorgaan te benoemen dat de bevoegdheid zou hebben
gehad om beslissingen te nemen over eventuele rechtsmiddelen.
[De verweerster] voert bovendien terecht de schending aan van artikel 518, § 3,
Wetboek van Vennootschappen (voorheen artikel 55, vierde lid, gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen) luidens hetwelk de opdracht van de bestuurders zes jaren niet te boven mag gaan.
De beslissingen van de heer B. om namens de [eiseres] de rechtsmiddelen in te
stellen, houdt een miskenning in van de wettelijke duur van zijn bevoegdheden.
[De verweerster] vordert, met toepassing van de artikelen 848 en volgende, terecht de ontkentenis van:
— het verzet van 8 september 2008, gedaan namens de [eiseres] tegen het bij
verstek tegen haar uitgesproken vonnis van de rechtbank van koophandel te
Brussel van 13 september 2007;
— het hoger beroep van 10 juni 2010 dat namens de [eiseres] ingesteld is tegen
de vonnissen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 4 juni 2009 en
8 april 2010”.
3. Het arrest komt tot de slotsom dat “die rechtsmiddelen namens de [eiseres]
zijn ingesteld zonder enige wettige vertegenwoordiging en zonder dat zij ze, zelfs
stilzwijgend, had gelast, toegestaan of bekrachtigd.
Die akten moeten bijgevolg onbestaande en, bijgevolg, niet-ontvankelijk worden verklaard”.
Grieven
1. Artikel 55 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen luidt als
volgt:
“Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd ; zij
kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting
van de vennootschap.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet
anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen”.
Vanaf 6 februari 2001 zijn die regels overgenomen in de artikelen 518, § 2 en 3,
en 519 Wetboek van Vennootschappen.
De uitoefening van de opdracht van de bestuurders is volledig onderworpen
aan het belang van de vennootschap tijdens het hele bestaan van de vennootschap.
Volgens artikel 1865, 2°, Burgerlijk Wetboek, “eindigt de vennootschap door
het tenietgaan van de zaak, of door het voltrekken van de handeling”.
Ook hier, vanaf 6 februari 2001, wordt dezelfde regel overgenomen in artikel 39,
2°, Wetboek van Vennootschappen.
Uit artikel 1991 Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk “de lasthebber […] gehouden [is] de lastgeving te volbrengen, zolang hij daarvan niet ontheven is, en hij
[…] verantwoordelijk [is] voor de schade die uit het niet uitvoeren ervan zou
kunnen ontstaan. Eveneens is hij gehouden de zaak waarmee ten tijde van het
overlijden van de lastgever een aanvang was gemaakt, ten einde te brengen, indien de aangelegenheid geen uitstel gedoogt”, samengelezen met artikel 2007
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volgens hetwelk “de lasthebber […] de lastgeving [kan] opzeggen door kennisgeving van zijn ontslag aan de lastgever. Indien evenwel dit ontslag de lastgever
benadeelt, moet de lasthebber hem daarvoor schadeloosstellen, tenzij hij zich in
de onmogelijkheid bevindt om de lastgeving verder te volbrengen, zonder daardoor zelf een aanmerkelijke schade te lijden”, alsook met artikel 2010 van dat
wetboek, luidens hetwelk “ingeval de lasthebber overlijdt, […] zijn erfgenamen
daarvan aan de lastgever kennis [moeten] geven, en inmiddels alles doen wat de
omstandigheden in het belang van de lastgever vereisen”, volgt dat een bestuurder, wanneer hij zijn functies niet langer uitoefent, verplicht is zijn medewerking te verlenen aan de handelingen van beheer en vertegenwoordiging die
zonder zijn optreden niet zouden kunnen worden uitgevoerd. Die regel is bijzonder nuttig wanneer de vennootschap niet meer vertegenwoordigd is of wanneer
de raad van bestuur niet meer in staat is te beraadslagen of de vennootschap
rechtsgeldig te vertegenwoordigen, omdat zij niet langer het door de statuten
of de wet vereiste minimum aantal leden telt.
In het belang van de vennootschap moet de bestuurder zijn functies kunnen
blijven uitoefenen.
Indien de aangelegenheid geen uitstel gedoogt, in de zin van artikel 1991, 2°,
Burgerlijk Wetboek, valt het weliswaar niet te verantwoorden dat één enkele
persoon wiens toestand wegens het stilzitten van de organen van de vennootschap niet is geregulariseerd, de vertegenwoordigingsbevoegdheid onbeperkt behoudt, maar die regel geldt slechts voor vennootschappen die nog operationeel
zijn. Die beperking ratione temporis vloeit immers voort uit de wens om te vermijden dat de bestuurder gedwongen moet worden zijn functies te behouden en
heeft, bijgevolg, uitsluitend tot doel hem te beschermen.
Zolang een vennootschap blijft bestaan, vereist de eerbiediging van het belang
van de vennootschap over het algemeen dat de bestuurder zijn vertegenwoordiging ook na het verstrijken van zijn opdracht behoudt tot in zijn vervanging is
voorzien, en dit zonder enige andere beperking.
Inzonderheid blijkt uit geen enkele van de in het middel vermelde wettelijke
bepalingen, noch uit enige andere bepaling, dat de vertegenwoordiging van de
vennootschap door de bestuurder niet langer mag duren dan de tijd die de algemene vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen te komen. Betreffende de
vertegenwoordiging van een vennootschap in rechte bepaalt artikel 440, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek dat “de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van
de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien
de wet een bijzondere lastgeving eist”.
Krachtens die wetsbepaling wordt de advocaat vermoed van de rechtspersoon
een regelmatige opdracht te hebben gekregen om in rechte op te treden. Dat vermoeden is niet onweerlegbaar. Zodoende kan een advocaat in een appelverzoekschrift als gevolmachtigde optreden zonder dat hij daartoe van enige volmacht
moet doen blijken. Enkel met toepassing van artikel 848 Gerechtelijk Wetboek
kan een proceshandeling die verricht is namens een persoon zonder dat zij die,
zelfs stilzwijgend, heeft gelast, toegestaan of bekrachtigd onbestaande worden
verklaard op verzoek van een partij in het geding, maar de bewijslast berust bij
de partij die deze betwisting opwerpt.
Artikel 848 Gerechtelijk Wetboek luidt immers als volgt: “ingeval een proceshandeling wordt verricht namens een persoon, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat deze die handeling, zelfs stilzwijgend, heeft gelast,
toegelaten of bekrachtigd, [kunnen de partijen een vordering tot ontkentenis
instellen] tenzij de persoon namens wie de handeling is verricht, deze bekrachtigt of te bekwamer tijd bevestigt”.
De ontkentenis van de opdracht ad litem van de advocaat veronderstelt dus
dat de partij die ze aanvoert het bewijs levert van het ontbreken van de wettige
vertegenwoordiging van de rechtspersoon om in rechte op te treden.
2. Om de redenen die in het middel worden vermeld en geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, neemt het arrest aan 1. dat [de eiseres] is blijven
bestaan na de sluiting van de faillissementsverrichtingen bij beslissing van de
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rechtbank van koophandel te Brussel van 21 januari 1991; 2. dat [de eiseres] niet
is ontbonden ondanks ontoereikende activa; 3. dat de heer B. als bestuurder
werd benoemd voor een periode van zes jaar maar dat [de eiseres] hem, na het
verstrijken van zijn opdracht in 1995, nooit heeft vervangen en 4. dat de heer B.
bevestigt dat de litigieuze rechtsmiddelen op zijn beslissing in zijn hoedanigheid
van oud-bestuurder van [de eiseres], werden ingesteld.
Uit die overwegingen volgt dat [de eiseres], met toepassing van de voornoemde
wetsbepalingen, bij de indiening van de litigieuze rechtsmiddelen, op de beslissing van de heer B. geldig in rechte was vertegenwoordigd.
3. Het arrest, dat op grond van de bovenstaande overwegingen beslist dat het
door [de eiseres] ingestelde hoger beroep, net als het voorafgaande verzet, “onbestaande en, bijgevolg, niet-ontvankelijk [moeten] worden verklaard”, omdat
“de bevoegdheid van vertegenwoordiging van [de eiseres] door de heer B. niet
langer mag duren dan de tijd die de algemene vergadering redelijkerwijs nodig
heeft om bijeen te komen”, miskent bijgevolg de wettelijke draagwijdte van de
opdracht van de vennootschapsbestuurder en het wettelijk begrip vertegenwoordiging van een vennootschap in rechte (schending van de artikelen 55 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, 39, inzonderheid 2°, 518,
inzonderheid § 2 en 3, en 519 Wetboek van Vennootschappen, 1865, inzonderheid
2°, 1991, 2007, 2010 Burgerlijk Wetboek, 440, inzonderheid tweede lid, en 848 Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens de artikelen 55, tweede lid, gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen en 518, § 3, Wetboek van Vennootschappen
mag de duur van de opdracht van de bestuurders zes jaren niet te boven
gaan en kunnen zij te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Luidens artikel 1991, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is de lasthebber
gehouden de zaak waarmee ten tijde van de uitdoving van de lastgeving
een aanvang was gemaakt, ten einde te brengen, indien de aangelegenheid geen uitstel gedoogt.
Uit die bepalingen volgt niet dat de functies van een bestuurder wiens
opdracht geëindigd is, slechts zouden voortduren gedurende de tijd die
de algemene vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen te komen
teneinde in zijn vervanging te voorzien.
Het arrest overweegt, zonder dat daarop kritiek wordt geuit, dat,
overeenkomstig de Faillissementswet van 18 april 1851, de sluiting van
het faillissement van de eiseres bij vonnis van 21 januari 1991 niet heeft
geleid tot de ontbinding ervan en dat “die sluiting tot gevolg heeft gehad dat haar aandeelhouders opnieuw in hun attributen en de bestuurders opnieuw in hun bevoegdheden aan het hoofd van die vennootschap
zijn getreden”.
Het stelt vast dat de opdracht van de bestuurders van de eiseres, onder wie de heer B., in 1995 verstreken is en dat “de akten van verzet van
8 oktober 2008 en van beroep van 10 juni 2010 […] werden gesteld door de
heer B. namens de [eiseres]”, die ze niet heeft bekrachtigd.
Het arrest dat na erop te hebben gewezen dat het “in het belang van
de vennootschap en van derden […] wellicht aangewezen [is] dat de bestuurder wiens opdracht geëindigd is zijn bevoegdheden behoudt tot de
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algemene vergadering voorziet in zijn vervanging of in de hernieuwing
van zijn opdracht”, overweegt dat “die bevoegdheid […] echter tijdelijk
[is]” en dat “zij […] niet langer [mag] duren dan de tijd die de algemene
vergadering redelijkerwijs nodig heeft om bijeen te komen”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat de akten van verzet van
8 oktober 2008 en van hoger beroep van 10 juni 2010 “onbestaand en [bijgevolg] niet-ontvankelijk verklaard moeten worden”.
Het middel is gegrond.
En de eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard ten aanzien de partij die daartoe in de zaak voor het Hof is opgeroepen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van E.B.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
27 juni 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Grégoire en mevr.
Heenen.

N° 467
— 1 juli 2014
(P.14.0969.N)

VAKANTIEKAMER

1° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — HERROEPING. — BESLISSING OVER EEN VERZOEK
OM EEN EERDER BEVOLEN HERROEPING ONGEDAAN TE MAKEN. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR
VOOR
CASSATIEBEROEP.
—
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK.
—
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — HERROEPING. — BESLISSING OVER
EEN VERZOEK OM EEN EERDER BEVOLEN HERROEPING ONGEDAAN TE MAKEN. —
CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
3° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. —
TOEPASSING VAN ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — UITVOERING VAN DE STRAF IN BELGIË. — WEGVALLEN VAN DE BUITENLANDSE BESLISSING INGEVOLGE HET AANWENDEN VAN RECHTSMIDDELEN. — GEVOLG.
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4° STRAFUITVOERING. — STRAFUITVOERINGSRECHTBANK. — VERZOEK TOT
TOEKENNING VAN EEN VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING. — TIJDSVOORWAARDEN. — BEREKENING VAN HET TOTAAL VAN DE OPGELEGDE VRIJHEIDSSTRAFFEN.
—
BUITENLANDSE
VEROORDELING.
—
EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL. — TOEPASSING VAN ARTIKEL 6, 4°, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — UITVOERING VAN DE STRAF IN BELGIË. — WEGVALLEN VAN
DE BUITENLANDSE BESLISSING INGEVOLGE HET AANWENDEN VAN RECHTSMIDDELEN. — GEVOLG.

