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N° 565

2° KAMER — 1 oktober 2014
(AR P.14.0188.F)

1° VERZET. — STRAFZAKEN. — VEROORDELING BIJ VERSTEK. — BETEKENING. —
INFORMATIE AAN DE BEKLAAGDE. — INFORMATIE OVER HET RECHT OM VERZET

AAN TE TEKENEN EN OVER DE TERMIJN DAARTOE. — DRAAGWIJDTE.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — VEROORDELING BIJ VERSTEK. — BETEKENING —
INFORMATIE AAN DE BEKLAAGDE. — INFORMATIE OVER HET RECHT OM VERZET

AAN TE TEKENEN EN OVER DE TERMIJN DAARTOE. — DRAAGWIJDTE.

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — EXPLOOT. — STRAFZAKEN.
— VEROORDELING BIJ VERSTEK — BETEKENING. — INFORMATIE AAN DE BE-
KLAAGDE. — INFORMATIE OVER HET RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN EN OVER

DE TERMIJN DAARTOE. — DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat wordt ge-
waarborgd door artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, houdt in dat de veroordeelde
bij verstek, wordt ingelicht over de mogelijkheid om verzet te doen tegen de
veroordelende beslissing, binnen een termijn die hem toelaat dat rechtsmid-
del aan te wenden; om daadwerkelijk te zijn, legt het recht op toegang tot de
rechter niet op dat de veroordeelde, op het ogenblik dat hem de verstekbeslis-
sing wordt betekend, kennis wordt gegeven van alle mogelijke rechtsmidde-
len (1).

(V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel van 18 december 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis dat het verzet van
de eiser laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk heeft verklaard.

Het middel verwijt de appelrechters te hebben geoordeeld dat de be-
tekening van het verstekvonnis van de politierechtbank regelmatig

(1) Zie concl. OM. in Pas. 2014, nr. 565.



2034 ARRESTEN VAN CASSATIE   1.10.14 - N° 566

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2034  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
was en de verzettermijn deed ingaan. Het voert aan dat uit het deur-
waardersexploot niet blijkt dat de eiser werd ingelicht over de door
artikel 151, eerste lid, Wetboek van Strafvordering aan de veroordeelde
geboden mogelijkheid om zijn rechtsmiddel in te stellen door een ver-
klaring aan de ministeriële ambtenaar die deze onderaan op de akte
moet vaststellen.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, dat wordt gewaar-
borgd door artikel 6.1 EVRM, houdt in dat de bij verstek veroordeelde
wordt ingelicht over de mogelijkheid om verzet te doen tegen de ver-
oordelende beslissing binnen een termijn die hem toelaat dat rechts-
middel aan te wenden. Opdat het recht op toegang tot de rechter een
daadwerkelijk rechtsmiddel kan zijn, legt het niet op dat aan de ver-
oordeelde, op het ogenblik dat hem de verstekbeslissing wordt bete-
kend, kennis wordt gegeven van alle beschikbare rechtsmiddelen.

Het middel, dat aanvoert dat artikel 6 EVRM oplegt dat de gerechts-
deurwaarder de veroordeelde dient in te lichten over een mogelijkheid
tot verzet waarvan hij slechts onmiddellijk gebruik kan maken, faalt
naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

1 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Yurt (bij de balie te Brussel).

N° 566

2° KAMER — 1 oktober 2014
(AR P.14.0957.F)

1° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — TOEPAS-
SINGSGEBIED. — WEGVERKEER. — ARTIKEL 67TER WEGVERKEERSWET. — VER-
PLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER MEE TE DELEN.

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 67. — ARTIKEL 67TER. — VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE

BESTUURDER MEE TE DELEN. — TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF. —
RECHTSPERSOON.
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3° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — STRAFUIT-
SLUITINGSGROND. — VOORWAARDE. — IDENTIFICATIE VAN DE NATUURLIJKE PER-
SOON.

1° en 2° Artikel 5 van het Strafwetboek, dat een bepaling is die in de regel van
toepassing is op alle misdrijven, voert een eigen verantwoordelijkheid van de
rechtspersonen in, die autonoom en onderscheiden is van die van de natuur-
lijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben na-
gelaten; de rechtspersoon voor wiens rekening dat misdrijf werd gepleegd,
kan bijgevolg gestraft worden wegens schending van de mededelingsplicht
bepaald in artikel 67ter van de Wegverkeerswet (1).

3° Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek bepaalt dat, voor zover voor het
plegen van het misdrijf het optreden van een natuurlijke persoon is vereist
en dat die is geïdentificeerd, in de regel enkel degene die de zwaarste fout
heeft begaan zal worden veroordeeld; voor de toepassing van de in dat
artikel bepaalde strafuitsluitingsgrond is vereist dat de natuurlijke persoon
werd geïdentificeerd.

(VATAN B.V.B.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Franstalige correctionele rechtbank te Brussel van 11 april 2014.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan. 

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

Derde middel

Het middel voert aan dat het vonnis niet “correct” antwoordt op de
conclusie van de eiseres waarin het voordeel van een strafuitsluitings-
grond wordt aangevoerd en ook dat het artikel 5 Strafwetboek en de ar-
tikelen 29ter en 69ter (lees 67ter) Wegverkeerswet schendt.

Naar luid van artikel 5, eerste lid, Strafwetboek is een rechtspersoon
strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrin-
siek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarne-
ming van zijn belangen of die, naar blijkt uit de concrete
omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.

Het voormelde artikel 5 is een bepaling die in de regel van toepassing
is op alle misdrijven. Het voert een eigen verantwoordelijkheid van de

(1) Cass. 14 november 2007, AR P.07.1064.F, AC 2007, nr. 553.
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rechtspersonen in, die autonoom en onderscheiden is van die van de na-
tuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld of dit
hebben nagelaten.

De rechtspersoon voor wiens rekening dat misdrijf werd gepleegd,
kan bijgevolg gestraft worden wegens schending van de medede-
lingsplicht bepaald in artikel 67ter van de voormelde wet.

In zoverre het middel aanvoert dat de wettelijke toerekening van het
in artikel 29ter bepaalde misdrijf, dat het niet-naleven van de bij
artikel 67ter opgelegde verplichting bestraft, alleen voor natuurlijke
personen geldt, faalt het naar recht.

Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt voorts dat, voor zover
voor het plegen van het misdrijf het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon is vereist, in de regel enkel degene die de zwaarste
fout heeft begaan kan worden veroordeeld.

Voor de toepassing van de in dat artikel bepaalde strafuitsluitings-
grond is vereist dat de natuurlijke persoon werd geïdentificeerd.

In haar conclusie heeft de eiseres aangevoerd dat zij een minder zware
fout heeft begaan dan de natuurlijke persoon.

Noch uit die conclusie, noch uit de stukken van de rechtspleging
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel dat de natuurlijke
persoon die in de zaak kan worden betrokken, met de vereiste nauw-
keurigheid is geïdentificeerd.

Bijgevolg heeft de rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het mis-
drijf een intrinsiek verband vertoonde met de verwezenlijking van het
doel van de eiseres of met de waarneming van haar belangen of, naar
blijkt uit de concrete omstandigheden, voor haar rekening werd ge-
pleegd, haar beslissing naar recht verantwoord.

Aangezien de reden waarop de eiseres kritiek uitoefent overtollig is,
is het middel in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

1 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Balzat (bij de balie te Brussel).
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N° 567

2° KAMER — 1 oktober 2014
(AR P.14.1415.F)

1° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGE-
BIED. — VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — ASIELZOEKER. — RICHTLIJNEN

VAN DE EUROPESE UNIE. — ONDERDAAN VAN EEN DERDE LAND. — VRIJHEIDSBE-
NEMING. — VOORWAARDE.

2° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGE-
BIED. — VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE

MACHT. — OMVANG VAN HET TOEZICHT. — ASIELZOEKER. — RECHT OP HET PRI-
VÉ- EN GEZINSLEVEN.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VER-
WIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL. — BE-
ROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG VAN HET TOEZICHT. —
ASIELZOEKER. — RECHT OP HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN.

1° Uit de richtlijnen 2003/9/EG en 2005/85 van de Raad volgt dat wanneer een
onderdaan van een derde land een verzoek om internationale bescherming
heeft ingediend na op grond van artikel 15 van richtlijn 2008/115 in bewaring
te zijn gehouden, zijn vrijheidsbeneming alleen kan worden gehandhaafd
wanneer ze objectief noodzakelijk blijkt om te vermijden dat de vreemdeling
zich definitief aan zijn terugkeer zou onttrekken (1).

2° en 3° Wanneer het onderzoeksgerecht uitspraak doet over de wettigheid van
de beslissing tot handhaving van de vrijheidsbeneming gegrond op artikel 74/
6, § 1bis, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
beoordeelt het van geval tot geval het geheel van de hem ter onderzoek voor-
gelegde relevante omstandigheden; daarbij kan het met name de gegevens in
aanmerking nemen inherent aan het recht op eerbiediging van het privé- en
gezinsleven (2).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE T. M.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 augustus 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 23 september 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op 30 september 2014 heeft de eiser op de griffie een nota van antwoord
op de voormelde conclusie neergelegd.

(1) Zie concl. OM. in Pas. 2014, nr. 567.
(2) Zie concl. OM. in Pas. 2014, nr. 567.
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Op de rechtszitting van 1 oktober 2014 heeft raadsheer Françoise Rog-
gen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal ge-
concludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel voert aan dat geen enkele nationale of supranationale be-
paling oplegt dat de beslissing tot handhaving van de vrijheidsbene-
ming, gegrond op artikel 74/6, § 1bis, Vreemdelingenwet, nagaat of geen
minder dwingende maatregel kan worden genomen.

De verweerder is een asielzoeker die, nadat de Raad voor Vreemdelin-
genbetwistingen zijn aanvraag had afgewezen en die het voorwerp uit-
maakt van een bevel om het grondgebied te verlaten, een tweede
asielaanvraag heeft ingediend die nog steeds hangende is.

Uit de richtlijnen 2003/9/EG en 2005/85 van de Raad volgt dat wanneer
een onderdaan van een derde land een verzoek om internationale be-
scherming heeft ingediend na in bewaring te zijn genomen, gelet op
artikel 15 van de richtlijn 2008/115, zijn vrijheidsbeneming alleen kan
worden gehandhaafd wanneer ze objectief noodzakelijk blijkt om te
vermijden dat de vreemdeling zich definitief aan zijn terugkeer zou
onttrekken.

Het onderzoeksgerecht beoordeelt van geval tot geval het geheel van
de hem ter onderzoek voorgelegde relevante omstandigheden. Daarbij
kan het met name de gegevens in aanmerking nemen inherent aan het
recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

Volgens het arrest betwist de eiser noch het feit dat de verweerder sa-
menwoont met een vrouw die hij zwanger heeft gemaakt, noch hun
trouwplannen, noch de noodzaak voor de eiser om zijn zwaar zieke moe-
der bij te staan. De kamer van inbeschuldigingstelling, die vaststelt
dat de titel van vrijheidsberoving verzuimt die omstandigheden te on-
derzoeken, die moeten beantwoorden aan artikel 8 EVRM, verant-
woordt haar beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…) 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen 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.
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1 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat:
mevr. Derriks (bij de balie te Brussel).

N° 568

1° KAMER — 2 oktober 2014
(AR C.13.0180.F)

MERKEN. — BENELUXMERK. — DEPOT VAN EEN WOORDMERK BLEMIL. — LA-
TER DEPOT VAN EEN WOORDMERK BIAMIL. — OPPOSITIE. — GELIJKWAARDIG ON-
DERSCHEIDEND VERMOGEN VAN DE TWEE MERKEN. — GELDIG GEBRUIK VAN HET

TEKEN IN EENDER WELKE FONT. — ONDERZOEK VAN DE GELIJKENIS TUSSEN DE

TEKENS OP AUDITIEF, VISUEEL EN BEGRIPSMATIG VLAK. 

Wanneer de visuele perceptie van de tekens, wegens de kenmerkende eigen-
schappen ervan, op zich niet volstaat om de mate van gelijkenis van de liti-
gieuze merken te beoordelen, kan het verwarringsgevaar worden onderzocht
vanuit het oogpunt van de begripsmatige perceptie van die merken. (Art.
2.3.b en 2.14.a, BVIE)

(SANBOY-COMERCIO DE BENS ALIMENTARES SERVICOS E 
INVESTIMENTOS, VENNOOTSCHAP NAAR PORTUGEES RECHT T. FASSKA 

N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 juni 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2.3, b), en 2.14.1, a), van het Benelux-Verdrag inzake de intel-
lectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005,
goedgekeurd bij de wet van 22 maart 2006; 

— algemeen beginsel van het recht van verdediging;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het beroep van de verweerster “gegrond” en vernietigt
bijgevolg de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom,
doordat het de inschrijving van het merk Biamil weigert voor de waren in de
klassen 5 en 29 en de waren in klasse 30, die als soortgelijk worden beschouwd,
en beveelt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom om het onder het
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nummer 1179489 gedeponeerde merk Biamel in te schrijven, evenals voor alle wa-
ren waarvoor het depot was aangevraagd en dat het Bureau had geweigerd, om
de volgende redenen: 

“III. Bespreking

16. De oppositie van de [eiseres], op grond van artikel 2.14.1 van het Benelux-
Verdrag inzake de intellectuele eigendom, kan worden ingesteld door de depo-
sant of door de houder van een ouder merk, met name wanneer dat merk in ran-
gorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, a) en b).

Artikel 2.3, b), van dat verdrag betreft het geval waarin gelijke of overeen-
stemmende merken werden gedeponeerd voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van as-
sociatie met het oudere merk, kan ontstaan.

17. Een ter inschrijving gedeponeerd teken kan slechts als merk dienen indien
het onderscheidend vermogen heeft, wat veronderstelt dat het de waren of dien-
sten kan identificeren waarvoor de merkbescherming is aangevraagd als zijnde
afkomstig van het bedrijf dat de houder van het merk is.

Het onderscheidend vermogen betreft voornamelijk de vraag of het merk kan
dienen als herkenningsteken voor de consument, zodat hij ervoor kan kiezen om
hetzij een waar te kopen hetzij die waar te vermijden, al naargelang zijn posi-
tieve dan wel negatieve ervaringen.

18. Bij het onderzoek van het verwarringsgevaar tussen twee merken wegens
het bestaan van gelijkenissen, moet dat verwarringsgevaar derhalve in zijn ge-
heel worden beoordeeld, in het licht van het onderscheidend vermogen en van de
betrokken waren.

Die volledige beoordeling impliceert een bepaalde onderlinge samenhang tus-
sen de in aanmerking genomen factoren en, met name, tussen de gelijkenis van
de merken en die van de aangewezen waren of diensten. Zo kan een geringe mate
van gelijkenis tussen de gedekte waren of diensten gecompenseerd worden door
een hoge mate van gelijkenis tussen de merken, en omgekeerd.

Hoe groter de gelijkenis tussen de merken en de waren, des te aannemelijker
is het dat het doelpubliek zal kunnen menen dat de waren die door de twee mer-
ken gedekt worden van dezelfde onderneming of van economisch verbonden on-
dernemingen afkomstig zijn.

19. Aangezien het verwarringsgevaar bij het doelpubliek concreet moet wor-
den beoordeeld, moet eerst worden bepaald wie dat relevante publiek is. Voor
een volledige beoordeling van het verwarringsgevaar wordt verondersteld dat de
gemiddelde consument van de betrokken waren normaal geïnformeerd en rede-
lijk omzichtig en oplettend is.

Bovendien moet rekening gehouden worden met het feit dat de gemiddelde
consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken recht-
streeks te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hij er-
van in zijn geheugen bewaart.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het aandacht-
sniveau van de gemiddelde consument kan wisselen volgens de betrokken cate-
gorie van waren of diensten.

20. Uit depot 1179489 betreffende het merk Biamil blijkt dat de bescherming
van de waren wordt gevraagd in de klassen 5, 29 en 30, die in hun geheel worden
vermeld.

Het merk Blemil betreft de waren in de klassen 5 en 29, met uitzondering van
één waar.

De meeste waren in klasse 5 zijn bedoeld voor een gespecialiseerd publiek; en-
kele van die waren zijn bedoeld voor een meer dan gemiddeld geïnformeerd en
omzichtig publiek. De meeste daarvan worden verdeeld langs beperkte kanalen,
waarbij ze niet zomaar vrij beschikbaar zijn maar waarvan de aankoop vaak de
aanwezigheid van een verstrekker-raadgever veronderstelt.
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De waren in de klassen 29 en 30, daarentegen, zijn waren voor dagelijks ge-
bruik en zijn dus bedoeld voor de gemiddelde, normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende consument.

21. Wat betreft het relevante publiek moet er dus een onderscheid worden ge-
maakt tussen, enerzijds, de waren in klasse 5 en, anderzijds, de waren in de klas-
sen 29 en 30.

Het informatie- en omzichtigheidsniveau zal beduidend hoger liggen in het ge-
val van waren in klasse 5.

22. Het ontwerp van de twee woordtekens vertoont geen enkel verband met de
waren die ze moeten onderscheiden. Ze zijn ongebruikelijk in hun relatie tot die
waren en hebben dus onderscheidend vermogen.

Aangezien het om zuivere woordtekens gaat die uit één enkel kort woord be-
staan, zonder andere onderscheidende bestanddelen, zal de aandacht in principe
getrokken kunnen worden door de bestanddelen die zich zowel aan het begin als
in het midden als op het einde van dat woord bevinden.

Aangezien de tekens wat dat betreft van dezelfde aard zijn, zijn ze vanuit het
oogpunt van het onderscheidend vermogen gelijkwaardig.

In voorliggend geval is het bestanddeel ‘mil’ echter een bestanddeel dat niet
bedoeld is om de aandacht te trekken, wat duidelijk blijkt uit het feit dat tien-
tallen of zelfs honderden merken dat bestanddeel bevatten. Zijn enige taak is
dus ervoor te zorgen dat een ander bestanddeel hierdoor als een woord kan wor-
den opgevat.

23. Zoals reeds is opgemerkt, bestaan de twee tekens uitsluitend uit letters,
zonder enige verwijzing naar een verschijningsvorm of lettertype.

Bijgevolg maakt het niet uit dat het teken in hoofdletters of kleine letters is
gedrukt: het teken zal in eender welk lettertype geldig gebruikt kunnen wor-
den.

In dat geval kunnen de tekens auditieve of begripsmatige gelijkenissen verto-
nen, aangezien de visuele perceptie niet losstaat van de wijze waarop de woorden
worden gehoord of begrepen.

De visuele perceptie heeft immers geen betrekking op opeenvolgende letters
maar op het geheel van die letters waardoor ze een woord vormen. De visuele
perceptie van het teken heeft enkel de begripsmatige herkenning van het woord
tot gevolg.

24. Op auditief vlak hebben de twee woorden met elkaar gemeen dat ze hetzelf-
de achtervoegsel en dezelfde beginletter (twee — drie) hebben, evenals de letters
waaruit het hoofdbestanddeel van het uit te spreken woord is samengesteld (Ble
– Bia).

De dominerende bestanddelen voor de auditieve perceptie, Ble en Bia, zijn dui-
delijk onderscheiden. De klinker E wordt beklemtoond, terwijl de klinkers I en
A kort zijn. Het geluidsritme van de twee tekens is globaal genomen ook onder-
scheiden.

Het achtervoegsel ‘mil’, dat een identiek bestanddeel vormt, is niet van be-
lang voor het fonetische aspect en is kennelijk van ondergeschikte orde.

In principe hecht de consument meer belang aan het eerste gedeelte van de
woorden zodra zij meer beklemtoond worden.

Uit die bestanddelen kan worden besloten dat de tekens weliswaar een iden-
tiek bestanddeel bevatten maar dat de gelijkenis op het vlak van de auditieve
perceptie globaal genomen zeer beperkt is.

25. Wat de begripsmatige gelijkenis betreft, moet eerst worden opgemerkt dat
de twee woorden geen enkele betekenis hebben en dat het begripsmatige aspect
van de woorden wat dat betreft dus niets toevoegt aan de auditieve perceptie.

Toch betekent het feit dat de tekens geen betekenis hebben niet automatisch
dat elke begripsmatige gelijkenis uitgesloten is. Zo is het zeer goed mogelijk
dat tekens samengesteld zijn uit verschillende woorden die geen betekenis heb-
ben maar wel een specifieke samenstelling of ritmische uitspraak hebben waar-
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uit een begripsmatige gelijkenis kan voortvloeien. Zo kunnen woorden zonder
betekenis ook worden ontworpen op basis van een fonetische gelijkenis.

Wat betreft de samenstelling van de twee uitgevonden woorden moet worden
opgemerkt dat zij allebei zijn ontworpen op basis van een dominerend bestand-
deel, gevolgd door het wijdverbreide achtervoegsel ‘mil’. In die zin is er een lich-
te begripsmatige gelijkenis.

26. De globale beoordeling van de gelijkenissen tussen de tekens is dat ze een
zeer beperkte auditieve gelijkenis vertonen, wat niet belet dat de klank zeer on-
derscheiden is, en ook een lichte begripsmatige gelijkenis vertonen.

De verschillen zijn kennelijk groter dan de gelijkenissen.
27. De waren in klasse 5 zijn dezelfde en die in klasse 29 zijn bijna dezelfde.
Met betrekking tot de waren in klasse 30 kan worden aangenomen dat zout,

mosterd, azijn, kruiden en sauzen, suiker en honing een gelijkenis vertonen met
de waren uit klasse 29, omdat die waren vaak samen worden gebruikt en com-
plementair zijn.