1° en 2° De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank over een verzoek om
een eerder door de strafuitvoeringsrechtbank bevolen herroeping van een
voorwaardelijke invrijheidstelling ongedaan te maken, valt niet onder de beslissingen waartegen op grond van artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering
cassatieberoep openstaat voor de veroordeelde.
3° en 4° Indien blijkt dat de buitenlandse gerechtelijke beslissing die ten
grondslag ligt aan het door de buitenlandse overheid uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel en aan de beslissing van het Belgische onderzoeksgerecht om artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel toe te passen,
ingevolge het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de buitenlandse gerechtelijke beslissing niet meer bestaat, verliest de beslissing van het Belgische
onderzoeksgerecht haar voorwerp en kan voor de bepaling van de door
artikel 25 Wet Strafuitvoering bedoelde tijdsvoorwaarden geen rekening meer
worden gehouden met die beslissingen en dit ongeacht de kracht van gewijsde van de beslissing van het Belgische onderzoeksgerecht.

(G.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Nederlandstalige strafuitvoeringsrechtbank te Brussel van 21 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE

PROCEDURE

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende:
— aan de eiser die was opgesloten ter uitvoering van een gevangenisstraf van zeven jaar hem opgelegd bij arrest van het hof van beroep te
Antwerpen van 22 oktober 2009 en een gevangenisstraf van zes maanden
deels met uitstel van tenuitvoerlegging hem opgelegd bij vonnis van de
correctionele rechtbank te Antwerpen van 18 juni 2007, uitstel dat ingevolge de eerste veroordeling was herroepen, werd door de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen bij vonnis van 17 oktober 2011 de
voorwaardelijke invrijheidstelling toegestaan;
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— tegen de eiser werd door de onderzoeksrechter te Antwerpen op
20 maart 2012 een bevel tot inhechtenisneming verleend op grond van
een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd op 25 oktober 2011 door
de Roemeense overheid en dit op grond van een verstekvonnis gewezen
door de rechtbank te Boekarest van 23 juni 2011, dat de eiser veroordeelde tot een gevangenisstraf van vijftien jaar;
— de raadkamer te Antwerpen heeft bij vonnis van 29 maart 2012 de
tenuitvoerlegging van dit Europees aanhoudingsbevel bevolen;
— de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen heeft bij in
kracht van gewijsde getreden arrest van 4 mei 2012 eisers hoger beroep
tegen dit vonnis van 29 maart 2012 ontvankelijk en deels gegrond verklaard en de facultatieve weigeringsgrond van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel toegepast, zodat de gevangenisstraf van vijftien
jaar waartoe de eiser bij voormeld vonnis van de rechtbank te Boekarest werd veroordeeld, in België dient te worden uitgevoerd;
— de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen heeft bij in kracht van
gewijsde getreden vonnis van 7 mei 2012 de aan de eiser bij vonnis van
17 oktober 2011 toegekende voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen aangezien de eiser gelet op zijn opsluiting in de gevangenis niet langer de hem opgelegde voorwaarden kon naleven;
— de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen heeft zich bij vonnis
van 27 januari 2014 territoriaal onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een door de eiser neergelegd verzoekschrift dat ertoe strekte
de strafuitvoeringsrechtbank te laten vaststellen dat aangezien het
Roemeense Hof van Cassatie de veroordeling van de eiser tot vijftien
jaar gevangenisstraf bij vonnis van de rechtbank van Boekarest van
23 juni 2011 heeft verbroken, de grondslag voor het Europees bevel tot
aanhouding en voor de herroeping bij vonnis van 7 mei 2012 van de aan
de eiser bij vonnis van 17 oktober 2011 toegekende voorwaardelijke invrijheidstelling is verdwenen, zodat de strafuitvoeringsrechtbank aan
de eiser opnieuw de reeds verleende voorwaardelijke invrijheidstelling
diende toe te kennen;
— de Nederlandstalige strafuitvoeringsrechtbank te Brussel heeft
met het thans bestreden vonnis uitspraak gedaan over dit verzoekschrift en zich eensdeels onbevoegd verklaard om de herroeping bij vonnis van 7 mei 2012 van de aan de eiser toegekende invrijheidstelling
ongedaan te maken, anderdeels eisers verzoek tot toekenning van een
voorwaardelijke invrijheidstelling onontvankelijk verklaard omdat
niet voldaan was aan de wettelijke tijdsvoorwaarden.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middelen
1. Het eerste middel voert schending aan van de artikelen 443 en volgende Wetboek van Strafvordering, de artikelen 1133 en volgende Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 63 en 67 Wet Strafuitvoering: de
strafuitvoeringsrechtbank laat na de in de artikelen 443 en volgende
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Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1133 en volgende Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedures toe te passen op een beslissing van de
strafuitvoeringsrechtbank waarbij een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingetrokken en waarvan de oorzaak nadien is komen te vervallen.
Ondergeschikt wordt aan het Hof gevraagd om aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: “Schenden de artikelen 63 en 67 Wet Strafuitvoering, de artikelen 443 en volgende Wetboek
van Strafvordering en de artikelen 1133 en volgende Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 Grondwet doordat personen die werden veroordeeld in een criminele of een correctionele zaak of tegen wie een in
kracht van gewijsde getreden beslissing van een burgerlijk gerecht is
gewezen, de mogelijkheid hebben de herziening of de herroeping van gewijsde te vragen van in kracht van gewijsde getreden beslissingen, terwijl personen wiens strafuitvoeringsmodaliteit werd herroepen door
een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, doch waarvan de oorzaak
achteraf is weggevallen niet over de mogelijkheid beschikken om de
herziening van de herroeping of de herroeping van het gewijsde te vragen van in kracht van gewijsde getreden beslissingen”.
Het tweede middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 24 en volgende, 64 en 70 Wet Strafuitvoering, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging
en het recht op een eerlijk proces en van de bevoegdheidsregels: het
vonnis oordeelt ten onrechte dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de titel vormt die maakt dat de door de rechtbank te Boekarest op 23 juni 2011 uitgesproken straf van 15 jaar
rechtsgeldig in België wordt uitgevoerd, definitief is en dat dit tot nader order ook zo blijft; aldus grondt de strafuitvoeringsrechtbank haar
beslissing op een verkeerde voorstelling van feiten en juridische gevolgtrekkingen waardoor het voor de eiser onmogelijk was zich hiertegen te verdedigen; de strafuitvoeringsrechtbank interpreteert de
wettelijke regels over haar bevoegdheid verkeerd en zou die bevoegdheid niet zijn te buiten gegaan indien zij opnieuw uitspraak had gedaan
over de herroepen strafuitvoeringsmodaliteit.
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over eisers verzoek om de eerder door de strafuitvoeringsrechtbank bevolen
herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling ongedaan te maken
2. Artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt: “Tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en van de strafuitvoeringsrechtbank met betrekking tot de toekenning, de afwijzing of met
betrekking tot herroeping van de in titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de bijzondere voorwaarden, evenals de overeenkomstig Titel XI genomen beslissingen, staat
cassatieberoep open voor het openbaar ministerie, ambtshalve of op bevel van de Minister van Justitie, en de veroordeelde”.
3. De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om een eerder door
de strafuitvoeringsrechtbank bevolen herroeping van een voorwaarde-
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lijke invrijheidstelling ongedaan te maken, valt niet onder de beslissingen waartegen op grond van artikel 96, eerste lid, Wet
Strafuitvoering cassatieberoep openstaat voor de veroordeelde.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.
4. Het eerste middel dat betrekking heeft op een beslissing waartegen
eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft geen antwoord.
5. De met het eerste middel verband houdende prejudiciële vraag
dient niet te worden gesteld.
6. In zoverre het tweede middel betrekking heeft op een beslissing
waartegen eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft het geen
antwoord.
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over eisers verzoek tot toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling
7. Artikel 25 Wet Strafuitvoering bepaalt de tijdsvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat een veroordeelde de strafuitvoeringsmodaliteit van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegekend.
Voor de berekening van het totaal van de aan de veroordeelde opgelegde vrijheidsstraffen en de beoordeling of de betrokkene het door
artikel 25 Wet Strafuitvoering vereiste deel van die straffen heeft ondergaan, dient de strafuitvoeringsrechtbank in beginsel rekening te
houden met de veroordeling door een buitenlands gerecht tot een vrijheidsstraf, welke aanleiding heeft gegeven tot het uitvaardigen door de
buitenlandse overheid van een Europees aanhoudingsbevel, waarvan de
tenuitvoerlegging door het onderzoeksgerecht in België bij definitieve
beslissing werd geweigerd op grond van de facultatieve weigeringsgrond van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. In dat geval
wordt die vrijheidsstraf immers overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer gelegd.
8. Indien evenwel blijkt dat de buitenlandse gerechtelijke beslissing
die ten grondslag ligt aan het door de buitenlandse overheid uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel en aan de beslissing van het Belgische
onderzoeksgerecht
om
artikel 6,
4°,
Wet
Europees
Aanhoudingsbevel toe te passen, ingevolge het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de buitenlandse gerechtelijke beslissing niet meer bestaat, verliest de beslissing van het Belgische onderzoeksgerecht haar
voorwerp en kan voor de bepaling van de door artikel 25 Wet Strafuitvoering bedoelde tijdsvoorwaarden geen rekening meer worden gehouden met die beslissingen en dit ongeacht de kracht van gewijsde van de
beslissing van het Belgische onderzoeksgerecht.
9. Het vonnis oordeelt dat zich in het dossier een aantal uit het Roemeens vertaalde stukken bevinden die erop wijzen dat sinds de uitvoering van de gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd bij vonnis van de
rechtbank van Boekarest van 23 juni 2011, met betrekking tot deze straf
een aantal juridische procedures zijn gevoerd en dat op het ogenblik
van de behandeling van de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank de
buitenlandse zaak deels of geheel opnieuw in handen is van de eerste
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rechter. Aldus geeft het vonnis te kennen dat het vonnis van de rechtbank te Boekarest van 23 juni 2011 niet meer bestaat.
10. De beslissing dat het definitief arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de titel vormt waardoor de door de rechtbank van
Boekarest uitgesproken straf van vijftien jaar in België rechtsgeldig
wordt uitgevoerd en dat dit tot nader order zo blijft, wat maakt dat de
eiser pas op 18 maart 2017 aan de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling zal voldoen en zijn verzoek om een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling dan ook onontvankelijk is, is niet naar
recht verantwoord.
Het tweede middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eisers verzoek tot toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling onontvankelijk
verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden opgemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Nederlandstalige strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samengesteld.
1 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Luyckx (bij de balie te Antwerpen).

N° 468
— 1 juli 2014
(P.14.1051.N)

VAKANTIEKAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.3. — DUUR VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — REDELIJK
KARAKTER. — BEOORDELING. — DRAAGWIJDTE.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — DUUR VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — REDELIJK KARAKTER. — BEOORDELING. — DRAAGWIJDTE.
3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — GEVANGENNEMING. — DUUR VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS. — REDELIJK KARAKTER. — BEOORDELING. — DRAAGWIJDTE.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.3. — DUUR VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — REDELIJK
KARAKTER. — MOTIVERING. — RECIDIVEGEVAAR.
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5° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — DUUR VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — REDELIJK KARAKTER. — MOTIVERING. — RECIDIVEGEVAAR.