Er bestaat echter geen gelijkenis voor koffie, thee, cacao en koffiesurrogaten,
die meestal zelfstandig worden geconsumeerd en niet complementair zijn met
de waren in klasse 29.

Hetzelfde geldt voor de andere waren in klasse 30: rijst, tapioca, sago; meel en
graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, gist en rijs-
middelen, melassestroop en consumptie-ijs, die binnen de voedingsgewoonten
een andere plaats bekleden en niet soortgelijk zijn.

28. Wat het verwarringsgevaar betreft, moet in de eerste plaats worden opge-
merkt dat de merken veel meer verschillen dan gelijkenissen vertonen.

Aangezien het depot waren uit klasse 30 betreft, die niet soortgelijk zijn, slui-
ten de verschillen tussen de merken elk verwarringsgevaar uit.

Wat betreft de waren in klasse 5 heeft het hof [van beroep] aangenomen dat ze
bedoeld zijn voor een publiek dat meer dan gemiddeld geïnformeerd en omzich-
tig is en dat bij de aankoop van die waren vaak geadviseerd zal worden. Die be-
standdelen sluiten elk verwarringsgevaar uit.

De identieke waren in klasse 29 en de soortgelijke waren in klasse 30 maken
deel uit van het gamma voedingswaren die de consument makkelijk kan onder-
scheiden, omdat hij ze vaak koopt en omdat ze een belangrijke rol in zijn voe-
ding spelen. De verschillen tussen de merken zullen ervoor zorgen dat hij zich
niet vergist.

29. Uit al die omstandigheden volgt dat het relevante publiek niet het gevaar
loopt aan te nemen dat de waren van het merk Biamil van dezelfde onderneming
afkomstig zijn als de waren van het merk Blemil. Het verwarringsgevaar is niet
aangetoond.

30. De oppositie is derhalve niet gegrond en het door de [verweerster] gedepo-
neerde merk Biamil moet worden ingeschreven voor alle in het depot vermelde
waren”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2.14.1, a), van het Benelux-Verdrag inzake de intellectue-
le eigendom van 25 februari 2005 kan de deposant of houder van een ouder merk,
binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de
maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen
bij het Bureau tegen een merk dat “in rangorde na het zijne komt, overeenkom-
stig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b”.

Volgens artikel 2.3, b), van dat verdrag wordt bij de beoordeling van de ran-
gorde van het depot rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot be-
staande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op gelijke of
overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeer-
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de merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van
associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

Om de mate van gelijkenis tussen de betrokken merken te beoordelen, moet
de rechter bepalen in hoeverre ze visueel, auditief en begripsmatig gelijkenissen
vertonen alsook, in voorkomend geval, nagaan hoeveel belang aan die verschil-
lende bestanddelen gehecht moet worden, rekening houdend met de betrokken
categorie van waren of diensten en met de omstandigheden waarin ze op de
markt zijn gebracht. De merken kunnen op elk van die drie vlakken gelijkenis-
sen vertonen en het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld in het licht van
de totaalindruk die de vergelijking van de litigieuze merken aldus zal wekken.

2. De eiseres heeft betoogd dat “bij het vergelijken van de merken en het be-
oordelen van het verwarringsgevaar de merken op visueel, fonetisch en begrips-
matig vlak” moeten vergeleken worden.

Wat inzonderheid de visuele vergelijking betreft, heeft zij aangevoerd dat,
“overeenkomstig de beroepen beslissing van het Bureau, gesteld kan worden dat
de merken ‘Blemil’ en ‘Biamil’ sterke visuele gelijkenissen vertonen”, op grond
“dat ze beide even lang zijn en beide uit zes letters bestaan, dat ze allebei begin-
nen met de letter B, dat ze allebei eindigen op dezelfde drie letters ‘mil’ en dat
de tweede letters L en I van beide merken, ongeacht het gekozen lettertype,
makkelijk verward kunnen worden”.

Ten slotte heeft de eiseres aangevoerd dat “het betwiste merk en het oudere
merk een sterke visuele gelijkenis vertonen” “en op fonetisch vlak voldoende
gelijkenis vertonen om tot verwarringsgevaar te kunnen besluiten” en dat “het
zinloos is een begripsmatig onderzoek te verrichten, aangezien de twee merken
geen bijzondere betekenis hebben”.

Ter staving van de stelling dat er tussen de aangewezen waren verwarringsge-
vaar kan ontstaan, in die zin dat “het geen twijfel lijdt dat het betrokken pu-
bliek, wanneer het in aanraking komt met waren die op de markt zijn gebracht
onder het merk ‘Biamil’, door de gelijkenissen met het merk ‘Blemil’ zal aanne-
men dat die waren van de opposante afkomstig zijn”, heeft de eiseres in substan-
tie aangevoerd wat volgt: “Uit de vergelijking van de litigieuze merken blijkt
dat zij niet alleen fonetische gelijkenissen vertonen maar ook visueel sterk op
elkaar gelijken” en dat “daarenboven, de betrokken waren enerzijds identiek
zijn en anderzijds (sterk) op elkaar gelijken”.

3. Het arrest onderzoekt het verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3, b),
van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom alleen maar door een
auditieve en begripsmatige vergelijking van de tekens, om de volgende redenen:

“Zoals reeds is opgemerkt, bestaan de twee tekens uitsluitend uit letters, zon-
der enige verwijzing naar een verschijningsvorm of lettertype.

Bijgevolg maakt het niet uit dat het teken in hoofdletters of kleine letters is
gedrukt: het teken zal in eender welk lettertype geldig gebruikt kunnen wor-
den.

In dat geval kunnen de tekens auditieve of begripsmatige gelijkenissen verto-
nen, aangezien de visuele perceptie niet losstaat van de wijze waarop de woorden
worden gehoord of begrepen.

De visuele perceptie heeft immers geen betrekking op opeenvolgende letters
maar op het geheel van die letters waardoor ze een woord vormen. De visuele
perceptie van het teken heeft enkel de begripsmatige herkenning van het woord
tot gevolg”.

4. Het arrest weigert aldus, op grond dat “de twee tekens uitsluitend uit let-
ters bestaan, zonder enige verwijzing naar een verschijningsvorm of lettertype”,
aan te nemen dat het visuele aspect niet samenvalt met de auditieve en begrips-
matige aspecten en onderzoekt dus niet, op grond van een visuele vergelijking,
of de betrokken merken gelijkenissen vertonen, teneinde het bestaan van ver-
warringsgevaar vast te stellen.

Aangezien het arrest vaststelt dat het een procedure van oppositie tegen een
merk betrof, is het onderzoek van het verwarringsgevaar echter noodzakelijker-
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wijs uitgebreider dan voor een vordering tot verbod op het gebruik van een te-
ken, in zoverre nagegaan moet worden of er verwarring kan ontstaan met het
oudere merk van de opposant in alle omstandigheden waarin het aangevraagde
merk, indien het werd ingeschreven, gebruikt zou kunnen worden, waarbij reke-
ning moet worden gehouden met het feit dat een woordmerk in talrijke schrift-
beelden of varianten gebruikt kan worden.

Het arrest, dat vaststelt dat het een procedure van oppositie tegen een merk
betrof, heeft, op de enkele gronden dat “de twee tekens uitsluitend uit letters
bestaan, zonder enige verwijzing naar een verschijningsvorm of lettertype” en
dat “het bijgevolg niet uitmaakt dat het teken in hoofdletters of kleine letters
is gedrukt: het teken zal in eender welk lettertype geldig gebruikt kunnen wor-
den”, niet wettig kunnen beslissen dat “de visuele perceptie niet kan worden los-
gemaakt van de wijze waarop de woorden worden gehoord of begrepen” en dat
“de visuele perceptie immers geen betrekking heeft op opeenvolgende letters
maar op het geheel van die letters waardoor ze een woord vormen”, zodat “de vi-
suele perceptie van het teken enkel de begripsmatige herkenning van het woord
tot gevolg heeft”.

Het arrest weigert aldus aan te nemen dat het visuele aspect van de betrokken
tekens, ten opzichte van de auditieve en begripsmatige aspecten, een specifiek
karakter heeft en onderzoekt aldus niet of de tekens, inzonderheid, een visuele
gelijkenis vertonen.

Het arrest miskent aldus het wettelijk begrip gelijkenis in de zin van
artikel 2.3, b), van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en
schendt derhalve die wettelijke bepaling alsook artikel 2.14.1, a), van dat ver-
drag.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het arrest stelt vast dat “[de verweerster] op 6 april 2009 het woord-
merk Biamil heeft gedeponeerd”, dat “het depot […] zich op geen enkel
beeldelement, op geen enkele bijzondere kleurstelling of enig ander on-
derscheidend kenmerk beroept”, dat “de oppositie van [de eiseres] op
19 juni 2001 gericht was […] tegen alle waren van het litigieuze merk,
waarbij ze zich beroept op de rechten betreffende haar gemeenschaps-
merk Blemil” en dat “het een woordmerk betreft dat zich op geen enkel
beeldelement, op geen enkele bijzondere kleurstelling of enig ander on-
derscheidend kenmerk beroept”.

Het arrest merkt op dat “de twee woordtekens werden ontworpen zon-
der enig verband met de waren die ze moeten onderscheiden”, dat “aan-
gezien het om zuivere woordtekens, zonder andere onderscheidende
bestanddelen, gaat die uit één enkel kort woord bestaan, de aandacht
in principe getrokken zal kunnen worden door de bestanddelen die zich
zowel aan het begin als in het midden als op het einde van dat woord
bevinden” en dat, “aangezien de tekens wat dat betreft van dezelfde
aard zijn, ze wat het onderscheidend vermogen betreft
gelijkwaardig zijn”.

Het arrest stelt vast dat “de twee tekens uitsluitend uit letters be-
staan, zonder enige verwijzing naar een verschijningsvorm of letterty-
pe”, dat “het bijgevolg niet uitmaakt dat het teken in hoofdletters of
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kleine letters is gedrukt” en dat “het teken in eender welk lettertype
geldig gebruikt zal kunnen worden”.

Het arrest overweegt dat “in dat geval de tekens auditieve of begrips-
matige gelijkenissen kunnen vertonen, aangezien de visuele perceptie
niet kan worden losgemaakt van de wijze waarop de woorden worden
gehoord of begrepen”, dat “de visuele perceptie immers geen betrek-
king heeft op opeenvolgende letters maar op het geheel van die letters
waardoor ze een woord vormen” en dat “de visuele perceptie van het te-
ken enkel de begripsmatige herkenning van het woord tot
gevolg heeft”.

Uit die vermeldingen volgt dat het arrest, in tegenstelling tot wat het
onderdeel aanvoert, onderzoekt of de visuele gelijkenis van de tekens
verwarringsgevaar inhoudt en dat het overweegt dat de visuele percep-
tie van de tekens, wegens de kenmerkende eigenschappen ervan, in de
omstandigheden van deze zaak op zich niet volstaat om te beoordelen
in hoeverre de litigieuze merken gelijkenissen vertonen en dat het on-
derzoek van de visuele perceptie samenvalt met dat van de begripsma-
tige perceptie van die merken.

Het schendt derhalve geen van de in dat onderdeel vermelde verdrags-
bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

2 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Maes.

N° 569

1° KAMER — 2 oktober 2014
(AR C.13.0284.F)

1° SCHULDVERGELIJKING. — VOORWAARDE.

2° VERBINTENIS. — TENIETGAAN. — SCHULDVERGELIJKING. — VOORWAARDE.

1° en 2° Tussen twee personen vindt schuldvergelijking slechts plaats wanneer
ze elkaars schuldenaar zijn; de schuldvordering van een persoon kan bijge-
volg niet worden gecompenseerd met een schuldvordering van zijn schulde-
naar op een derde (1). (Art. 1289 BW)

(1) Cass. 17 december 2010, AR C.10.0146.N, AC 2010, nr. 751.
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(C. T. A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de vrederechter van het kanton Sprimont van 5 februari 2013.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1289 tot 1299 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 10 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepa-

lingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, ingevoegd in afdeling 2 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo-
ver nodig, datzelfde artikel zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij
de wet van 25 april 2007;

— artikel 1675/7, inzonderheid § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

In een eerste vonnis van 20 december 2012 is vastgesteld wat volgt:
“1. De feiten
Het wordt niet betwist dat de partijen een huurovereenkomst hebben gesloten

(die jammer genoeg niet is overgelegd) betreffende een goed gelegen te T., ave-
nue L., 48;

Voor die huurovereenkomst heeft [de eiseres] op 28 september 2006 een huur-
waarborg van vijfhonderd euro gestort op de Fortisrekening 035-5485324-15, over-
eenkomstig artikel 10 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II van het
Burgerlijk Wetboek;

De [eiseres], de huurster, heeft de plaats (op een niet nader bepaalde datum)
verlaten zonder de [verweerder], de eigenaar, te waarschuwen en zonder een
adres na te laten;

Op 26 april 2011 heeft [de eiseres] een verzoekschrift tot collectieve schulden-
regeling neergelegd voor de arbeidsrechtbank te Luik en op 10 mei 2011 werd een
beschikking tot toelaatbaarheid gewezen;

Op 15 november 2011 heeft de raadsman van [de eiseres] [de verweerder] in ge-
breke gesteld teneinde haar cliënte toe te staan de huurwaarborg die geblok-
keerd stond op de BNP Paribas (ex-Fortis)-rekening terug te krijgen;

Op 10 december 2011 heeft [de verweerder] schriftelijk geantwoord dat [de ei-
seres] de overeenkomst eenzijdig had beëindigd en dat zij hem nog steeds een
maand huur plus lasten, namelijk 380 euro, verschuldigd was;

2. Voorwerp van de rechtsvordering
De rechtsvordering strekt ertoe [de verweerder] te veroordelen tot vrijgave

van de huurwaarborg van 500 euro, die op 28 september 2006 is gestort op de BNP
Paribas (ex-Fortis)-rekening;

[De verweerder] verzet zich tegen die vordering, op grond dat [de eiseres] hem
minstens nog steeds een bedrag van 380 euro voor huur en lasten verschuldigd is;

Hij stelt een tegenvordering in teneinde [de eiseres] te doen veroordelen tot
betaling van dat bedrag van 380 euro en beroept zich op zijn voorrecht, in zijn
hoedanigheid van verhuurder, op de huurwaarborg;
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3. Bespreking
Krachtens artikel 10 van de wet betreffende de huurovereenkomsten met be-

trekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder ontvangt de verhuurder,
wanneer een huurwaarborg wordt gestort op een bankrekening overeenkomstig
de wettelijke voorschriften, een voorrecht op het actief van de rekening voor
elke schuldvordering die voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke niet-nako-
ming van de verplichtingen van de huurder;

Die overeenkomstig de wettelijke voorschriften samengestelde huurwaarborg
is een persoonlijke zekerheid waarmee de verhuurder kan ontsnappen aan de
toestand van samenloop van de schuldeisers van zijn huurder […];

In voorliggend geval blijkt uit het door de eiseres neergelegde dossier dat de
huurwaarborg die op de Fortis-rekening is gestort op 28 september 2006, is sa-
mengesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften”.

Het bestreden vonnis staat vervolgens de vrijgave toe “van de hoofdsom (vijf-
honderd euro) en de interest van de huurwaarborg die [de eiseres] heeft samen-
gesteld bij de bank BNP Paribas — Fortis op rekeningnummer 035-5485324-15, tot
beloop van 380 euro ten gunste [van de verweerder], waarbij het resterende ge-
deelte teruggestort wordt aan de [eiseres], op gewoon vertoon van de expeditie
of van het gewaarmerkt conform afschrift van dit vonnis”.

Het bestreden vonnis is gegrond op de volgende redenen:
“Ook al bepaalt artikel 1675/7 Gerechtelijk Wetboek dat de gevolgen van de za-

kelijke zekerheden en van de voorrechten worden geschorst tot het einde, de
verwerping of de herroeping van de collectieve schuldenregeling, moet worden
vastgesteld dat de juridische regeling van de huurwaarborg specifiek is en de
verhuurder net in staat stelt te ontsnappen aan de toestand van samenloop tus-
sen de schuldeisers van zijn huurder;

De huurwaarborg, die in een geldsom bestaat, zou immers geen enkele beteke-
nis of doelmatigheid meer hebben indien ze niet werd beschouwd als een bedrag
dat aan de eigenaar is overhandigd, ook al wordt ze, louter om veiligheidsrede-
nen, belegd bij een derde (te weten de bank) op grond van artikel 10 van de wet
van 25 april 2007;

Hieruit volgt dat, indien de eigenaar de schuldeiser van zijn huurder wordt,
zijn schuldvordering gecompenseerd wordt door gewone schuldvergelijking, op
voorwaarde, uiteraard, dat die schuldvergelijking kan plaatsvinden vóór de toe-
stand van samenloop ontstaat;

In voorliggend geval wordt niet betwist dat [de eiseres], op het ogenblik van
de opzegging van de huurovereenkomst (d.i. eind 2007) nog een maand huur [aan
de verweerder] verschuldigd was; de schuldvergelijking heeft dus kunnen plaats-
vinden;

Toen daarenboven de vordering tot collectieve schuldenregeling van de schul-
den van [de eiseres] toelaatbaar werd verklaard bij beschikking van de arbeids-
rechtbank van 10 mei 2011, waren de als huurwaarborg gestorte bedragen sinds
2006 uit haar vermogen verdwenen en kan de procedure van collectieve schulden-
regeling dus enkel betrekking hebben op een vermogen waaruit dat actief ver-
dwenen is […];

De huurwaarborg maakt dus geen deel meer uit van het actief van de boedel
[…] en de gestorte bedragen ontsnappen dus aan de toestand van samenloop;

Daaruit volgt dat de tegenvordering [van de verweerder], in zoverre het als
huurwaarborg gestorte bedrag uit het vermogen van [de eiseres] was verdwenen
op het ogenblik dat haar vordering tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar
werd verklaard en die bedragen, doordat ze vervangbaar zijn, konden worden
verrekend met de door [de eiseres] verschuldigde achterstallige huur, gegrond
zal worden verklaard en hij 380 euro van de op de Fortis-rekening gestorte waar-
borg zal mogen behouden, teneinde de hem verschuldigde bedragen te kunnen
dekken;

De huurwaarborg zal dus tot beloop van 380 euro worden vrijgegeven ten gun-
ste [van de verweerder] en het saldo zal aan [de eiseres] worden teruggegeven”.
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Grieven

1. Door schuldvergelijking kan de schuldeiser, die tegelijkertijd ook schulde-
naar is van zijn eigen schuldenaar, betaald worden tot beloop van het door hem
verschuldigde bedrag en vernietigen de wederzijdse schulden elkaar van rechts-
wege “op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan” (artikel 1290 Burgerlijk Wet-
boek), tot beloop van het laagste bedrag van die schulden.

De wettelijke schuldvergelijking, die van rechtswege plaatsheeft, kan echter
enkel plaatsvinden tussen de schulden van twee personen die elkaars schuldei-
ser en schuldenaar zijn. Ze kan niet plaatsvinden tussen, enerzijds, de schuld
van een schuldenaar bij een derde en, anderzijds, de schuldvordering van de
schuldeiser op een derde. Er bestaat geen schuldvergelijking in een “driehoeks-
verhouding”.

Luidens artikel 10 van de wet van 20 februari 1991 bestaat de bankwaarborg die
de huurder ten voordele van de verhuurder samenstelt ter nakoming van zijn
contractuele verplichtingen, in een schuldvordering van de deposant, d.w.z. van
de huurder, op de bankinstelling, die geconcretiseerd wordt door de opening van
de rekening. Bijgevolg kan de schuld van de huurder bij de verhuurder, die bij-
voorbeeld bestaat in een achterstallige huur, niet van rechtswege gecompen-
seerd worden met de schuldvordering van de huurder op de bankinstelling (tot
teruggave van de waarborg), die aldus tot beloop van het verschuldigde bedrag
zou tenietgaan.

In tegenstelling tot wat het bestreden vonnis vermeldt, is het niet juist dat de
huurwaarborg die de eiseres ten gunste van de verweerder heeft samengesteld in
de vorm “van een belegging in de handen van een derde (te weten de bank)”, moet
“worden beschouwd als een bedrag dat aan de eigenaar is overhandigd, omdat ze
anders geen enkele betekenis of doelmatigheid meer zou hebben”: een dergelijke
waarborg heeft betrekking op de schuldvordering van de huurder op de bankin-
stelling.

Het bestreden vonnis verantwoordt dus niet naar recht zijn beslissing dat “de
als huurwaarborg gestorte bedragen sinds 2006 uit [het] vermogen [van de eise-
res] waren verdwenen” door een “gewone schuldvergelijking” tussen die huur-
waarborg en de schuldvordering van de verhuurder, met als gevolg dat “de
procedure van collectieve schuldenregeling dus enkel betrekking kan hebben op
een vermogen waaruit dat actief verdwenen is” (schending van de artikelen 1289
tot 1299 Burgerlijk Wetboek en 10 van de wet van 20 februari 1991).

2. Artikel 10, § 3, van de wet van 20 februari 1991 (net als artikel 10, vijfde lid,
van dezelfde wet, in de versie vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 april 2007)
verzet zich daarenboven tegen de wettelijke schuldvergelijking, van rechtswe-
ge, tussen de door de huurder samengestelde “bankwaarborg” en de schuldvor-
dering van de verhuurder op de huurder, aangezien de tekst van die bepaling de
vrijgave van de waarborg “ten voordele van een van beide partijen” onderwerpt
aan een uitdrukkelijke voorwaarde, namelijk het “voorleggen van ofwel een
schriftelijk akkoord, dat ten vroegste opgesteld wordt bij het beëindigen van de
huurovereenkomst, ofwel van een kopie van een rechterlijke beslissing”. Er is
nooit aangevoerd dat die voorwaarde in voorliggend geval zou zijn vervuld en
zulks blijkt noch uit de vonnissen noch uit eender welk stuk waarop het Hof ver-
mag acht te slaan.