1°, 2° en 3° Of de duur van de voorlopige hechtenis voor een naar het hof van
assisen verwezen beschuldigde redelijk is, wordt onaantastbaar in feite beoordeeld door de rechter die uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling als bedoeld in artikel 27, § 1, Voorlopige Hechteniswet; die
beoordeling mag niet abstract of algemeen gebeuren, maar moet concreet
zijn, rekening houdend met de specifieke gegevens van elke zaak (1). (Art.
5.3 Verdrag Rechten van de Mens; Art. 16, §§ 1 en 5, 22 en 27, § 3, vierde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
4° en 5° De duur van de voorlopige hechtenis heeft een invloed op de motiveringsverplichting van de beslissing tot handhaving van de hechtenis, 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 redelijk karakter van de voorlopige
hechtenis op geen enkele wijze meer rekening zou mogen houden met het recidivegevaar (2). (Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens; Art.16, §§ 1 en
5, 22 en 27, § 3, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM: het arrest
beantwoordt niet de in het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling vermelde precieze omstandigheden waaruit de overschrijding van
de redelijke termijn blijkt; het arrest past die bepaling verkeerd toe
door vast te stellen dat op het ogenblik van het verwijzingsarrest de redelijke termijn niet was overschreden; het beweerde verzoek tot bijkomend onderzoek is niet de oorzaak van de onredelijke vertraging; het
recidivegevaar is niet meer relevant gelet op het tijdsverloop en het
houdt bovendien een miskenning in van het vermoeden van onschuld.
(1) Cass. 6 juli 2000, AR P.10.1095.N, AC 2000, nr. 475.
(2) Zie Cass. 22 december 2010, AR P.10.1918.F, AC 2010, nr. 765.
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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 voor een naar het hof van
assisen verwezen beschuldigde redelijk is, wordt onaantastbaar in feite
beoordeeld door de rechter die uitspraak doet over het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling als bedoeld in artikel 27, § 1, Voorlopige
Hechteniswet. Die beoordeling mag niet abstract of algemeen gebeuren, maar moet concreet zijn, rekening houdend met de specifieke gegevens van elke zaak.
In zoverre het middel opkomt tegen die beoordeling of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waartoe het niet bevoegd is, is het
niet ontvankelijk.
4. De duur van de voorlopige hechtenis heeft een invloed op de motiveringsverplichting van de beslissing tot handhaving van de hechtenis,
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 redelijk karakter van de voorlopige hechtenis op geen enkele wijze meer rekening
zouden mogen houden met het recidivegevaar.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
5. De rechter die bij de beoordeling van de handhaving van de voorlopige hechtenis in het algemeen en van de redelijke termijn-vereiste van
artikel 5.3. EVRM in het bijzonder rekening houdt met een uit meerdere in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordelingen afgeleid recidivegevaar, miskent het vermoeden van onschuld van de
betrokkene niet.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. De appelrechters oordelen dat:
— de redelijke termijn-vereiste moet worden beoordeeld op het tijdstip van hun beslissing en niet op het tijdstip van de vermoedelijke behandeling van de zaak door het hof van assisen;
— uit de volgorde en opeenvolging van de onderzoeksmaatregelen en
de afwerking van de expertiseverslagen, waarvan geen onredelijk lang
heeft aangesleept, moet worden besloten dat op het tijdstip van het verwijzingsarrest, namelijk 11 april 2012, de redelijke termijn van de hechtenis niet was overschreden;
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— op de opening van de zitting van het hof van assisen, namelijk
14 oktober 2013, er evenmin sprake was van een onredelijke termijn van
hechtenis;
— op vraag van de procureur-generaal de zaak bij beschikking van de
voorzitter van het hof van assisen van 4 september 2013 werd uitgesteld
wegens onderzoeksverrichtingen betreffende de mogelijke betrokkenheid van één of meer andere personen;
— de termijn verlopen sinds deze beschikking om de erin aangehaalde
redenen en samen genomen met het vroegere verloop van het onderzoek
en de maatregelen tot de in staat stelling van de zaak maken dat de
hechtenis op het ogenblik van het bestreden arrest niet als onredelijk
kan worden beschouwd;
— er een ernstig gevaar bestaat voor recidive nu de eiser bij vonnis
van de correctionele rechtbank te Brussel van 28 maart 2011 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden wegens onder
meer poging tot diefstal braak, vernieling, opzettelijke slagen en verwondingen, gepleegd in december 2009, in staat van wettelijke herhaling, na een eerdere veroordeling bij vonnis van de correctionele
rechtbank te Brussel van 1 december 2008 wegens bedreiging, opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, vernieling en smaad
gepleegd in de periode van 15 december 2006 tot juli 2008 tot een gevangenisstraf van dertig maanden en een geldboete, deels met uitstel van
tenuitvoerlegging, waarbij een deel van de met die vonnissen bestrafte
feiten werden gepleegd na de feiten waarvoor de eiser op 11 april 2012
naar het hof van assisen werd verwezen.
Met die redenen beoordelen de appelrechters concreet en rekening
houdend met de specifieke gegevens van de zaak de redelijkheid van eisers voorlopige hechtenis op het tijdstip van hun beslissing, beantwoorden zij de door de eiser in zijn verzoekschrift aangevoerde argumenten
en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. 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.
1 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Partoens (bij de balie te Tongeren).
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N° 469
— 8 juli 2014
(C.14.0306.N)

VAKANTIEKAMER

1° WRAKING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERZOEK TOT WRAKING. — WRAKING
TEGEN EEN LID VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN
VASTGOEDMAKELAARS. — TOEPASSELIJKE PROCEDURE.
2° WRAKING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERZOEK TOT WRAKING. — WRAKING
TEGEN EEN LID VAN DE KAMER VAN BEROEP VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN
VASTGOEDMAKELAARS. — WRAKINGSVERZOEK. — ONTVANKELIJKHEID. — VERZOEKSCHRIFT ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT DIE MEER DAN TIEN JAAR BIJ
DE BALIE IS INGESCHREVEN.

1° Krachtens artikel 67 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling
van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut
van Vastgoedmakelaars wordt de beoordeling van een wrakingsverzoek tegen een lid van een kamer van beroep of van de verenigde kamers van beroep
opgedragen aan het Hof van Cassatie, en verloopt de procedure zoals bepaald in artikel 838 Gerechtelijk Wetboek.
2° Op grond van artikel 2 Gerechtelijk Wetboek is artikel 835 van hetzelfde
wetboek van toepassing op een wrakingsverzoek tegen een lid van een kamer
van beroep of van de verenigde kamers van beroep; krachtens die bepaling
wordt de vordering tot wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid bij akte
ondertekend door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

De verzoeker heeft ter zitting van de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 25 juni 2014 een verzoek tot
wraking van de kamer van beroep onder voorzitterschap van Y. neergelegd.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt ervan deel uit.
De voorzitter van de kamer van beroep heeft op 26 juni 2014 de bij
artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 67 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot
bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars wordt de beoordeling van een
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wrakingsverzoek tegen een lid van een kamer van beroep of van de verenigde kamers van beroep opgedragen aan het Hof van Cassatie, en verloopt de procedure zoals bepaald in artikel 838 Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 835 Gerechtelijk Wetboek, hier toepasselijk op
grond van artikel 2 van hetzelfde wetboek, wordt de vordering tot wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid bij akte ondertekend door een
advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.
2. De akte waarbij de vordering is ingeleid, is niet ondertekend door
een advocaat.
De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op nul euro.
8 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 470
— 8 juli 2014
(P.14.1021.F)

VAKANTIEKAMER

1° JEUGDBESCHERMING. — JEUGDGERECHTEN. — BEGELEIDENDE MAATREGEL
VAN OPVOEDENDE AARD. — VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TOT BEVESTIGING, INTREKKING OF WIJZIGING VAN DE MAATREGEL. — BEVOEGDHEID VAN
HET RECHTSCOLLEGE DAT KENNISNEEMT VAN DE ZAAK. — VERLENGING VAN DE
MAATREGEL.
2° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — JEUGDGERECHTEN. — BEGELEIDENDE MAATREGEL VAN OPVOEDENDE AARD. — VORDERING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE TOT BEVESTIGING, INTREKKING OF WIJZIGING VAN DE
MAATREGEL. — BEVOEGDHEID VAN HET GERECHT DAT KENNISNEEMT VAN DE
ZAAK. — VERLENGING VAN DE MAATREGEL.

1° en 2° De jeugdrechtbank waarbij, op vordering van het openbaar ministerie,
met toepassing van artikel 60 van de wet van 8 april 1965, een verzoek tot bevestiging, intrekking of wijziging van een begeleidende maatregel van opvoedende aard aanhangig is gemaakt, kan beslissen om de begeleidende
opvoedende maatregel te verlengen overeenkomstig artikel 10 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de
jeugd. (Art. 60, Jeugdbeschermingswet; art. 10, § 1, Decr. Fr. Gem.
4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

LUIK T. B. E.A.)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest — repertoriumnummer
1588 — van het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, van 12 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij vonnis van 22 april 2013 beslist de jeugdrechtbank te Dinant dat de
fysieke of psychische integriteit van het kind M. B. (geboren op 6 mei
2011) ernstig in het gedrang is, dat een van de personen die, in rechte of
in feite, het ouderlijk gezag uitoefenen over dat kind of dat kind onder
hun bewaring hebben, de hulp heeft geweigerd van de adviseur bij de
hulpverlening aan de jeugd dan wel heeft nagelaten die hulp te gebruiken en dat het wegens het gevaar dat die toestand oplevert, noodzakelijk is om zijn toevlucht te nemen tot dwang. Het legt bijgevolg het
kind, zijn ouders en familieleden of één van hen richtlijnen of een educatieve begeleiding op en zegt dat die maatregel wordt genomen voor
maximaal een jaar, te rekenen vanaf de effectieve tenuitvoerlegging ervan door de directrice van de hulpverlening aan de jeugd.
Bij dagvaardingen van 28 en 30 januari 2014 roept de procureur des Konings te Dinant de verweerders op om, “met toepassing van artikel 60
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, gewijzigd
bij wet van 2 februari 1994, de genomen maatregelen alsook de bij vonnis van 22 april 2013 van de jeugdrechtbank te Dinant opgelegde verplichtingen te horen bevestigen, in te trekken of te wijzigen: te dezen,
de wijziging van de begeleidende maatregel van opvoedende aard, door
ze te vervangen door een huisvestingsmaatregel buiten de gezinsomgeving”.
Op de rechtszitting van 10 februari 2014 vordert het openbaar ministerie eerst de wijziging van het voormelde vonnis van 22 april 2013 en de
huisvesting van het kind buiten de gezinsomgeving om vervolgens te
verklaren: “Na verhoor van de vader wens ik mijn vordering tot toepassing van artikel 60 niet te bevestigen, voor zover de vader zijn inspanningen voortzet”.
Bij vonnis van 10 maart 2014 beveelt de jeugdrechtbank, die vaststelt
dat de toestand van gevaar, de weigering van hulp en de noodzaak om
zijn toevlucht te nemen tot dwang blijven bestaan, andermaal de onverwijlde bevestiging van het vonnis van 22 april 2013, waarbij die bevestiging “geldt als een verlenging gesteund op artikel 10 van het decreet”
van 4 maart 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd. Het beslist dat er geen grond is om, ter aanvulling van die maatregel, de tijdelijke huisvesting van het kind buiten
zijn gezinsomgeving te bevelen.
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Op 21 maart 2014 stelt het openbaar ministerie hoger beroep in tegen
alle beschermende beschikkingen van dat vonnis.
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van 10 maart 2014 met als
enige wijziging dat de maatregel van de jeugdrechtbank van 22 april
2013 overeenkomstig artikel 10 van het voormelde decreet van 4 maart
1991 wordt verlengd.
III. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing ten
aanzien van de verweerster
Het arrest werd ten aanzien van de verweerster bij verstek gewezen.
Het cassatieberoep, dat tegen die beslissing is ingesteld vóór het verstrijken van de verzettermijn van de verweerster, is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing ten
aanzien van de verweerder
Middel
Het middel verwijt het arrest dat het ambtshalve de educatieve begeleidingsmaatregelen verlengt die de verweerder zijn opgelegd bij vonnis
van de jeugdrechtbank te Dinant van 22 april 2013.
Naar luid van artikel 10, § 1, van het decreet van 4 maart 1991 van de
Raad van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd
wordt de duur van elke hulpverlenende maatregel die ter uitvoering
van artikel 38 van het decreet door de Franse Gemeenschap wordt toegekend en betoelaagd, beperkt tot maximaal één jaar, te rekenen vanaf
de datum waarop de hulp daadwerkelijk wordt verleend. De hulpverlening kan worden verlengd voor één of meer andere jaarlijkse perioden.
Naar luid van artikel 60, vierde lid, Jeugdbeschermingswet, moet iedere maatregel zoals bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, uitgezonderd
1° en 8°, en bevolen bij vonnis, opnieuw worden onderzocht, teneinde te
worden bevestigd, ingetrokken of gewijzigd vóór het verstrijken van
een termijn van een jaar te rekenen van de dag waarop de beslissing definitief is geworden. Deze procedure wordt ingeleid door het openbaar
ministerie overeenkomstig de in artikel 45, 2 b) en c), bepaalde vormvereisten.
Artikel 45, 2, b), bepaalt dat de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig
wordt gemaakt bij onder meer dagvaarding op verzoek van het openbaar ministerie teneinde over de zaak zelf te beslissen.
Te dezen heeft de jeugdrechtbank in haar vonnis van 22 april 2013 toepassing gemaakt van artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, Jeugdbeschermingswet, volgens hetwelk de jeugdrechtbank de voor haar gebrachte
personen onder een intensieve educatieve begeleiding en onder een geïndividualiseerde omkadering kan plaatsen van een referentieopvoeder
die afhangt van de door de gemeenschappen aangewezen dienst, of van
een natuurlijke persoon die beantwoordt aan de door de gemeenschappen gestelde voorwaarden.
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De dagvaarding op vordering van het openbaar ministerie verzocht de
jeugdrechtbank om, met toepassing van artikel 60 Jeugdbeschermingswet, de genomen maatregelen alsook de bij het vonnis van de jeugdrechtbank van 22 april 2013 opgelegde verplichtingen te bevestigen, in
te trekken of te wijzigen en, met name, om de begeleidende maatregel
van opvoedende aard te vervangen door een huisvestingsmaatregel buiten de gezinsomgeving.
Het hof van beroep waarbij, op vordering van het openbaar ministerie, met toepassing van artikel 60 Jeugdbeschermingswet, een verzoek
tot bevestiging, intrekking of wijziging van de opgelegde maatregel
aanhangig is gemaakt, heeft, zonder de in het middel bedoelde wetsbepalingen te schenden, kunnen beslissen de begeleidende maatregel van
opvoedende aard waartoe werd beslist bij vonnis van 22 april 2013 te hernieuwen.
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat
8 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 471
— 8 juli 2014
(P.14.1085.F)

VAKANTIEKAMER

1° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. —
VERPLICHTE WEIGERINGSGROND. — AFBREUK AAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN.
— BEGRIP.
2° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING IN BELGIË. —
ONDERZOEKSGERECHTEN. — TOEZICHT OP DE BIJ WET BEPAALDE VOORWAARDEN.
— DRAAGWIJDTE VAN HET TOEZICHT. — VERZOEK TOT HET VERRICHTEN VAN
AANVULLEND ONDERZOEK.

1° Artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003, dat bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd ingeval er
ernstige redenen bestaan te denken dat dit afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokkene, zoals die in artikel 6 van het Verdrag van
de Europese Unie zijn vastgelegd, voorziet in een weigeringsgrond voor de
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overlevering wanneer er, gesteund op feitelijke gegevens, ernstige redenen
bestaan te denken dat de uitvaardigende Staat afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokkene; het middel, dat in werkelijkheid aanvoert dat de geestelijke gezondheid van de eiser een beletsel vormt voor de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in de zin van het
voormelde artikel 4, 5°, ongeacht de houding van de uitvaardigende Staat,
faalt bijgevolg naar recht (1).
2° Aangezien de rechter van de aangezochte Staat geen discretionaire bevoegdheid heeft om de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen dan wel te weigeren en de tenuitvoerlegging, onder
voorbehoud van verplichte of facultatieve weigeringsgronden, onvermijdelijk
is wanneer de bij wet van 19 december 2003 bepaalde voorwaarden zijn vervuld, dient de kamer van inbeschuldigingstelling niet te antwoorden op een
verzoek tot bijkomende informatie over de feiten of tot het verrichten van een
psychiatrisch deskundigenonderzoek.

(P.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen aan.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Vijfde middel
Krachtens artikel 4, 5°, van de wet van 19 december 2003 wordt de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel geweigerd ingeval
er ernstige redenen bestaan te denken dat dit afbreuk zou doen aan de
fundamentele rechten van de betrokkene, zoals die in artikel 6 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.
Dat artikel bepaalt een weigeringsgrond voor de overlevering wanneer er, op grond van feitelijke gegevens, ernstige redenen bestaan te
denken dat de uitvaardigende Staat afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de betrokkene.
Het middel, dat in werkelijkheid aanvoert dat de geestelijke gezondheid van de eiser een beletsel vormt voor de tenuitvoerlegging van het
(1) Zie Cass. 23 januari 2013, AR P.13.0087.F, AC 2013, nr. 55.
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Europees aanhoudingsbevel in de zin van het voormelde artikel 4, 5°,
ongeacht de houding van de uitvaardigende Staat, faalt naar recht.
(…)
Achtste middel
De eiser heeft in zijn appelconclusie om bijkomende informatie verzocht over de feiten en heeft een psychiatrisch deskundigenonderzoek
aangevraagd, alvorens de voortzetting van de rechtspleging te overwegen. Het middel voert aan dat het arrest niet antwoordt op dat verweer.
Aangezien de rechter van de aangezochte Staat geen discretionaire
bevoegdheid heeft om de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen dan wel te weigeren en die tenuitvoerlegging,
onder voorbehoud van verplichte of facultatieve weigeringsgronden,
zich opdringt wanneer de bij wet van 19 december 2003 bepaalde voorwaarden zijn vervuld, hoefde de kamer van inbeschuldigingstelling niet
te antwoorden op het verzoek tot het verrichten van aanvullend onderzoek.
Voor het overige omkleedt het arrest zijn beslissing regelmatig met
redenen door in verband met de geestestoestand van de eiser te oordelen dat “het aan het openbaar ministerie staat om, in het kader van de
overlevering van de betrokkene, in voorkomend geval, artikel 23, § 1,
van de wet van 19 december 2003 toe te passen”.
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.
8 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Hanssen (bij de balie te Luik).

N° 472
— 15 juli 2014
(P.14.1029.N)

VAKANTIEKAMER

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. — TERMIJN VOOR
DE VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE VERTALINGEN.
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2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. —
TERMIJN VOOR DE VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE VERTALINGEN.
3° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — RECHT OP VERTOLKING EN VERTALING IN STRAFPROCEDURES. — RICHTLIJN 2010/64/EU VAN 20 OKTOBER 2010 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD. — RECHTSTREEKSE WERKING IN BELGIË.
4° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — BELEID. — RICHTLIJN
2010/64/EU VAN 20 OKTOBER 2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.
— RECHT OP VERTOLKING EN VERTALING IN STRAFPROCEDURES. — RECHTSTREEKSE WERKING IN BELGIË.
5° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. — ESSENTIELE
STUKKEN. — VERBOD OM DE RECHTSPLEGING TE REGELEN ZONDER VOEGING BIJ
HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE SCHRIFTELIJKE VERTALING.
6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. —
ESSENTIELE STUKKEN. — VERBOD OM DE RECHTSPLEGING TE REGELEN ZONDER
VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE SCHRIFTELIJKE VERTALING.
7° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. — ESSENTIELE
STUKKEN. — VERBOD OM DE RECHTSPLEGING TE REGELEN ZONDER VOEGING BIJ
HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE SCHRIFTELIJKE VERTALING. — UITZONDERING.
— VOORWAARDEN.
8° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. —
ESSENTIELE STUKKEN. — VERBOD OM DE RECHTSPLEGING TE REGELEN ZONDER
VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE SCHRIFTELIJKE VERTALING. —
UITZONDERING. — VOORWAARDEN.
9° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN. — REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING ZONDER VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE GEVRAAGDE
SCHRIFTELIJKE VERTALING.

— MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.

— BEOORDELING.
10° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN.
— REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ZONDER VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE
GEVRAAGDE SCHRIFTELIJKE VERTALING. — MISKENNING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING. — BEOORDELING.

1° en 2° Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken bepaalt geen termijn waarbinnen
de gevraagde schriftelijke vertalingen bij het strafdossier moeten worden gevoegd. (Art. 22 Taalwet Gerechtszaken)
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3° en 4° De artikelen 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 8. van de Richtlijn 2010/
64/EU van 20 oktober 2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures die België tegen
27 oktober 2013 diende om te zetten, leggen zodanige onvoorwaardelijke en
precieze verplichtingen op dat ze vanaf die datum tegen België kunnen worden ingeroepen (1) (Artt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 8, Richtlijn 2010/
64/EU)
5° en 6° Uit artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, de artikelen 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.7 en 8. van de Richtlijn 2010/64/EU en het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging volgt dat indien een inverdenkinggestelde ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging de schriftelijke vertaling
heeft gevraagd van stukken van het strafdossier, het onderzoeksgerecht in
de regel de rechtspleging slechts kan regelen nadat de schriftelijke vertaling
van die stukken bij het dossier werd gevoegd en de inverdenkinggestelde ervan heeft kunnen kennis nemen, voor zover wordt geoordeeld dat het gaat
om stukken die essentieel zijn voor de uitoefening van zijn recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht. (Art. 127 Wetboek van Strafvordering;
art. 22 Taalwet Gerechtszaken; artt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 8,
Richtlijn 2010/64/EU)
7° en 8° Ingeval van bijzondere omstandigheden zoals onder meer de hechtenistoestand van een of meerdere inverdenkinggestelden, de omvang van het
strafdossier of van de stukken waarvan schriftelijke vertaling wordt gevraagd, het late tijdstip waarop een inverdenkinggestelde om schriftelijke
vertaling heeft verzocht of de omstandigheid dat de goede rechtsbedeling vereist dat een strafdossier niet wordt gesplitst en desgevallend rekening houdend met de door artikel 3.7 Richtlijn 2010/64/EU bepaalde uitzondering dat
in plaats van een schriftelijke vertaling een mondelinge vertaling of mondelinge samenvatting van de essentiële processtukken kan worden verstrekt
voor zover dit het eerlijke verloop van de procedure onverlet laat, mag het
onderzoeksgerecht evenwel de rechtspleging regelen zonder voeging van de
gevraagde schriftelijke vertaling op voorwaarde dat daardoor de uitoefening
van het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde voor het onderzoeksgerecht niet wordt miskend (Art. 127 Wetboek van Strafvordering;
art. 22 Taalwet Gerechtszaken; artt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 8,
Richtlijn 2010/64/EU)
9° en 10° Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite of een regeling
van de rechtspleging met slechts een gedeeltelijke voeging of zonder voeging
van de door de inverdenkinggestelde gevraagde schriftelijke vertaling van
stukken de uitoefening van zijn recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht al dan niet miskent (Art. 127 Wetboek van Strafvordering; art. 22
Taalwet Gerechtszaken; artt. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 en 8, Richtlijn
2010/64/EU)

(B.)
(1) Zie A. WEYENBERGH, “Les développements de l’espace européen de justice pénale
depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne”, in F. ROGGEN (ed.), Actualités en droit
pénal, UB3, Brussel, Bruylant, 2012, 39, voetnoot (16).
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 3.1 en 3.2 van
de Richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (hierna Richtlijn 2010/64/EU) en artikel 22 Taalwet Gerechtszaken: de appelrechters konden gelet op deze communautaire bepalingen
met directe werking en dus met hun dwingend karakter en gelet op het
openbare orde-karakter van deze bepaling van de taalwet niet oordelen
dat de gevraagde vertalingen pas later in de procedure konden worden
gevoegd.
Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM,
artikel 127 Wetboek van Strafvordering en artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging: de appelrechters konden zonder voeging bij
het dossier van de gevraagde vertalingen van de 41 kartons van het strafdossier de rechtspleging niet regelen; die voeging was immers onontbeerlijk voor de uitoefening van het recht van verdediging; de in het
arrest vermelde motieven om te oordelen dat eisers recht van verdediging niet is miskend, zijn niet pertinent.
2. Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die oordelen over de regeling van de rechtspleging en aldus
geen uitspraak doen over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging.
In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.
3. Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken bepaalt:
“Ieder verdachte die alleen Nederlands en Duits of een van die talen
verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier een Nederlandse of een Duitse vertaling wordt gevoegd van de processen-verbaal, de verklaringen
van getuigen of klagers en de verslagen van deskundigen die in het
Frans zijn gesteld.
Ieder verdachte die alleen Frans en Duits of een van die talen verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier een Franse of een Duitse verta-
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ling wordt gevoegd van genoemde stukken die in het Nederlands zijn
gesteld.
Eveneens kan ieder verdachte die alleen Frans en Nederlands of een
van die talen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een Franse of een
Nederlandse vertaling wordt gevoegd van genoemde stukken die in het
Duits zijn gesteld.
De verdachte zal, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de ambtenaar van het openbaar ministerie overmaken; het zal niet meer ontvankelijk zijn, na verloop van acht dagen volgende op de betekening, hetzij
van het bevelschrift tot verwijzing naar het Hof van Assisen, hetzij van
de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de politierechtbank, van de militaire rechtbank of van de correctionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.
Hetzelfde recht wordt erkend aan de verdachte, voor de rechtscolleges in hoger beroep, wat betreft de nieuwe over te leggen stukken.
De kosten van vertaling zijn ten laste der Schatkist”.
4. Dit artikel bepaalt geen termijn waarbinnen de gevraagde schriftelijke vertalingen bij het strafdossier moeten worden gevoegd.
5. De artikelen 1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. en 8. Richtlijn 2010/64/
EU, die België tegen 27 oktober 2013 diende om te zetten en die zodanige
onvoorwaardelijke en precieze verplichtingen opleggen dat ze vanaf die
datum tegen België kunnen worden ingeroepen, bepalen:
“1.1 Deze richtlijn legt voorschriften vast met betrekking tot het
recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (…).
1.2. Het in lid 1 bedoelde recht geldt voor personen, vanaf het ogenblik
waarop de bevoegde autoriteiten van een lidstaat hen er door middel
van een officiële kennisgeving of anderszins van in kennis stellen dat
zij ervan worden verdacht of beschuldigd een strafbaar feit te hebben
begaan tot de beëindiging van de procedure, dit wil zeggen, tot de definitieve vaststelling dat zij het strafbare feit al dan niet hebben begaan,
met inbegrip van, indien van toepassing, de strafoplegging en de uitkomst in een eventuele beroepsprocedure.
3.1. De lidstaten zorgen ervoor dat een verdachte of beklaagde die de
taal van de strafprocedure niet verstaat, binnen een redelijke termijn
een schriftelijke vertaling ontvangt van alle processtukken die essentieel zijn om te garanderen dat hij zijn recht van verdediging kan uitoefenen en om het eerlijke verloop van de procedure te waarborgen.
3.2. De essentiële processtukken omvatten beslissingen tot vrijheidsbeneming, de tenlastelegging of dagvaarding en vonnissen.
3.3. De bevoegde autoriteiten besluiten per geval of andere processtukken essentieel zijn. De verdachte of beklaagde of zijn raadsman
kan een met redenen omkleed verzoek met deze strekking indienen.
3.4. Onderdelen van essentiële processtukken die niet relevant zijn
om de verdachte of beklaagde in staat te stellen van de zaak tegen hem
kennis te nemen, hoeven niet te worden vertaald.
3.7. Als uitzondering op de in de leden 1, 2 (en) 3 (…) opgenomen algemene regels kan, in plaats van een schriftelijke vertaling een monde-
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linge vertaling of mondelinge samenvatting van de essentiële
processtukken worden verstrekt, op voorwaarde dat deze mondelinge
vertaling of mondelinge samenvatting het eerlijke verloop van de procedure onverlet laat.
8. Geen enkele bepaling in deze richtlijn mag worden opgevat als een
beperking of een afwijking van de rechten en procedurele waarborgen
die voortvloeien uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, uit het Handvest van
het grondrecht van de Europese Unie, uit andere relevante bepalingen
van het internationale recht of uit de wetten van de lidstaten die een
hoger beschermingsniveau bieden”.
6. Uit de voormelde bepaling van de Taalwet Gerechtszaken, de voormelde bepalingen van de Richtlijn 2010/64/EU en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging volgt dat indien een
inverdenkinggestelde ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging de schriftelijke vertaling heeft gevraagd van stukken van het strafdossier, het onderzoeksgerecht in de regel de rechtspleging slechts
kan regelen nadat de schriftelijke vertaling van die stukken bij het
dossier werd gevoegd en de inverdenkinggestelde ervan heeft kunnen
kennis nemen, voor zover wordt geoordeeld dat het gaat om stukken
die essentieel zijn voor de uitoefening van zijn recht van verdediging
voor het onderzoeksgerecht.
7. Ingeval van bijzondere omstandigheden zoals onder meer de hechtenistoestand van een of meerdere inverdenkinggestelden, de omvang
van het strafdossier of van de stukken waarvan schriftelijke vertaling
wordt gevraagd, het late tijdstip waarop een inverdenkinggestelde om
schriftelijke vertaling heeft verzocht of de omstandigheid dat de goede
rechtsbedeling vereist dat een strafdossier niet wordt gesplitst en desgevallend rekening houdend met de door artikel 3.7 Richtlijn 2010/64/EU
bepaalde uitzondering dat in plaats van een schriftelijke vertaling een
mondelinge vertaling of mondelinge samenvatting van de essentiële
processtukken kan worden verstrekt voor zover dit het eerlijke verloop
van de procedure onverlet laat, mag het onderzoeksgerecht evenwel de
rechtspleging regelen zonder voeging van de gevraagde schriftelijke
vertaling op voorwaarde dat daardoor de uitoefening van het recht van
verdediging van de inverdenkinggestelde voor het onderzoeksgerecht
niet wordt miskend.
Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar in feite of een regeling van de rechtspleging met slechts een gedeeltelijke voeging of zonder voeging van de door de inverdenkinggestelde gevraagde
schriftelijke vertaling van stukken de uitoefening van zijn recht van
verdediging voor het onderzoeksgerecht al dan niet miskent.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
8. Het arrest oordeelt dat:
— eisers verzoek tot vertaling slechts op 16 mei 2014 werd gericht aan
het openbaar ministerie, zodat dit verzoek onmogelijk kon worden in-