Hieruit volgt dat die voorwaarde in elk geval, en zelfs indien verondersteld
wordt dat de schuldvergelijking tussen de door de eiseres samengestelde bank-
waarborg en de schuldvordering van de verweerder — in beginsel — heeft kun-
nen plaatsvinden (quod non), een bijkomend beletsel vormde voor een mogelijke
schuldvergelijking van rechtswege en, bijgevolg, voor het feit dat de schuldver-
gelijking had kunnen plaatsvinden vóór de beslissing van toelaatbaarheid van
de procedure van collectieve schuldenregeling (schending van de artikelen 1289
tot 1299 Burgerlijk Wetboek en 10 van de wet van 20 februari 1991).

3. In het vonnis van 20 december 2012 werd erkend dat de huurwaarborg van
artikel 10 van de wet van 20 februari 1991 wel degelijk een voorrecht was, d.w.z.
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een zekerheid “waarmee de verhuurder kan ontsnappen aan de toestand van sa-
menloop” — wat ze ook is. Het bestreden vonnis, dat weigert toepassing te ma-
ken van artikel 1675/7 Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk “de gevolgen van
de zakelijke zekerheden en van de voorrechten, behalve in geval van tegeldema-
king van het vermogen”, vanaf de beschikking tot toelaatbaarheid van de pro-
cedure van collectieve schuldenregeling “geschorst worden tot het einde, de
verwerping of de herroeping van de aanzuiveringsregeling”, op grond dat de
schuldvergelijking heeft plaatsgevonden vóór de inleiding van de procedure, zo-
dat de huurwaarborg “dus geen deel meer uitmaakt van het actief van de boe-
del”, aangezien ze “uit het vermogen van [de eiseres] was verdwenen op het
ogenblik dat haar vordering tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd
verklaard en die bedragen, doordat ze vervangbaar zijn, konden worden verre-
kend met de door [de eiseres] verschuldigde achterstallige huur”, verantwoordt
bijgevolg niet naar recht zijn beslissing om die waarborg ten voordele van de
verweerder vrij te geven tot beloop van een bedrag van 380 euro (schending van
alle vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 1289 Burgerlijk Wetboek heeft tussen twee perso-
nen slechts schuldvergelijking plaats wanneer ze elkaars schuldenaar
zijn.

De schuldvordering van een persoon kan bijgevolg niet worden ge-
compenseerd met een schuldvordering van zijn schuldenaar op een der-
de.

De samenstelling, overeenkomstig artikel 10 van afdeling 2 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek be-
treffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijf-
plaats van de huurder, van een huurwaarborg in de vorm van een
geldsom die gestort wordt op een rekening die bij een financiële instel-
ling wordt geopend op naam van de huurder, geeft enkel aan de zijde
van de deposant een schuldvordering op die instelling.

Nadat het vonnis, dat de vrederechter in de zaak had gewezen op
20 december 2012, had vastgesteld dat de eiseres een dergelijke waar-
borg op 28 september 2006 had samengesteld ten voordele van de ver-
weerder, kon het bestreden vonnis niet, zonder de voormelde wettelijke
bepalingen te schenden, beslissen dat er na de opzegging van de huur-
overeenkomst een schuldvergelijking heeft plaatsgehad tot beloop van
het bedrag van een maand huur, die de eiseres op dat ogenblik nog ver-
schuldigd was, tussen die schuldvordering van de verweerder en die van
de eiseres op de financiële instelling waarbij de huurwaarborgrekening
was geopend.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar de vrederechter van het kanton Fléron.

2 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Werquin,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer T’Kint.

N° 570

1° KAMER — 2 oktober 2014
(AR C.13.0288.F)

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN

TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — VERWEERDER WIENS MAAT-
SCHAPPELIJKE ZETEL GEVESTIGD IS IN ZWITSERLAND. — VERWEERDER WIENS

WOONPLAATS GEVESTIGD IS IN ZWITSERLAND. — TOEZENDING VAN EEN AF-
SCHRIFT VAN DE AKTEN VAN BETEKENING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF.
— GELDIGHEID.

2° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN

TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — VERWEERDER WIENS MAAT-
SCHAPPELIJKE ZETEL GEVESTIGD IS IN ZWITSERLAND. — VERWEERDER WIENS

WOONPLAATS GEVESTIGD IS IN ZWITSERLAND. — BETEKENING VAN HET CASSA-
TIEVERZOEKSCHRIFT AAN DE PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL.

3° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN

TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — ONREGELMATIGHEID VAN DE

BETEKENING VAN HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT. — TOEREKENBAARHEID AAN

DE GERECHTSDEURWAARDER. — GEVAL VAN OVERMACHT VOOR DE EISER. — UIT-
WERKING.

4° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN

TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — BETEKENING AAN DE MAAT-
SCHAPPELIJKE ZETEL VAN EEN ONDERNEMING DIE IN PARIJS GELEGEN IS. — AL-
GEMENE VERGADERING VAN EEN VENNOOTSCHAP MET DEZELFDE NAAM. —
BESLISSING TOT GOEDKEURING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJ-
KE ZETEL VAN PARIJS NAAR VORST EN VAN DE VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE

NATIONALITEIT. — BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATS-
BLAD. — MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NOG STEEDS GELE-
GEN IN PARIJS. — GEVOLG.

5° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM EN

TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING. — BETEKENING AAN HET ADRES

VAN DE VERWEERDER TE PARIJS. — NIET VOOR EENSLUIDEND GEWAARMERKTE

FOTOKOPIE VAN EEN PASPOORT DAT DOOR DE FRANSE AUTORITEITEN IS OVER-
HANDIGD. — VERMELDING VAN EEN ADRES IN ARMENIË. — UITWERKING.

6° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — RECHTSPLEGING. — FAILLISSEMENT. — CURATOR. — ALGE-
MENE OPDRACHT.
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7° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — RECHTSPLEGING. — FAILLISSEMENT. — VORDERING IN RECH-
TE. — VORDERING VAN DE CURATOR. — DRAAGWIJDTE.

8° VORDERING IN RECHTE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — FAILLISSEMENT. —
VORDERING VAN DE CURATOR. — DRAAGWIJDTE.

9° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — RECHTSPLEGING. — FAILLISSEMENT. — VORDERING IN RECH-
TE. — VORDERING VAN DE CURATOR. — VOORWERP. — GEMEENSCHAPPELIJKE

RECHTEN VAN ALLE SCHULDEISERS. — BEGRIP.

10° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD. — RECHTSPLEGING. — FAILLISSEMENT. — FOUT VAN HET OR-
GAAN VAN EEN VENNOOTSCHAP. — GEVOLG VAN DE VERMEERDERING VAN HET

PASSIEF VAN HET FAILLISSEMENT OF VAN DE VERMINDERING VAN HET ACTIEF. —
VORDERING VAN DE CURATOR TOT SCHADEVERGOEDING. — VOORWERP.

1° De toezending, per aangetekende brief, van een afschrift van de akten van
betekening aan de verweerders, wier maatschappelijke zetel en woonplaats
in Zwitserland gevestigd zijn, heeft de betekening van het cassatieverzoek-
schrift niet verricht, ook al zouden die stukken op die wijze hun respectieve
bestemmelingen hebben bereikt (1). (Artt. 40, eerste lid, en 1079 Gerechte-
lijk Wetboek; artt. 10 en 21 Verdrag 15 nov. 1965)

2° De betekening aan de procureur des Konings is ongedaan wanneer de eiser,
die het cassatieverzoekschrift aan het adres van de verweerders heeft doen
betekenen, hun maatschappelijke zetel of woonplaats in Zwitserland kende.
(Art. 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

3° Zelfs als de onregelmatigheid van de betekening aan de gerechtsdeurwaar-
der van de eiser te wijten zou zijn geweest en voor laatstgenoemde een geval
van overmacht zou hebben gevormd, zou die onregelmatigheid niet tot gevolg
kunnen hebben dat aangenomen moet worden dat aan de bij artikel 1079 van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven vormvereiste is voldaan en dat de
in dat artikel bepaalde termijn in acht is genomen (2). (Art. 1079 Gerechte-
lijk Wetboek)

4° De betekening aan een vennootschap naar Frans recht, op het adres van
haar zetel te Parijs, is regelmatig wanneer, enerzijds, er geen uittreksel van
de inschrijving van die vennootschap in de kruispuntbank van ondernemin-
gen wordt overgelegd waardoor ze kan worden geïdentificeerd en, ander-
zijds, uit de stukken van de griffie van de rechtbank van koophandel te
Parijs volgt dat er nog steeds een vennootschap met dezelfde naam gevestigd
is te Parijs. (Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek)

5° De betekening aan het adres van een verweerder te Parijs is regelmatig aan-
gezien de niet voor eensluidend gewaarmerkte fotokopie van een paspoort
dat hem door de Franse autoriteiten is overhandigd en waarin een adres in

(1) Zie Cass. 7 juni 2001, AR C.99.0496.F, AC 2001, nr. 345; zie Cass. 24 januari 2011, AR
C.09.0522.N, AC 2011, nr. 65; zie Cass. 7 februari 2013, AR C.11.0548.F-C.11.0759.F, AC 2013,
met concl. OM in Pas. 2013, nr. 89.

(2) Zie Cass. 9 november 2011, AR P.11.1027.F, AC 2011, nr. 607.
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Armenië wordt vermeld, de vermeende adreswijziging van die verweerder niet
bewijst. (Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek)

6° De algemene opdracht van de curator bestaat erin het actief van de gefail-
leerde te gelde te maken en het door de verkoop van deze activa opgebrachte
geld te verdelen (1).

7° en 8° Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de
rechten uit die alle schuldeisers gemeen hebben, maar niet hun individuele
rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samenge-
voegd (2).

9° Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voort-
vloeien uit de schade t.g.v. de fout van wie ook, waardoor het passief van
het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt; wegens
de schade die aldus is veroorzaakt aan de massa van de goederen en rechten
die het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers vormen, is die fout de
oorzaak van een collectief nadeel voor die schuldeisers en miskent ze de rech-
ten die zij, gelet op de aard ervan, gemeen hebben (3).

10° De curator, die de vergoeding vordert van de schade die is veroorzaakt
door de fout van het orgaan van een vennootschap waardoor het passief van
het faillissement is vermeerderd of het actief ervan is verminderd, oefent niet
de individuele rechten uit van de schuldeisers die met die vennootschap een
overeenkomst hebben gesloten en vordert de vergoeding niet van de schade
die voor die schuldeisers voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeen-
komst. (Artt. 1165, 1382 en 1383 BW; artt. 16 tot 20, 40, 49, 51, 57 en 99 Fail-
lissementswet 1997; artt. 7 en 8 Hypotheekwet; algemeen rechtsbeginsel
van de gelijkheid van de schuldeisers in samenloop)

(DE VULDER, CURATOR FAILLISSEMENT OURANOS NETWORKS N.V. 
T. SATELNET, VENNOOTSCHAP NAAR ZWITSERS RECHT, E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 december 2012.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 Grondwet;

(1) Cass. 5 december 1997, AR C.96.0306.F, AC 1997, met concl. van advocaat-generaal
SPREUTELS in Pas. 1997, nr. 532.

(2) Zie Cass. 7 juni 2001, AR C.99.0496.F, AC 2001, nr. 345; zie Cass. 24 januari 2011, AR
C.09.0522.N, AC 2011, nr. 65; zie Cass. 7 februari 2013, AR C.11.0548.F-C.11.0759.F, AC 2013,
met concl. OM in Pas. 2013, nr. 89.

(3) Id.
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— artikelen 1134, 1142 tot 1155, 1165, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 61, inzonderheid § 2, Wetboek van vennootschappen;
— artikelen 11, eerste lid, 16, 17, 18, 19, 20, 40, eerste lid, 49, 51, 57 en 99 Faillis-

sementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd door de wet van 4 september 2002;
— artikelen 7 en 8 Hypotheekwet van 16 december 1851;
— algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in samen-

loop, waarvan artikel 8 Hypotheekwet van 16 december 1851 een toepassing is.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en de hogere be-
roepen van de verweerders gegrond, wijzigt derhalve de beslissing van de eerste
rechter door ze teniet te doen en verklaart de oorspronkelijke vordering van de
eiser ongegrond, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden be-
schouwd, en met name om de volgende redenen :

“3. De aansprakelijkheid van de bestuurders [hier verweersters]
[…] B. De aquiliaanse fout
19. De curator beroept zich op de individuele aansprakelijkheid van de be-

stuurders, wat, met toepassing van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, veronder-
stelt dat zij een gedragsnorm niet hebben nageleefd, in vergelijking met het
gedrag van een persoon die als een goede huisvader, dus als een normaal voor-
zichtig en oplettend persoon, optreedt.

De [verweerders] werpen hiertegen op dat de curator, die aldus handelt op
grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, niet de hoedanigheid zou hebben om
op te treden.

20. Opdat de persoonlijke aquiliaanse aansprakelijkheid van de bestuurders in
het gedrang kan komen, moet de hun verweten fout geen tekortkoming van een
contractuele verplichting maar van de algemene voorzichtigheidsnorm opleve-
ren, en moet de fout een andere schade hebben veroorzaakt dan die welke voort-
vloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst (Cass., 7 november 1997, AC
1997, nr. 457, en X. Dieux, ‘La responsabilité civile des dirigeants de la société
anonyme : question de principe’, Actualités en droit des sociétés, Bruylant,
2006 : ‘… nous croyons donc que la solution consacrée par l’arrêt du 7 novembre
1997 implique que le curateur ne peut agir contre les organes d’une société fail-
lie, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, que dans la mesure où les
créanciers dans la masse, à l’avantage desquels l’action sera introduite, dispo-
saient du droit de le faire, c’est-à-dire dans la mesure du préjudice subi par les
créanciers titulaires d’un droit à réparation de nature purement extracontrac-
tuelle. (…) Mais c’est plus précisément dans la règle — elle aussi traditionnelle
et rappelée, à l’occasion, par la loi, encore qu’elle constitue une conséquence na-
turelle de la représentation en général, et de la représentation organique en
particulier — suivant laquelle l’organe n’est pas personnellement engagé par les
contrats que la personne morale conclut à son intervention que paraît se trou-
ver le fondement le plus approprié à la solution qui consiste à l’exonérer, autant
que la personne morale, de responsabilité extracontractuelle lorsque la faute ou
le dommage invoqué à son encontre ne sont pas ‘étrangers’ à ces mêmes con-
trats. Le maintien, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, d’une res-
ponsabilité personnelle de l’organe pour de tels faits reviendrait en effet à
stériliser, à la faveur de la double qualification dont la faute et le dommage se-
raient, le cas échéant, susceptibles, l’idée qui est à la base de l’immunité de l’or-
gane en ce qui concerne les obligations contractuelles de la personne morale’
(pp. 125,127 en 128).

21. Welnu, de curator voert op geen enkel ogenblik een andere schade aan dan
die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de overeenkomst, aangezien hij
zich beperkt tot de vaststelling dat de betaling van 200.000 euro zelf de fout op-
leverde, terwijl die betaling is verricht door een orgaan van de vennootschap,
binnen de grenzen van zijn opdracht.

22. Het middel is dus ongegrond.
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4. De aansprakelijkheid [van de tweede en de vierde verweerders] 
23. De curator beroept zich op artikel 61, § 2, Wetboek van vennootschappen,

dat bepaalt dat, wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder
[…], deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directie-
raad of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemt die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Die vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrech-
telijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in ei-
gen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Laatstge-
noemde mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger
te benoemen.

24. Gelet op het voorgaande en gelet op het feit dat de aansprakelijkheid van
de bestuurders geenszins in het gedrang is gebracht, kan de aansprakelijkheid
van de vaste vertegenwoordigers die zij voor zichzelf hebben aangesteld —
evenmin — in het gedrang zijn gebracht.

25. De vordering is wat dat betreft dus ongegrond”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Een derde bij een overeenkomst kan zich beroepen op de schade die voor hem
ontstaat uit de uitvoering of de wanuitvoering van een overeenkomst, indien ze
voortvloeien uit een extracontractuele fout, d.w.z. uit een tekortkoming aan
een norm die een welbepaald gedrag oplegt of aan de algemene zorgvuldig-
heidsplicht (artikelen 1165, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek).

2. Uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek volgt dat de bestuurder van
een naamloze vennootschap die een quasi-delictuele fout begaat binnen de gren-
zen van zijn opdracht, in de regel persoonlijk gehouden is tot de vergoeding van
de door die fout veroorzaakte schade.

In de regel zal er weliswaar tussen de partijen bij een overeenkomst geen toe-
passing worden gemaakt van de beginselen van extracontractuele aansprake-
lijkheid, maar zal er in de plaats daarvan enkel rekening worden gehouden met
de contractuele aansprakelijkheid, en kan de contracterende partij van een ven-
nootschap, tenzij in geval van een misdrijf, zich niet beroepen op de extracon-
tractuele aansprakelijkheid van een orgaan, een lasthebber, een aangestelde of
een personeelslid van die vennootschap om de vergoeding te vorderen van de
schade die voortvloeit uit de wanuitvoering van die overeenkomst, aangezien de
voormelde personen geen derden bij de uitvoering van die overeenkomst zijn (ar-
tikelen 1134, 1142 tot 1155 en 1165 Burgerlijk Wetboek); met die regels wordt even-
wel geen rekening gehouden wanneer de eiser de vergoeding vordert van
extracontractuele schade die voortvloeit uit een fout die niet enkel een contrac-
tuele tekortkoming maar ook een extracontractuele fout vormt (artikelen 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek).

3. De algemene opdracht van de curator bestaat daarenboven erin de activa
van het faillissement te gelde te maken en de verkregen bedragen te verdelen.
Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij wel de rech-
ten van alle schuldeisers maar niet hun individuele rechten uit, zelfs wanneer
ze zijn samengevoegd.

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voort-
vloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt. Wegens
de schade die aldus is veroorzaakt aan de massa van de goederen en rechten die
het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak
van een collectief nadeel voor die schuldeisers en miskent ze de rechten die zij,
gelet op de aard ervan, gemeen hebben (artikelen 11, eerste lid, 16, 17, 18, 19, 20,
40, eerste lid, 49, 51, 57, 99 Faillissementswet van 8 augustus 1997, 7 en 8 Hypo-
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theekwet en algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in
samenloop).

4. De curator, die de vergoeding vordert van de schade die de gezamenlijke
schuldeisers hebben geleden ten gevolge van de fout die de bestuurders van een
gefailleerde vennootschap hebben begaan door, in tempore suspecto, een van de
schuldeisers te bevoordelen doordat zij zijn schuldvordering hebben betaald,
vordert zodoende de vergoeding van een collectieve schade die niet samenvalt
met de individuele schade die de schuldeisers hebben geleden ten gevolge van
een fout die geen verband houdt met de uitvoering van de overeenkomsten die
alle schuldeisers of sommigen van hen zouden hebben gesloten met de gefailleer-
de vennootschap. Hij vordert dus niet de vergoeding van de schade die voort-
vloeit uit de wanuitvoering van een overeenkomst die zou zijn gesloten met de
schuldeisers die samen de boedel vormen.

5. De eiser, die handelt in de hoedanigheid van curator van de naamloze ven-
nootschap Ouranos Networks, vorderde de hoofdelijke veroordeling, op grond
van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, van de verweersters in hun
hoedanigheid van bestuurder van de gefailleerde vennootschap en van de ver-
weerders in hun hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van die vennoot-
schappen-bestuurders (artikel 61, § 2, Wetboek van vennootschappen) tot
betaling van een bedrag van 200.000 euro in hoofdsom, dat overeenkomt met de
schade die de gezamenlijke schuldeisers hebben geleden ten gevolge van de be-
taling die is verricht ten gunste van de vennootschap P & S Products and Ser-
vices.

Hij voerde aan dat de verweerders aldus een gewone schuldeiser hadden be-
voordeeld “op een ogenblik waarop het actief van de vennootschap moest worden
verdeeld overeenkomstig de wettelijke regels van de samenloop tussen de
schuldeisers”.

De curator vorderde zodoende de vergoeding van een collectieve schade die
geen verband hield met enige contractuele schade of met eender welke contrac-
tuele fout.