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1709 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

N° 473 - 15.7.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1709

gewilligd vóór 22 mei 2014, datum van de vaststelling van de zaak voor
de regeling van de rechtspleging;
— noch uit artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, noch uit de artikelen
3.1. en 3.2. Richtlijn 2010/64/EU volgt dat op straffe van nietigheid alle
gevraagde vertalingen reeds dienen te worden gevoegd voor de regeling
van de rechtspleging;
— de goede rechtsbedeling vereist dat de zaak met zestien inverdenkinggestelden in haar geheel wordt behandeld;
— de zaak in staat van wijzen is met meerdere inverdenkinggestelden
in voorlopige hechtenis zodat onverwijld en zonder nutteloos uitstel
tot regeling van de rechtspleging dient te worden overgegaan;
— er van een miskenning van eisers recht van verdediging geen sprake kan zijn vermits een deel van de essentiële processtukken, namelijk
de beslissingen tot vrijheidsbeneming in het Frans zijn opgesteld, zodat
de eiser reeds weet wat hem ten laste wordt gelegd, de eiser ter rechtszitting van het onderzoeksgerecht werd bijgestaan door een tolk en
door twee raadslieden die de Nederlandstalige taal machtig zijn en al
hun verweermiddelen schriftelijk en mondeling hebben kunnen voordragen, en de ontbrekende vertalingen kunnen worden gevoegd vóór de
behandeling van de zaak ten gronde.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
15 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Marneffe (bij de balie te Antwerpen) en de heer Monville (bij de balie te
Brussel).

N° 473
— 15 juli 2014
(P.14.1042.F)

VAKANTIEKAMER

VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — ADMINISTRATIEVE MAATREGEL.
— BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — RAADKAMER. — HANDHAVING VAN
DE VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — HOGER BEROEP. — ARREST VAN DE KA-
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MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DE VRIJHEIDSBEROVING WORDT
GEHANDHAAFD.

— LAATTIJDIGE BETEKENING VAN HET ARREST. — GEVOLG.

De overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald voor de betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer
waarbij de vrijheidsberoving van een vreemdeling wordt gehandhaafd, wordt
niet bij wet bestraft; daaruit volgt dat een laattijdige betekening geen gevolgen heeft voor de wettigheid van de beslissing waarbij de handhaving van de
vrijheidsberoving wordt bevolen (1). (Art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet; art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis)

(E. T. BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL
MIGRATIE, MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN
ARMOEDEBESTRIJDING)

EN

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 mei 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 31, § 1, Voorlopige
Hechteniswet en artikel 5.1.f) EVRM, voert aan dat de hechtenis van de
eiseres onregelmatig is omdat het arrest haar buiten de termijn van
vierentwintig uren werd betekend.
De overschrijding van die termijn wordt niet bij wet bestraft. Daaruit
volgt dat een laattijdige betekening geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing waarbij de handhaving van de vrijheidsberoving
van een vreemdeling wordt bevolen.
Het middel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het middel voert de schending aan van artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet en artikel 5.1.f) EVRM. De eiseres komt op tegen de overweging van de appelrechters volgens welke de administratieve overheid
(1) Zie Cass. 19 januari 2000, AR P.00.0059.F, AC 2000, nr. 48.
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een vreemdeling van zijn vrijheid kan beroven, ook als minder dwingende maatregelen kunnen worden genomen.
Het arrest wijst erop dat de eiseres sedert 3 september 2011 zonder geldig visum in België verblijft, dat er een risico op onderduiken bestaat
omdat zij geen vast adres heeft, dat het weinig waarschijnlijk is dat zij
gevolg geeft aan een bevel om het grondgebied te verlaten en dat een
aanwijzing van verblijfplaats niet tot de mogelijkheden behoort.
Op grond van die redenen beslist het arrest naar recht dat de Dienst
Vreemdelingenzaken, rekening houdend met de omstandigheden waarin de eiseres kennelijk weigert het grondgebied te verlaten, de keuze
heeft kunnen maken voor een maatregel die haar belet de procedure tot
verwijdering tegen te werken.
Ook al zou de bekritiseerde reden onwettig zijn, dan nog kan zij niet
tot cassatie leiden, aangezien het arrest vaststelt dat de beslissing tot
inhechtenisneming van de eiseres het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigde.
Het middel, dat gericht is tegen een overtollige overweging van de appelrechters, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede middel
Het middel, dat de tevergeefs in het tweede onderdeel van het eerste
middel aangevoerde grief herhaalt, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
15 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Chihaoui (bij de balie te Brussel), mevr. Uwashema (bij de balie te Brussel) en mevr. Derriks (bij de balie te Brussel).

N° 474
— 15 juli 2014
(P.14.1045.F)

VAKANTIEKAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — ALGEMEEN. — ARREST WAARBIJ OP
VERSTEK DE ONTZETTING UIT HET OUDERLIJK GEZAG VAN EEN OUDER WORDT BEVOLEN. — BESLISSING NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP OP HET OGENBLIK
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— GEVOLGEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CAS-

SATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ HET OUDERLIJK GEZAG
AAN DE ANDERE OUDER WORDT TOEGEWEZEN.

2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — ARREST WAARBIJ OP VERSTEK DE ONTZETTING UIT
HET OUDERLIJK GEZAG VAN EEN OUDER WORDT BEVOLEN. — BESLISSING NIET
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP OP HET OGENBLIK VAN DE VOORZIENING. — GEVOLGEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN
DE BESLISSING WAARBIJ HET OUDERLIJK GEZAG AAN DE ANDERE OUDER WORDT
TOEGEWEZEN.

3° OUDERLIJK GEZAG. — ONTZETTING UIT HET OUDERLIJK GEZAG. — JEUGDGERECHTEN. — ARREST WAARBIJ OP VERSTEK DE ONTZETTING UIT HET OUDERLIJK GEZAG VAN EEN OUDER WORDT BEVOLEN. — BESLISSING NIET VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP OP HET OGENBLIK VAN DE VOORZIENING. — GEVOLGEN
VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ HET OUDERLIJK GEZAG AAN DE ANDERE OUDER WORDT TOEGEWEZEN.
4° JEUGDBESCHERMING. — ONTZETTING UIT HET OUDERLIJK GEZAG. —
JEUGDGERECHTEN. — ARREST WAARBIJ OP VERSTEK DE ONTZETTING UIT HET OUDERLIJK GEZAG VAN EEN OUDER WORDT BEVOLEN. — BESLISSING NIET VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP OP HET OGENBLIK VAN DE VOORZIENING. — GEVOLGEN
VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ HET OUDERLIJK GEZAG AAN DE ANDERE OUDER WORDT TOEGEWEZEN.

1°, 2°, 3° en 4° Wanneer de beslissing waarbij de ontzetting van de vader uit
het ouderlijk gezag wordt bevolen, op het ogenblik van de verklaring van
cassatieberoep niet vatbaar is voor cassatieberoep, is het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij het ouderlijk gezag aan de moeder wordt toegewezen niet ontvankelijk aangezien beide beslissingen ondeelbaar met elkaar
verbonden zijn, waarbij de tweede beslissing uit de eerste voortvloeit. (Artt.
407 en 413, derde lid, Wetboek van Strafvordering)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

LUIK T. D. E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, jeugdkamer, van 12 mei 2014.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij
de ontzetting uit het ouderlijk gezag van de verweerder wordt bevolen
Het arrest werd ten aanzien van de verweerder bij verstek gewezen.
Het cassatieberoep, dat tegen die beslissing is ingesteld vóór het verstrijken van de verzettermijn van de verweerder, is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij
het ouderlijk gezag wordt toegekend aan de verweerster
Volgens artikel 34 Jeugdbeschermingswet, wijst de jeugdrechtbank,
wanneer zij de volledige of gedeeltelijke ontzetting van het ouderlijk
gezag uitspreekt, de persoon aan die de in artikel 33, 1° en 2°, van de wet
vermelde rechten zal uitoefenen waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn en die de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen.
De ontzetting leidt dus noodzakelijkerwijs tot de aanwijzing van een
plaatsvervangende ouder die belast wordt met het uitoefenen van de bevoegdheden van het ouderlijk gezag van de ontzette persoon. Daaruit
volgt dat beide beslissingen ondeelbaar met elkaar verbonden zijn,
waarbij de tweede beslissing uit de eerste voortvloeit.
Aangezien de beslissing waarbij de ontzetting uit de ouderlijke macht
van de verweerder wordt bevolen, op het ogenblik van de verklaring van
cassatieberoep niet vatbaar was voor cassatieberoep, is het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij het ouderlijk gezag aan de verweerster
wordt toegewezen niet ontvankelijk.
De memorie van de eiser, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
15 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 475
— 22 juli 2014
(P.14.0960.F)

VAKANTIEKAMER

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN — VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN
ANDERE WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING — VERZOEKER DIE VRIJWILLIG
HEEFT GEPROCEDEERD — BEGRIP.
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In de zin van artikel 543 van het Wetboek van Strafvordering, is de partij die
vrijwillig procedeert voor een rechtbank of een onderzoeksrechter, de partij
die de vordering inleidt en niet de partij die wordt vervolgd; daaruit volgt dat
de beklaagde niet het recht kan worden ontzegd om een verzoek wegens gewettigde verdenking te vorderen omdat hij die procedure niet vóór de beschikking tot verwijzing heeft ingesteld (1).

(Q.

MEDE IN ZAKE PROCUREUR DES

KONINGS WAALS-BRABANT T. Q.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Bij verzoekschrift, dat op de griffie van het Hof is ingekomen op
6 juni 2014, heeft de eiser verzocht dat de zaak die voor de correctionele
rechtbank van Waals-Brabant is vastgesteld met nummer NI 17.L4.623414 van de notities van het parket, aan de rechtbank van eerste aanleg
van Waals-Brabant wordt onttrokken wegens gewettigde verdenking.
Bij arrest van 18 juni 2014 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant
heeft in overleg met de leden van het betrokken gerecht de bij
artikel 545 Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring opgesteld.
Die verklaring werd op de griffie van het Hof ontvangen op 9 juli 2014.
De procureur des Konings heeft zijn advies meegedeeld in een schrijven dat op de griffie is ingekomen op 2 juli 2014.
Op de rechtszitting van 22 juli 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Luc Decreus geconcludeerd
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
De eiser zet uiteen dat hij met name wordt vervolgd wegens poging
tot diefstal met inbraak ten nadele van een substituut-procureur des
Konings van Waals-Brabant en dat die omstandigheid van dien aard is
dat ze ten aanzien van die rechtbank een gewettigde verdenking doet
ontstaan.
Volgens de verklaring van de voorzitter van de voormelde rechtbank
hebben de leden van dat gerecht geen bezwaar tegen de onttrekking.
De procureur des Konings is van mening dat het verzoek, met toepassing van artikel 543 Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is
op grond dat, in substantie, de eiser vrijwillig heeft geprocedeerd voor
het onderzoeksgerecht hoewel de door hem aangevoerde omstandigheid
hem op dat ogenblik bekend was.
In de zin van die bepaling is de partij die vrijwillig procedeert voor
een rechtbank of een onderzoeksrechter, de partij die de vordering in(1) Zie Cass. 9 november 2011, AR P.11.1616.F, AC 2011, nr. 610, met concl. van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH in Pas.
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leidt en niet de partij die wordt vervolgd. Daaruit volgt dat de beklaagde niet het recht kan worden ontzegd om een verzoek wegens
gewettigde verdenking in te stellen omdat hij die procedure niet vóór
de beschikking tot verwijzing heeft ingesteld.
Gelet op het beperkte kader van de magistraten waaruit de rechtbank
van eerste aanleg van Waals-Brabant is samengesteld, volstaat de aangevoerde omstandigheid om bij de partijen of bij derden een gewettigde
twijfel te doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van dat gerecht.
Het verzoek dient dus te worden aangenomen en de zaak dient voor
berechting aan een andere rechtbank te worden toegewezen.
Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 544 Wetboek van Strafvordering.
Onttrekt de zaak met nummer NI 17.L4.6234-14 van de notities van het
parket, die bij de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant aanhangig is, aan dat gerecht.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen.
22 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Bayet (bij de balie te Nijvel).

N° 476
— 22 juli 2014
(P.14.1136.N)

VAKANTIEKAMER.

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEK REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING.
—
UITSTEL.
—
ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP.
—
ONTVANKELIJKHEID.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEK REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING. — UITSTEL. — ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEK REGELMATIGHEID
VAN
DE
RECHTSPLEGING.
— UITSTEL. — ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

1°, 2° en 3° Nadat het de voorlopige hechtenis van de eiser heeft gehandhaafd,
stelt het arrest de zaak voor verdere behandeling overeenkomstig
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uit naar een latere rechtszitting
teneinde de procureur-generaal en de verdachten over de ingeroepen onre-
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gelmatigheid te horen; die beslissing is geen eindbeslissing in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, noch valt zij onder een
van de uitzonderingsgevallen bedoeld door het tweede lid van die wetsbepaling zodat in zoverre ook tegen die beslissing gericht, het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is.

(E.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 4 juli 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Nadat het de voorlopige hechtenis van de eiser heeft gehandhaafd,
stelt het arrest de zaak voor verdere behandeling overeenkomstig
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uit naar een latere rechtszitting teneinde de procureur-generaal en de verdachten over de ingeroepen onregelmatigheid te horen.
Die beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, noch valt zij onder een van de uitzonderingsgevallen bedoeld door het tweede lid van die wetsbepaling.
In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep
voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
2. Het derde middel dat schending aanvoert van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering behoeft geen antwoord.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM en artikel 23,
4°, Voorlopige Hechteniswet: het arrest beantwoordt slechts met een
loutere standaardmotivering eisers verweer over het tijdsverloop tussen het aanvankelijke proces-verbaal en zijn aanhouding en de daaruit
afgeleide schending van artikel 5.3 EVRM.
4. Het arrest oordeelt dat het door de eiser aangevoerde tijdsverloop
geen beletsel vormt om zijn hechtenis te handhaven, dit het gevaar
voor collusie vermindert doch niet wegneemt en dit evenmin een schending met zich meebrengt van artikel 5.3 EVRM.
Aldus beantwoordt het eisers verweer en is de beslissing naar recht
verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikelen 19 en 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet: het arrest beantwoordt niet eisers verweer dat
blijkbaar een verkeerd bevel tot aanhouding werd ten uitvoer gelegd.
6. De eiser heeft in zijn appelconclusie melding gemaakt van een
klaarblijkelijke materiële vergissing in de akte van betekening van het
bevel tot aanhouding wat betreft de datum van dit bevel. Hij heeft
daaruit evenwel geen rechtgevolgen afgeleid voor de wettigheid van het
bevel tot aanhouding en de handhaving ervan. De appelrechters waren
dan ook niet gehouden dit verweer te beantwoorden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. 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.
22 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dejemeppe, waarnemend voorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Houbrechts (bij de balie te Tongres).

N° 477
— 29 juli 2014
(P.14.0878.N)

VAKANTIEKAMER

REGELING VAN RECHTSGEBIED. — STRAFZAKEN. — TUSSEN ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN. — ONDERZOEKSRECHTERS UIT ONDERSCHEIDEN RECHTSGEBIEDEN DIE EEN ZELFDE MISDRIJF OF SAMENHANGENDE
MISDRIJVEN ONDERZOEKEN.

— GESCHIL VAN RECHTSMACHT. — VOORWAARDEN.

De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebieden behoren, eenzelfde misdrijf of samenhangende misdrijven onderzoeken, kan een geschil van rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang
belemmert; dit is het geval wanneer het met het oog op de goede rechtsbedeling en meer bepaald tot vrijwaring van de onderzoekstechnische doelmatigheid van de waarheidsvinding, de leidende rol van de onderzoeksrechter of
het recht van verdediging, noodzakelijk is dat de beide strafdossiers verder
worden behandeld door eenzelfde onderzoeksmagistraat (1). (Art. 526 Wetboek van Strafvordering)
(1) Zie Cass. 2 nov 2004, AR P.04.0605.N, AC 2004, nr. 520.
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(VREG)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het verzoek strekt ertoe om op grond van artikel 526 Wetboek van
Strafvordering het rechtsgebied te regelen met betrekking tot de gerechtelijke onderzoeken die worden gevoerd door onderzoeksrechter
Els De Breucker te Brussel (dossiernummer 13/139) en door onderzoeksrechter Joris Raskin te Tongeren (dossiernummer RN/037/14), de onttrekking te horen bevelen van het gerechtelijk onderzoek aan
onderzoeksrechter Joris Raskin te Tongeren en te horen bevelen dat
onderzoeksrechter Els De Breucker te Brussel het gerechtelijk onderzoek zal verder zetten.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDEN
Bij arrest van 17 juni 2014 heeft het Hof:
— de mededeling bevolen van het verzoekschrift tot regeling van
rechtsgebied en de bijhorende stukken aan de procureur des Konings te
Brussel en aan de procureur des Konings van Limburg (afdeling Tongeren);
— de procureur des Konings te Brussel bevolen de processtukken met
betrekking tot het gerechtelijk onderzoek gevoerd door onderzoeksrechter Els De Breucker (dossiernummer 13/139, notitienummer
BR.70.99.2191/13) in te zenden tegen 8 juli 2014;
— de procureur des Konings van Limburg (afdeling Tongeren) bevolen
de processtukken met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek gevoerd door onderzoeksrechter Joris Raskin (dossiernummer RN/037/14
— notitienummer TG.21.99.239/13) in te zenden tegen 8 juli 2014;
— deze beide ambtenaren van het openbaar ministerie bevolen elk
hun met redenen omkleed advies over het geschil in te zenden tegen
8 juli 2014;
— bepaald dat de zaak wordt behandeld op de rechtszitting van de vakantiekamer van het Hof van Cassatie van dinsdag 29 juli 2014 om 09.30
uur.
Het door de procureur des Konings van Limburg (afdeling Tongeren)
uitgebrachte advies en de processtukken van het gerechtelijk onderzoek nr. RN/37/14 werden op 3 juli 2014 ter griffie van het Hof ontvangen.
Het door de procureur des Konings te Brussel uitgebrachte advies en
de processtukken van het gerechtelijk onderzoek nr. 13/139 werden op
7 juli 2014 ter griffie van het Hof ontvangen.
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VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 526 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er grond is tot
regeling van rechtsgebied door het Hof van Cassatie in criminele, correctionele of politiezaken, wanneer onderscheidene hoven, rechtbanken of onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren,
kennis nemen van eenzelfde misdrijf of samenhangende misdrijven of
van eenzelfde overtreding.
2. De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebieden behoren, eenzelfde misdrijf of samenhangende
misdrijven onderzoeken, kan een geschil van rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert.Dit is het geval wanneer het met
het oog op de goede rechtsbedeling en meer bepaald tot vrijwaring van
de onderzoekstechnische doelmatigheid van de waarheidsvinding, de
leidende rol van de onderzoeksrechter of het recht van verdediging,
noodzakelijk is dat de beide strafdossiers verder worden behandeld door
eenzelfde onderzoeksmagistraat.
3. Uit de ingezonden processtukken blijkt dat:
— bij brief van 30 juni 2013 gericht aan de procureur des Konings te
Tongeren, alsook onder meer aan de verzoeker tot regeling van rechtsgebied, vragen Maes-totaalprojecten bvba en Christ Maes een ernstig
onderzoek naar fraude met certificaten voor zonnepanelen die deel uitmaken van een zonnepanelenpark gelegen te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat. Deze brief vermeldt de firma’s Brim nv, Belisol Energy nv en
Verbiest alsook een niet nader geïdentificeerd keuringsbureau als betrokkenen. Deze brief geeft aanleiding tot het opsporingsonderzoek
TG.21.99.239/13 onder de leiding van de procureur des Konings te Tongeren;
— de verzoeker tot regeling van rechtsgebied stelt zich op
23 augustus 2013 bur-gerlijke partij bij de onderzoeksrechter te Brussel
wegens valsheid in geschriften en gebruik, oplichting en diverse inbreuken op de milieuregelgeving en dit tegen Bruno Invest bvba, Brim
nv, Belisol Energy nv, Onafhankelijk Controlebureel vzw, Jan Cordens,
Verbiest E.T.I. bvba, Leonard Verbiest en onbekenden. Het geschrift
dat ter gelegenheid van de klacht met burgerlijke partijstelling aan de
onderzoeksrechter werd bezorgd, geeft aan dat de klacht betrekking
heeft op een fraude die de verzoeker tot regeling van rechtsgebied werd
ter kennis gebracht met betrekking tot de indienstneming van een zonnepanelenpark te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 2;
— de onderzoeksrechter te Brussel wijst de procureur des Konings te
Brussel op 13 november 2013 erop dat er reeds een dossier zou hangende
zijn te Tongeren en stelt de vraag of voeging niet aangewezen is;
— Infrax cvba dient op 28 november 2013 bij de onderzoeksrechter te
Brussel aanvullend een klacht met burgerlijke partijstelling in voor
dezelfde feiten en tegen dezelfde personen;
— deze beide onderzoeken worden gevoerd door onderzoeksrechter
Els De Breucker te Brussel en zijn er gekend als het dossier nr. 13/139;
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— op 23 december 2013 vraagt de procureur des Konings te Brussel zijn
ambtgenoot te Tongeren of hij zich met het door de onderzoeksrechter
te Brussel gevoerde onderzoek wil gelasten;
— de procureur des Konings te Tongeren antwoordt op 9 januari 2014
dat zij zich met het dossier wil gelasten;
— op 11 februari 2014 verzoekt de procureur des Konings te Brussel onderzoeksrechter De Breucker hem het dossier te willen meedelen aangezien zijn ambtgenoot te Tongeren zich wenst te gelasten, waarop de
onderzoeksrechter op 11 maart 2014 het dossier meedeelt aan de procureur des Konings te Brussel;
— op 24 maart 2014 neemt de procureur des Konings te Brussel een
vordering ertoe strekkend de raadkamer de ontlasting te laten bevelen
van de onderzoeksrechter en de mededeling van het dossier aan zijn
ambt;
— op 25 maart 2014 vordert de procureur des Konings te Tongeren de
onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek in te stellen lastens Angelo Bruno, Bruno Invest bvba, Brim nv, Onafhankelijk Controlebureel,
Verbiest E.T.I. bvba en Belisol Energy wegens valsheid in geschriften,
oplichting en subsidiefraude te Bilzen. Dit onderzoek wordt gevoerd
door onderzoeksrechter Joris Raskin (RN/037/14);
— de griffier van de raadkamer te Brussel roept op 22 april 2014 de in
de vorde-ring van de procureur des Konings te Brussel van 24 maart 2014
vermelde rechtspersonen alsook de verzoeker tot regeling van rechtspleging op voor de rechtszitting van de raadkamer van 27 mei 2014;
— de verzoeker tot regeling van rechtsgebied legt op 26 mei 2014 ter
griffie van het Hof het verzoekschrift tot regeling van de rechtspleging
neer;
— de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelt op 27 mei 2014 gelet op het neergelegde verzoekschrift de behandeling van de zaak onbepaald uit.
4. Uit de ingezonden processtukken en de door de procureur des Konings te Brussel en de procureur des Konings van Limburg (afdeling
Tongeren) uitgebrachte adviezen blijkt dat:
— de onderzoeksrechter te Brussel en de onderzoeksrechter te Tongeren een gerechtelijk onderzoek voeren naar dezelfde of samenhangende
misdrijven;
— een goede rechtsbedeling vereist dat de beide gerechtelijke onderzoeken door eenzelfde onderzoeksmagistraat worden verdergezet;
— de feiten, voorwerp van deze gerechtelijke onderzoeken, zich in
hoofdzaak situeren in het gerechtelijk arrondissement Tongeren en de
desgevallend te bevelen onderzoeksdaden ook daar zullen moeten worden uitgevoerd;
— in het te Brussel gevoerde gerechtelijk onderzoek, behoudens een
klachtbevestiging nog geen onderzoekshandelingen werden gesteld,
terwijl in het te Tongeren gevoerde onderzoek reeds meerdere onderzoekshandelingen werden verricht.
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Er bestaat dan ook grond tot regeling van rechtsgebied zoals hierna
bepaald.
Dictum
Het Hof,
Beslissend tot regeling van rechtsgebied.
Onttrekt het onderzoek nr. 13/139 (BR.70.90.2191/13) aan onderzoeksrechter Els De Bruecker, onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel en gelast dat dit onderzoek
wordt verdergezet door onderzoeksrechter Joris Raskin, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Limburg (afdeling Tongeren), die reeds gelast is met het dossier nr. RN/037/14 (TG.21.99.239/13).
29 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Bauwens
(bij de balie te Brussel).