6. Het arrest, dat die vordering verwerpt op grond dat, enerzijds, “opdat de per-
soonlijke aquiliaanse aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang kan
komen, de hun verweten fout geen tekortkoming van een contractuele verplich-
ting maar van de algemene voorzichtigheidsnorm moet opleveren, en de fout een
andere schade moet hebben veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wan-
uitvoering van de overeenkomst” en dat, anderzijds, “de curator op geen enkel
ogenblik een andere schade aanvoert dan die welke voortvloeit uit de wanuit-
voering van de overeenkomst, aangezien hij zich beperkt tot de vaststelling dat
de betaling van 200.000 euro zelf de fout opleverde, terwijl die betaling is verricht
door een orgaan van de vennootschap, binnen de grenzen van zijn opdracht”:

1° schendt de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57, 99 Faillissementswet van
8 augustus 1997, de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 7 en
8 Hypotheekwet, miskent het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid tussen
de schuldeisers in samenloop en schendt, voor zover nodig, de andere in het mid-
del vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 Grondwet, doordat
het overweegt dat de collectieve schade die de eiser aanvoerde een contractuele
schade was, terwijl de eiser zich op geen enkele contractuele tekortkoming be-
riep en enkel een vermindering van het actief van de gefailleerde vennootschap
aanvoerde, waardoor de gezamenlijke schuldeisers een lager dividend zouden
ontvangen — dit is geen contractuele schade;

2° op zijn minst,
a) schendt de artikelen 1165, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de andere in

het middel vermelde bepalingen (met uitzondering van artikel 149 Grondwet),
doordat het overweegt dat de eiser niet gerechtigd is op extracontractuele basis
de vergoeding te vorderen van de schade die de boedel lijdt door de vermeende
wanuitvoering van de overeenkomst tussen de gefailleerde vennootschap en de
vennootschap P & S Products and Services, terwijl de eiser, die de gemeenschap-
pelijke rechten van alle schuldeisers van de boedel van de gefailleerde vennoot-
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schap uitoefent, een derde is bij die overeenkomst (artikel 1165 Burgerlijk
Wetboek), zich derhalve op een dergelijke tekortkoming kan beroepen, voor zo-
ver die tekortkoming een extracontractuele fout oplevert (artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek);

b) schendt de artikelen 1165, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en de andere, in
het middel vermelde bepalingen (met uitzondering van artikel 149 Grondwet),
doordat het overweegt dat de eiser niet gerechtigd is op extracontractuele basis
de vergoeding te vorderen van de schade die de boedel lijdt ten gevolge van de
fout die een bestuurder begaat in de uitvoering van zijn opdracht — dus van zijn
lastgeving —, terwijl de eiser, die de gemeenschappelijke rechten van alle
schuldeisers van de boedel van de gefailleerde vennootschap uitoefent, niet bij
die contractuele verhouding betrokken is en zich dus kan beroepen op een te-
kortkoming aan die contractuele verhouding, voor zover die tekortkoming ook
een extracontractuele fout oplevert;

3°bevat in elk geval, in zoverre het in zijn redenen geen melding maakt van de
overeenkomst waaruit de door de eiser aangevoerde schade zou blijken, niet de
vaststellingen op grond waarvan het Hof toezicht kan houden op de wettigheid
van de beslissing van het arrest om de vordering van de eiser ongegrond te ver-
klaren, en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 Grondwet).

Tweede onderdeel

1. Zelfs als aangenomen moest worden — quod non — dat de collectieve schade
waarvan de eiser de vergoeding vordert, zou samenvallen met de individuele
schade van de schuldeisers en dat een schuldeiser die een overeenkomst met een
gefailleerde vennootschap heeft gesloten, contractuele schade zou lijden wegens
de vermindering van de activa van die vennootschap, die veroorzaakt is door de
extracontractuele fouten van de bestuurders van laatstgenoemde vennootschap,
dan nog zouden de schuldeisers van de gefailleerde vennootschap die over een ex-
tracontractuele schuldvordering tegen die vennootschap beschikken en die, der-
halve, geen enkele overeenkomst met de gefailleerde vennootschap hebben
gesloten, zich op die extracontractuele fout kunnen beroepen (artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek).

2. De eiser, die handelt in de hoedanigheid van curator van het faillissement
van de naamloze vennootschap Ouranos Networks, verweet de bestuurders van
de gefailleerde vennootschap en hun vaste vertegenwoordigers (artikel 61, § 2,
Wetboek van vennootschappen) dat zij een fout hadden begaan door, na de da-
tum van staking van betaling, een gewone schuldeiser te bevoordelen ten nadele
van de schuldeisers van de boedel, waarbij die fout hun extracontractuele aan-
sprakelijkheid, gegrond op de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, in het
gedrang heeft gebracht.

Om die vordering ongegrond te verklaren, herhaalt het arrest dat, “opdat de
persoonlijke aquiliaanse aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang
kan komen, de hun verweten fout geen tekortkoming van een contractuele ver-
plichting maar van de algemene voorzichtigheidsnorm moet opleveren, en de
fout een andere schade moet hebben veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit
de wanuitvoering van de overeenkomst” en beslist het dat, in voorliggend geval,
de door de eiser aangevoerde schade niet verschilt van “die welke voortvloeit uit
de wanuitvoering van de overeenkomst”. Het arrest beslist aldus dat niet is vol-
daan aan de voorwaarden waaronder een derde, die door een overeenkomst met
de vennootschap is verbonden, een bestuurder extracontractueel aansprakelijk
kan stellen.

Het arrest bevat echter geen enkele vaststelling betreffende de hoedanigheid
van de schuldeisers van de boedel, voor wiens rekening de eiser handelde, en
meer bepaald betreffende hun hoedanigheid van contractueel schuldeiser of van
niet-contractueel schuldeiser van de gefailleerde vennootschap. Het bevat der-
halve niet de vaststellingen op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoezicht
kan uitoefenen. Op grond van de voormelde vaststellingen kan immers niet wor-
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den nagegaan of alle schuldeisers van de boedel al dan niet een overeenkomst
met de gefailleerde vennootschap hadden gesloten en, bijgevolg, of de voorwaar-
den voor de samenloop van de contractuele en aquiliaanse aansprakelijkheden
al dan niet waren vervuld. Het arrest is dus niet regelmatig met redenen om-
kleed (schending van artikel 149 Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Over de rechtspleging, in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de 
eerste twee verweerders

1. In een memorie van antwoord, die op de griffie van het Hof is neer-
gelegd op 18 februari 2014, voeren de eerste twee verweerders tegen het
cassatieberoep een middel van niet-ontvankelijkheid aan, dat is afge-
leid uit de onregelmatigheid van de betekening van het cassatiever-
zoekschrift.

2. Krachtens artikel 1079 Gerechtelijk Wetboek wordt het cassatiebe-
roep ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoek-
schrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend
aan de partij tegen wie het cassatieberoep is gericht, en wordt het cas-
satieberoep niet-toelaatbaar verklaard wanneer er meer dan vijftien
dagen zijn verlopen tussen de betekening van het verzoekschrift en de
indiening op de griffie, ook al is de termijn voor het instellen van het
cassatieberoep niet verstreken bij de indiening van het verzoekschrift.

3. Het cassatieverzoekschrift is aan die verweerders betekend door,
enerzijds, de toezending, per aangetekende brief, van een afschrift van
de akten van betekening aan het postkantoor van de maatschappelijke
zetel van die verweerster en aan de woonplaats van die verweerder, die
beide gevestigd zijn in Zwitserland.

4. Artikel 40, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat ten aan-
zien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats of
gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter post
aangetekende brief het afschrift van de akte stuurt aan hun woonplaats
of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien
de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onvermin-
derd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België
en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben.

Volgens de artikelen 10 en 21 van het Verdrag van 15 november 1965
inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerech-
telijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in han-
delszaken, laat het voormelde verdrag de bevoegdheid onverlet
gerechtelijke stukken rechtstreeks per post toe te zenden aan personen
die zich in het buitenland bevinden, tenzij de Staat van bestemming
verklaart zich daartegen te verzetten, hetzij op het tijdstip van de neer-
legging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding, hetzij op een la-
ter tijdstip.

Bij de bekrachtiging van het voormelde verdrag heeft Zwitserland
verklaard zich te verzetten tegen het gebruik, op zijn grondgebied, van
de wijzen van verzending die met name zijn bepaald in artikel 10.
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De verzending van een afschrift van de akten van betekening bij een
ter post aangetekende brief aan de eerste twee verweerders houdt dus
geen betekening in van het cassatieverzoekschrift, ook al zouden die
stukken op die wijze hun respectieve bestemmelingen hebben bereikt.

5. Het cassatieberoep werd anderzijds betekend aan de procureur des
Konings te Brussel.

Krachtens artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek is de beteke-
ning aan de procureur des Konings ongedaan indien de partij op wier
verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen
woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België, of in voorko-
mend geval in het buitenland, kende.

De eiser, die het cassatieverzoekschrift aan het adres van de eerste en
de tweede verweerders heeft doen betekenen, kende hun maatschappe-
lijke zetel of woonplaats in Zwitserland.

Die betekening aan de procureur des Konings is derhalve ongedaan.
Wegens die onregelmatigheid kan het Hof bijgevolg niet nagaan of de

termijn van artikel 1079 Gerechtelijk Wetboek is nageleefd.
6. Zelfs als de onregelmatigheid van de betekening aan de gerechts-

deurwaarder van de eiser te wijten zou zijn geweest en voor laatstge-
noemde een geval van overmacht zou hebben gevormd, zou die
onregelmatigheid van de betekening niet tot gevolg kunnen hebben dat
aangenomen moet worden dat aan de bij artikel 1079 Gerechtelijk Wet-
boek voorgeschreven vormvereiste is voldaan en dat de in dat
artikel bepaalde termijn in acht is genomen.

7. Uit het voorgaande volgt dat de door die verweerders neergelegde
memorie van antwoord niet laattijdig is en dat het door hen aangevoer-
de middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is.

Over de rechtspleging, in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de 
derde verweerster

1. In een memorie van antwoord, die op de griffie van het Hof is neer-
gelegd op 3 maart 2014, voert de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Davoudian Industries, met maatschappelijke zetel
te Vorst, (…), tegen het cassatieberoep een middel van niet-ontvanke-
lijkheid aan, dat is afgeleid uit de onregelmatigheid van de betekening
van het cassatieberoep.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het
arrest is gewezen inzake van de vennootschap naar Frans recht Davou-
dian Industries, die bij het handelsregister van Parijs is ingeschreven
onder het nummer 964200547, met maatschappelijke zetel te Parijs, (…),
en dat het cassatieberoep werd betekend aan de maatschappelijke zetel
van die vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Davoudi-
an Industries legt een uittreksel over uit de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, waarin de beslissing is bekendgemaakt van de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht Davoudian Indus-
tries, met maatschappelijke zetel te Parijs, (…), waarbij de verplaat-
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sing van de maatschappelijke zetel naar Vorst, (…), wordt goedgekeurd
en waarbij wordt vastgesteld dat die vennootschap de Belgische natio-
naliteit heeft verkregen.

Enerzijds wordt er geen uittreksel van de inschrijving van die ven-
nootschap in de kruispuntbank van ondernemingen overgelegd waar-
door ze kan worden geïdentificeerd.

Anderzijds volgt uit de stukken van de griffie van de rechtbank van
koophandel te Parijs dat er nog steeds een vennootschap naar Frans
recht Davoudian Industries is ingeschreven in de RCS van Parijs onder
het nummer 964200547 en gevestigd is te Parijs, (…).

Bijgevolg is niet aangetoond dat de Belgische besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Davoudian Industries dezelfde ven-
nootschap is als die waartegen het cassatieberoep is gericht en even-
min, gesteld dat zulks het geval was, dat haar maatschappelijke zetel
daadwerkelijk is verplaatst naar Vorst, (…).