N° 478
— 29 juli 2014
(P.14.1227.F)

VAKANTIEKAMER

1° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — ALLERLEI. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — BESLISSING OVER DE
TENUITVOERLEGGING VAN HET BEVEL. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Uit de artikelen 16, § 1, 17, § 1, en 18, § 1 van de wet van 19 december
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel volgt dat de betrokken persoon cassatieberoep kan instellen tegen het arrest gewezen op het hoger beroep tegen de beslissing die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van dat
bevel; dergelijke beslissing bestaat erin na te gaan of op de feiten een straf is
gesteld die de vereiste minimale strafmaat bereikt, of er een weigeringsgrond
bestaat, of de voorwaarde van de dubbele strafbaarstelling is vervuld dan
wel of daarvan kan worden afgeweken, en of er grond is om de bij wet bepaalde waarborgen te eisen.

(D.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juli 2014.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
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VAN HET HOF

Beoordeling
Uit de artikelen 16, § 1, 17, § 1, en 18, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel volgt dat de betrokken persoon cassatieberoep kan instellen tegen het arrest dat is gewezen op het hoger beroep tegen de beslissing
die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van dat bevel.
Dergelijke beslissing bestaat erin na te gaan of op de feiten een straf
is gesteld die de vereiste minimale strafmaat bereikt, of er een weigeringsgrond bestaat, of de voorwaarde van de dubbele strafbaarstelling
is vervuld dan wel of daarvan kan worden afgeweken, en of er grond is
om de bij wet bepaalde waarborgen te eisen.
Het arrest verklaart het hoger beroep dat is ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de procedure werd opgeschort nadat de eiser ermee had ingestemd om aan de autoriteiten van de
uitvaardigende Staat te worden overgeleverd, niet ontvankelijk wegens laattijdigheid.
De beroepen beslissing doet dus geen uitspraak over de tenuitvoerlegging van het bevel.
Het cassatieberoep, dat is ingesteld tegen het arrest dat uitspraak
doet over het hoger beroep tegen die beslissing, valt buiten het toepassingsveld van de voormelde wetsbepalingen.
Het cassatieberoep is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
29 juli 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste voorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie:
de heer Decreus, advocaat-generaal.

N° 479
— 12 augustus 2014
(P.14.1230.F)

VAKANTIEKAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — ALGEMEEN. — MINDERJARIGE. — OPVOEDENDE MAATREGEL. — VOORLOPIGE PLAATSING IN EEN GESLOTEN AFDELING. —
VRIJHEIDSBENEMING. — TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN. — OVERSCHRIJDING. — SANCTIE.
2° JEUGDBESCHERMING. — MINDERJARIGE. — OPVOEDENDE MAATREGEL. —
VOORLOPIGE PLAATSING IN EEN GESLOTEN AFDELING. — VRIJHEIDSBENEMING. —
TERMIJN VAN VIERENTWINTIG UREN. — OVERSCHRIJDING. — SANCTIE.
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3° JEUGDBESCHERMING. — OPVOEDENDE MAATREGEL. — VOORLOPIGE PLAATSING IN EEN GESLOTEN AFDELING. — VRIJHEIDSBENEMING. — INVRIJHEIDSTELLING. — NIEUWE MAATREGEL. — VOORWAARDEN. — NIEUWE OMSTANDIGHEDEN.
4° MINDERJARIGHEID. — JEUGDBESCHERMING. — OPVOEDENDE MAATREGEL.
— VOORLOPIGE PLAATSING IN EEN GESLOTEN AFDELING. — VRIJHEIDSBENEMING.
— INVRIJHEIDSTELLING. — NIEUWE MAATREGEL. — VOORWAARDEN. — NIEUWE
OMSTANDIGHEDEN.

1° en 2° De overschrijding van de termijn van 24 uren, die zowel in artikel 1,
1°, als in artikel 2, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 is bepaald, belet de
jeugdrechter niet om een opvoedende maatregel te nemen; wanneer die maatregel echter bestaat in een voorlopige plaatsing van de minderjarige in een
gesloten afdeling, wordt de onrechtmatigheid van de vrijheidsbeneming met
de invrijheidstelling van de minderjarige bestraft. (Artt. 1, 1°, en 2, eerste
lid, Wet Voorlopige Hechtenis)
3° en 4° Bij ontstentenis van nieuwe en ernstige omstandigheden die een nieuwe maatregel noodzakelijk zouden maken, staat artikel 59 van de wet van
8 april 1965 de jeugdkamer van het hof van beroep niet toe een voorlopige
maatregel te bevelen op grond van de feiten die tot de aanhouding hebben
geleid. (Art. 59, Jeugdbeschermingswet)

(C.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, jeugdkamer, van 11 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 12 Grondwet en artikel 1
Voorlopige Hechteniswet.
De eiser voert aan dat de appelrechter, na de beschikking van de eerste rechter nietig te hebben verklaard op grond dat uit de stukken niet
bleek dat de beslissing binnen de termijn van vierentwintig uren na de
vrijheidsbeneming was betekend, hem niet opnieuw in een overheidsinstelling met gesloten opvoedingsafdeling kon plaatsen.
Uit artikel 12, tweede lid, Grondwet volgt dat niemand kan worden
aangehouden tenzij in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die
zij voorschrijft.
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Artikel 1, 1°, Voorlopige Hechteniswet, een regel met algemene
draagwijdte, die dus van toepassing is op de minderjarigen, bepaalt dat
de vrijheidsbeneming bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf, niet langer mag duren dan 24 uren.
Artikel 2 van dezelfde wet, die dezelfde algemene draagwijdte heeft,
legt een termijn met dezelfde duur op wanneer een persoon tegen wie
ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf bestaan, door een beslissing van de procureur des Konings van zijn vrijheid wordt benomen.
Uit het relaas van de feiten door het hof van beroep blijkt dat de eiser
niet op heterdaad werd aangehouden, maar dat hij ter beschikking van
het gerecht werd gesteld op bevel van het parket, nadat hij door de politie was verhoord met betrekking tot als misdrijf omschreven feiten
van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting op de persoon van
een kind beneden de leeftijd van 10 jaar, die verschillende maanden eerder werden gepleegd, toen hij nog steeds minderjarig was.
Het arrest stelt overigens vast dat
— de eiser van zijn vrijheid werd benomen vanaf 21 mei 2014 om 15.45
uur;
— de zitting van de raadkamer in de loop waarvan de appelrechter de
beslissing heeft genomen om hem in een gesloten opvoedingsafdeling te
plaatsen, was afgelopen op 22 mei 2014 om 15.25 uur;
— de betekening van de beschikking tot plaatsing de datum maar
niet het uur van afgifte vermeldt;
— de eiser beweert, zonder te kunnen worden tegengesproken, dat de
betekening hem veertig minuten na afloop van de zitting van de raadkamer werd overhandigd, met andere woorden na het verstrijken van
de termijn van 24 uren.
Het hof van beroep heeft, op grond dat het niet kon nagaan of de bij
de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig uren
werd geëerbiedigd, geoordeeld dat de vrijheidsbeneming van de eiser
onwettig is.
Het arrest, dat de beroepen beschikking nietig verklaart, de zaak aan
zich trekt en met toepassing van artikel 59 Jeugdbeschermingswet uitspraak doet, beveelt een maatregel tot plaatsing van de eiser in een gesloten afdeling voor een duur van drie maanden, gelijk aan de duur die
door de eerste rechter was uitgesproken, met aftrek van de reeds ondergane periode.
De overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, die zowel in
artikel 1, 1°, als in artikel 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet is bepaald, belet de jeugdrechter niet een opvoedende maatregel te nemen.
Wanneer die maatregel echter bestaat in een voorlopige plaatsing van
de minderjarige in een gesloten afdeling, wordt de onrechtmatigheid
van de vrijheidsbeneming bestraft met de invrijheidstelling van de
minderjarige.
Bij ontstentenis van nieuwe en ernstige omstandigheden die een nieuwe maatregel noodzakelijk zouden maken, staat artikel 59 Jeugdbeschermingswet de jeugdkamer van het hof van beroep niet toe een

Arresten_van_Cassatie_06_2015_dtd.fm Page 1725 Lundi, 6. juillet 2015 3:51 15

N° 480 - 19.8.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

1725

voorlopige maatregel te bevelen op grond van de feiten die tot zijn aanhouding hebben geleid.
Het arrest, dat het bestaan van dergelijke omstandigheden niet vaststelt, schendt artikel 12 Grondwet, in samenhang met artikel 2 Voorlopige Hechteniswet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
12 augustus 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Namur (bij
de balie te Verviers).

N° 480
— 19 augustus 2014
(P.14.1357.N)

VAKANTIEKAMER

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — VERZENDING VAN EEN ZAAK NAAR EEN RECHTSMACHT VAN DE ANDERE TAALROL. — VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER. — REDENEN.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — VERZENDING VAN EEN ZAAK
NAAR EEN RECHTSMACHT VAN DE ANDERE TAALROL. — VERWIJZING. — REDENEN.
3° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — VERZOEK TOT TAALWIJZIGING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE ONDERZOEKSMAGISTRATEN EN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORWAARDE.
4° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — VERZOEK TOT TAALWIJZIGING VAN DE RECHTSPLEGING.
— VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE ONDERZOEKSMAGISTRATEN EN
DE ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORWAARDE.
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VERZOEK TOT TAALWIJZIGING VAN DE
RECHTSPLEGING. — VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE ONDERZOEKSMAGISTRATEN EN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORWAARDE.
6° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — TAALWIJZIGING VAN DE RECHTSPLEGING. — SPOEDEISEND KARAKTER. — BEGRIP.
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7° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — TAALWIJZIGING VAN DE RECHTSPLEGING. — SPOEDEISEND KARAKTER. — BEGRIP.
8° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. —
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING VAN HET ONDERZOEK. — BEOORDELING DOOR HET
ONDERZOEKSGERECHT. — VOORWAARDE.
9° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING VAN HET ONDERZOEK. — BEOORDELING DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT. — VOORWAARDE.
10° ONDERZOEKSGERECHTEN. — HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — TAAL VAN DE RECHTSPLEGING VAN HET ONDERZOEK. — BEOORDELING
DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT. — VOORWAARDE.

1° en 2° Over het verzoek van de beklaagde tot verzending van een zaak naar
een rechtsmacht van dezelfde rang van de andere taalrol, wordt beslist door
de raadkamer; het arrest dat oordeelt dat de raadkamer over dergelijke verwijzing enkel kan beslissen op vordering van het openbaar ministerie is niet
naar recht verantwoord (1). (Art. 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken)
3°, 4° en 5° Uit de bepalingen van de artikelen 16, § 2, derde lid, en 21, eerste,
tweede en derde lid, Taalwet Gerechtszaken volgt dat de onderzoeksmagistraten en de onderzoeksgerechten, indien zij van oordeel zijn dat een gevraagde taalwijziging van de rechtspleging vereist is, toch de zaak verder
kunnen blijven behandelen vanwege het spoedeisend karakter van het onderzoek (2). (Artt. 16, § 2, derde lid, en 21, eerste, tweede en derde lid,
Taalwet Gerechtszaken)
6° en 7° De spoedeisendheid waarvan sprake in de artikelen 16 en 21 Taalwet
Gerechtszaken kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de
inverdenkinggestelde aangehouden is (3). (Artt. 16 en 21 Taalwet Gerechtszaken)
8°, 9° en 10° Uit artikel 13 Taalwet Gerechtszaken volgt dat zolang het onderzoek niet is verwezen naar een anderstalige rechtbank het onderzoeksgerecht
bevoegd blijft om te oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis in de taal van de rechtspleging van dat onderzoek (4). (Art. 13 Taalwet
Gerechtszaken)

(E)
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie
Zie
Zie
Zie

concl.
concl.
concl.
concl.

OM.
OM.
OM.
OM.
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Advocaat-generaal Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd:
1. Het cassatieberoep verwijt de bestreden beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling (in het raam van de handhaving van de voorlopige hechtenis, en meer bepaald n.a.v. een door eiser gevraagde taalwijziging van de rechtspleging) artikel 21, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken
te schenden, door in strijd met de geest van de wet toepassing te maken
van het aspect “spoedeisend karakter” zoals bedoeld in dat artikel, waardoor de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling) niet bevoegd waren om over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van eiser te beslissen en de wettelijke termijnen hiervoor verstreken zijn.
2. Er mag in dat kader m.i. niet uit het oog worden verloren dat de taalregeling zowel opsporingsonderzoek en onderzoek, raadkamer en kamer
van inbeschuldigingstelling, betreft als de eigenlijke rechtspleging voor
de strafgerechten ten gronde, en dat conform artikel 13 Taalwet Gerechtszaken voor de raadkamer en voor de kamer van inbeschuldigingstelling geheel de rechtspleging gevoerd wordt in de taal welke voor de
daden van het gerechtelijk onderzoek wordt gebruikt.
3. Na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (door
de Wet van 19 juli 2012) waardoor dit thans twee correctionele rechtbanken (een Nederlandstalige en een Franstalige) telt, drong een wijziging
van artikel 16 (en 21) van de Taalwet Gerechtszaken zich op i.v.m. de
doorverwijzing van de zaak n.a.v. een verzoek tot taalwijziging door de
verdachte.
4. Dit houdt voor artikel 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken in
dat zo de zaak in onderzoek is, de verdachte zijn aanvraag zal doen aan
de onderzoekrechter die hem daarvan akte zal verlenen, en dat in spoedeisende gevallen de rechter bij wie de zaak oorspronkelijk aanhangig is
gemaakt, voorlopig en gedurende de tijd die vereist is vanwege het
spoedeisend karakter, de zaak verder zal blijven behandelen met, indien
nodig, de medewerking van een tolk.
5. Volgens het wetsontwerp van 11 december 2013 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) komen de wijzigingen in artikel 21 van
die wet tegemoet aan dezelfde bekommernissen en beogen zij dezelfde
doelstellingen als deze in artikel 16, § 2, d.w.z.: de mogelijkheid om het
dossier te blijven behandelen gedurende het tijdsbestek waarin het
spoedeisend karakter geldt.
6. Uit dit alles volgt naar mijn oordeel dat — ondanks een gevraagde
taalwijziging — onderzoeksmagistraten en onderzoeksgerechten de zaak
verder kunnen blijven behandelen en derhalve bevoegd blijven in het kader van de beoordeling van de voorlopige hechtenis.
7. Het staat mij in dat verband ook voor dat de rechter — binnen het
kader van de wettigheidscontrole ter zake door uw Hof — in feite, en derhalve op onaantastbare wijze, het spoedeisend karakter van het onderzoek beoordeelt, en dat hij dit in casu — met inachtneming van de
(1) Kamer DOC 53 3149/004, 27-29.
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daartoe opgegeven redenen (die zich in de context van de voorlopige
hechtenis, in combinatie met de noden en de voortgang van het onderzoek, en het daaraan gekoppelde aspect van hoogdringendheid
situeren) — naar recht verantwoordt (1).
8. Op grond van al deze overwegingen lijkt het enig middel van eiser
mij dan ook te falen naar recht, en kan het voor het overige niet worden
aangenomen.
9. Nu er m.i. geen ambtshalve middelen zich opdringen, concludeer ik
derhalve tot verwerping.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING

VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 augustus 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING

VAN HET HOF

Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wetsbepaling
— Artikel 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken
1. Artikel 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de verdachte, zo de zaak in onderzoek is, een aanvraag tot wijziging van het
taalgebruik zal doen aan de onderzoeksmagistraat die hem daarvan
akte zal verlenen.
2. Over het verzoek van de beklaagde tot verzending van een zaak
naar een rechtsmacht van dezelfde rang van de andere taalrol, wordt
beslist door de raadkamer.
3. Het arrest dat oordeelt dat de raadkamer over dergelijke verwijzing enkel kan beslissen op vordering van het openbaar ministerie is
niet naar recht verantwoord.
Middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 195 Wetboek van Strafvordering en artikel 21, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken, alsmede
miskenning van het recht van verdediging: het arrest neemt in strijd
met de geest van de wet aan dat de voorlopige situatie bedoeld in
artikel 21, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken duurt zolang de voorlopige hechtenis duurt; aangezien zowel de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als de Nederlandstalige
(1) Cf. Cass. 14 februari 2012, AR P.11.0989.N, arrest niet gepubliceerd.
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kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel
niet bevoegd waren om over de handhaving van de voorlopige hechtenis
van de eiser te beslissen en de wettelijke termijnen hiervoor verstreken
zijn, dient het arrest zonder verwijzing te worden verbroken.
5. Artikel 195 Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op
de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid
van de strafvordering.
In zoverre faalt het middel naar recht.
6. Krachtens artikel 16, § 2, derde lid, Taalwet Gerechtszaken, kan de
verdachte zo de zaak in onderzoek is, een aanvraag doen tot wijziging
van het taalgebruik aan de onderzoeksmagistraat die hem daarvan
akte zal verlenen. In spoedeisende gevallen kan de rechter bij wie de
zaak oorspronkelijk aanhangig is gemaakt, voorlopig en gedurende de
tijd die vereist is vanwege het spoedeisende karakter, de zaak verder
blijven behandelen met, indien nodig, de medewerking van een tolk.
Krachtens artikel 21, eerste, tweede en derde lid, Taalwet Gerechtszaken, wordt wanneer voor de politierechtbanken en de correctionele
rechtbanken waar naar luid van de vorige beschikkingen, de taal der
rechtspleging diegene is waarvan de verdachte zich heeft bediend voor
zijn verklaringen, of die welke hij verkozen heeft, verscheidene verdachten in dezelfde zaak betrokken zijn, voor de rechtspleging de taal
gebruikt, waarvan de meerderheid der verdachten zich heeft bediend
voor haar verklaringen of welke zij verkozen heeft. In geval van gelijkheid, duidt de rechtbank zelf, bij een met redenen omklede beslissing,
de taal aan, waarin de rechtspleging zal gevoerd worden. Die beslissing
is noch voor verzet noch voor beroep vatbaar.
Indien uit de toepassing van het eerste lid de noodzaak voortvloeit
om de taal van de rechtspleging te veranderen, verwijst de rechtbank
de zaak door naar de rechtsmacht van dezelfde rang van de andere taalrol, in voorkomend geval in hetzelfde administratieve arrondissement.
Zo de zaak in onderzoek is en het spoedeisende karakter zulks rechtvaardigt, kan de rechter bij wie de zaak oorspronkelijk aanhangig is gemaakt voorlopig en gedurende de tijd die vereist is vanwege het
spoedeisende karakter de zaak verder blijven behandelen met, indien
nodig, de medewerking van een tolk.
7. Uit die bepalingen volgt dat de onderzoeksmagistraten en de onderzoeksgerechten, indien zij van oordeel zijn dat een gevraagde taalwijziging van de rechtspleging vereist is, toch de zaak verder kunnen blijven
behandelen vanwege het spoedeisend karakter van het onderzoek.
8. De rechter oordeelt in feite over het spoedeisend karakter van het
onderzoek.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en omstandigheden
die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
9. De spoedeisendheid waarvan sprake in de artikelen 16 en 21 Taalwet
Gerechtszaken kan niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid
dat de inverdenkinggestelde aangehouden is.
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10. De appelrechters die oordelen dat er bij het voeren van het verdere
onderzoek hoogdringendheid is zolang de inverdenkinggstelde aangehouden blijft, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
In zoverre is het middel gegrond.
11. Krachtens artikel 13 Taalwet Gerechtszaken wordt voor de raadkamer zetelend in strafzaken en voor de kamer van inbeschuldigingstelling geheel de rechtspleging gevoerd in de taal welke voor de daden
van het gerechtelijk onderzoek wordt gebruikt.
12. Uit die bepaling volgt dat zolang het onderzoek niet is verwezen
naar een anderstalige rechtbank het onderzoeksgerecht bevoegd blijft
om te oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis in de
taal van de rechtspleging van dat onderzoek.
De vernietiging dient derhalve te geschieden met verwijzing.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
19 augustus 2014 — vakantiekamer. — Voorzitter: de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Andersluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Callewaert en de heer de Béco (bij de balie te Brussel).

N° 481
BUREAU

— 28 augustus 2014
(G.14.0144.N)

VOOR RECHTSBIJSTAND

1° RECHTSBIJSTAND. — VOOR HET HOF AANHANGIG STRAFDOSSIER. — VERZOEK RECHTSBIJSTAND VOOR KOSTELOOS AFSCHRIFT STRAFDOSSIER. — ARTIKEL
671 GERECHTELIJK WETBOEK. — OMVANG. — GRENZEN.
2° RECHTSBIJSTAND. — VOOR HET HOF AANHANGIG STRAFDOSSIER. — VERZOEK RECHTSBIJSTAND VOOR HET VERKRIJGEN VAN AFSCHRIFTEN VAN STUKKEN
UIT HET STRAFDOSSIER.
WIJDTE.

— ARTIKEL 674BIS GERECHTELIJK WETBOEK. — DRAAG-

— GRENZEN.

1° Krachtens artikel 671 Gerechtelijk Wetboek wordt rechtsbijstand alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor de gewone afschriften van of de uittreksels uit de stukken die moeten worden
voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen; deze hypothese doet zich hier niet voor. (Art. 671 Gerechtelijk Wetboek)
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2° Artikel 674bis Gerechtelijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid in strafzaken om rechtsbijstand te verzoeken met het oog op het verkrijgen van afschriften van stukken uit het dossier; noch deze bepaling noch enige andere
bepaling voorzien in deze mogelijkheid voor de voor het Hof van Cassatie
aanhangige strafzaken. (Art. 674bis Gerechtelijk Wetboek)

(V.)
BESLISSING.
Op 28 augustus 2014 heb ik, Paul Maffei, voorzitter van het Hof van
Cassatie.
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 25 augustus 2014;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op het advies van de heer advocaat-generaal André Van Ingelgem;
Gelet op de hoogdringendheid;
De verzoeker vraagt rechtsbijstand teneinde een kosteloos afschrift
te verkrijgen van het strafdossier in de zaak P.14.1039.N die voor het
Hof aanhangig is.
Krachtens artikel 671 Gerechtelijk Wetboek wordt rechtsbijstand alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en
voor de gewone afschriften van of de uittreksels uit de stukken die
moeten worden voorgebracht voor de rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing daaronder begrepen. Deze hypothese doet zich hier niet voor.
Artikel 674bis Gerechtelijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid in
strafzaken om rechtsbijstand te verzoeken met het oog op het verkrijgen van afschriften van stukken uit het dossier. Noch deze bepaling
noch enige andere bepaling voorzien in deze mogelijkheid voor de voor
het Hof van Cassatie aanhangige strafzaken.
Het verzoek tot rechtsbijstand is bijgevolg niet ontvankelijk.
Beschikt als volgt:
Het verzoek tot rechtsbijstand wordt verworpen.
28 augustus 2014 — Bureau voor rechtsbijstand. — Voorzitter: de heer
Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Smit (bij de balie te Antwerpen).