3. De betekening aan de vennootschap naar Frans recht Davoudian In-
dustries, op het adres van haar zetel te Parijs, (…), is derhalve regelma-
tig.

Het Hof kan bijgevolg geen acht slaan op de memorie van antwoord
die is neergelegd in naam van de Belgische besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Davoudian Industries die overigens is neer-
gelegd na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 1093 Gerech-
telijk Wetboek.

Over de rechtspleging, in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de 
vierde verweerder

1. In een memorie van antwoord die op 3 maart 2014 is neergelegd op
de griffie van het Hof, voert die verweerder tegen het cassatieberoep
een middel van niet-ontvankelijkheid aan, dat is afgeleid uit de onre-
gelmatigheid van de betekening van het cassatieverzoekschrift, op
grond dat hij, op de datum van de betekening, gedomicilieerd was te
Gumri (Armenië), (…), en niet langer op zijn oud adres te Parijs, (…),
waar het cassatieverzoekschrift werd betekend.

2. Tot staving van zijn beweringen legt die verweerder de niet voor
eensluidend gewaarmerkte fotokopie over van een paspoort dat hem
door de Franse autoriteiten is overhandigd en waarin het voormelde
adres in Armenië wordt vermeld.

Een dergelijk stuk bewijst de vermeende adreswijziging van die ver-
weerder niet.

3. De betekening aan het adres van die verweerder te Parijs is derhal-
ve regelmatig.

Het Hof kan bijgevolg geen acht slaan op de memorie van antwoord
die de voormelde verweerder heeft neergelegd na het verstrijken van de
termijn bepaald in artikel 1093 Gerechtelijk Wetboek.
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Middel

Eerste onderdeel

De algemene opdracht van de curator bestaat erin het actief van de
gefailleerde te gelde te maken en het door de verkoop van deze activa
opgebrachte geld te verdelen.

Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij
de rechten uit die alle schuldeisers gemeen hebben, maar niet hun in-
dividuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn sa-
mengevoegd.

Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die
voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waar-
door het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan
verminderd wordt. Wegens de schade die aldus is veroorzaakt aan de
massa van de goederen en rechten die het gemeenschappelijk pand van
de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak van een collectief nadeel
voor die schuldeisers en miskent ze de rechten die zij, gelet op de aard
ervan, gemeen hebben.

De curator, die de vergoeding vordert van de schade die is veroor-
zaakt door de fout van het orgaan van een vennootschap waardoor het
passief van het faillissement is vermeerderd of het actief ervan is ver-
minderd, oefent niet de individuele rechten uit van de schuldeisers die
met die vennootschap een overeenkomst hebben gesloten en vordert de
vergoeding niet van de schade die voor die schuldeisers voortvloeit uit
de wanuitvoering van de overeenkomst.

Het arrest stelt vast dat de eiser, die handelt in de hoedanigheid van
curator van het faillissement van de naamloze vennootschap Ouranos
Networks, de vergoeding vordert van de schade die de boedel heeft ge-
leden ten gevolge van de beheerfout die de verweersters hebben begaan
in hun hoedanigheid van bestuurder van die vennootschap, door een ge-
wone schuldeiser te betalen na de datum van staking van betaling, en
dat hij, op grond van artikel 61, § 2, Wetboek van vennootschappen, vor-
dert dat de tweede en de vierde verweerders, in hun hoedanigheid van
vaste vertegenwoordiger van de verweersters, hoofdelijk met laatstge-
noemden veroordeeld zouden worden tot vergoeding van die schade.

Het arrest, dat overweegt dat de eiser “op geen enkel ogenblik een an-
dere schade aanvoert dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de
overeenkomst, aangezien hij zich beperkt tot de vaststelling dat de betaling
van 200.000 euro zelf de fout opleverde, terwijl die betaling is verricht door
een orgaan van de vennootschap, binnen de grenzen van zijn opdracht”,
miskent het algemeen rechtsbeginsel en schendt de wettelijke bepalin-
gen die in dat onderdeel worden vermeld, met uitzondering van de arti-
kelen 1134, 1142 tot 1155 Burgerlijk Wetboek en 149 Grondwet.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van
het middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
het incidenteel beroep van de derde en de vierde verweerders en over de
kosten tussen de eiser en die verweerders.

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 zijn kosten en tot de kosten van
de memorie van antwoord van de eerste twee verweerders.

Laat de kosten van de memorie van antwoord van de derde en de vier-
de verweerders te hunnen laste.

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

2 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Foriers, de heer T’Kint en mevr. Nudelholc.

N° 571

1° KAMER — 2 oktober 2014
(AR C.13.0436.F)

1° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — HUISHUUR. — VERNIETIGING

VAN EEN ROEREND GOED VAN DE HUURDER. — NIET-VERVANGING VAN HET GOED.
— VERZEKERINGSUITKERING. — AANWENDING VOOR DE BETALING VAN DE BE-
VOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. — GEEN INDEPLAATSSTELLING VAN DE VER-
ZEKERAAR IN DE RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN VAN DE BEVOORRECHTE

SCHULDEISER. — VOORWAARDE.

2° HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — BETREKKING MET DERDEN. —
LANDVERZEKERING. — VERNIETIGING VAN EEN ROEREND GOED VAN DE HUURDER.
— NIET-VERVANGING VAN HET GOED. — VERZEKERINGSUITKERING. — AANWEN-
DING VOOR DE BETALING VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDVORDERINGEN. — GEEN

INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR IN DE RECHTEN EN RECHTSVORDE-
RINGEN VAN DE BEVOORRECHTE SCHULDEISER. — VOORWAARDE.

1° en 2° De verzekeraar die de verzekeringsuitkering aan zijn bevoorrechte
schuldeiser betaalt, treedt weliswaar in de rechten en rechtsvorderingen van
die schuldeiser, maar vóór die betaling kan enkel de bevoorrechte schuldeiser
rechtsgeldig verzet doen tegen de betaling van een verzekeringsuitkering die
door zijn eigen verzekeraar verschuldigd is aan de huurder (1). (Art. 58, eer-
ste en tweede lid, en 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 571.
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(ING NON-LIFE BELGIUM N.V. T. AG INSURANCE N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 12 maart 2013.

Op 7 augustus 2014 heeft advocaat-generaal Thierry Werquin ter grif-
fie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1239 en 1242 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 41 en 58 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-

eenkomst;
— artikel 20, 1°, Hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet van

7 maart 1929;
— algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van
45.773,61 euro te betalen, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde en
vermeerderd met de moratoire interest, om de volgende redenen:

“Bespreking
1. Uit de stukken die aan de beoordeling van het hof [van beroep] zijn voorge-

legd blijkt dat F. L., commandant van de brandweer van Doornik en dus een der-
de die niet betrokken is bij de verschillende aanwezige belangen, werd belast
met een deskundigenonderzoek. Die deskundige diende de oorzaken van het
schadegeval te onderzoeken; zijn aanwijzing vloeit voort uit een vergadering
van 25 mei 2007 met mevrouw V., eigenares, de heer F. P. van het deskundigen-
bureau Bel, privédeskundige van mevrouw V., de zoon van de heer V., huurder
van het gebouw, de heer J.— C. D. P. en mevrouw B., privédeskundigen van de
huurders, de heer P., inspecteur van de [eiseres], die de huurders dekking ver-
leent in het kader van de overeenkomst ‘inhoud’.

2. Na samenkomst van alle partijen, met name op 14 augustus 2007, heeft des-
kundige L. op 3 september 2007 een verslag neergelegd waarin hij besluit dat de
huurders aansprakelijk zijn voor de schade, die volgens hem zou zijn veroor-
zaakt door een industriële koffiemachine.

3. Een bijeenkomst voor deskundigenonderzoek zou nog op 3 september 2007
plaatsvinden, in aanwezigheid van de huurders, hun privédeskundigen en F. P.,
van het deskundigenbureau Bel, teneinde de schade tegensprekelijk vast te stel-
len op een bedrag van 36.170 euro voor het gebouw, 4.100 euro voor het puinrui-
men en de afbraak, een forfaitair bedrag van 2.975 euro wegens onbruikbaarheid
van het onroerend goed en bewaarkosten tot beloop van 142 euro.

4. [De verweerster] vordert, krachtens de artikelen 1731 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, de veroordeling van de huurders tot terugbetaling van haar
uitgaven, aangezien zij voor het schadegeval aansprakelijk zijn gesteld.
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5. Krachtens artikel 1733 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor
brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. De huurder
moet dus bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. In voorliggend
geval moet worden vastgesteld dat de huurders niet erin slagen het hun opgeleg-
de wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid om te keren.

De huurders pogen immers te besluiten, door overlegging van de vaststelling
van deskundige JCD b.v.b.a., die zij op 16 mei 2007 eenzijdig hebben geraad-
pleegd, dat het schadegeval te wijten is aan de staat van de elektrische instal-
latie van het pand en vragen het verslag van deskundige L. te weren, die besluit
dat de brand te wijten is aan een defect van een elektrisch toestel van de huur-
ders (koffiemachine). Toch moet worden vastgesteld dat het door de huurders
aangevoerde verslag eenzijdig werd opgemaakt, niet werd voorgelegd aan des-
kundige L. en niet werd overgelegd voor de eerste rechter.

De huurders betwisten het tegensprekelijk karakter van het deskundigenver-
slag van deskundige L.

Het hof [van beroep] kan die argumentatie niet volgen, aangezien uit stuk 11
van het dossier van [de verweerster] blijkt dat de deskundige wel degelijk door
alle partijen in onderlinge overeenstemming is aangewezen als onafhankelijk
deskundige om de oorzaken van het schadegeval te bepalen. Verder moet worden
vastgesteld dat de privédeskundigen van de huurders aanwezig waren bij de on-
derzoekverrichtingen van F. L. en wat dat betreft dus op zijn minst over een
ogenschijnlijk mandaat beschikten (de huurders betwisten tevergeefs dat hun
deskundigen slechts bevoegd waren om de schade te ramen en niet om de oorza-
ken van het schadegeval te bepalen).

Het hof [van beroep] stelt dus vast dat de brief van 2 juli 2007 aan deskundige
L., waarvan een afschrift aan de deskundigen van de huurders is bezorgd en die
door laatstgenoemden of door hun technische raadslieden niet wordt betwist,
een precies en eenduidig feit is waaruit kan worden afgeleid dat de huurders er-
mee hebben ingestemd dat F. L. een deskundigenonderzoek zou voeren naar de
oorzaken van het schadegeval.

Een gerechtelijk deskundigenonderzoek blijkt derhalve niet dienend te zijn,
aangezien de partijen reeds een tegensprekelijk, minnelijk deskundigenonder-
zoek hebben doen verrichten, dat wat betreft de oorzaken van de brand perfect
gemotiveerd is.

De huurders betwisten daarenboven de gevorderde bedragen maar oefenen niet
de minste kritiek uit op de op tegenspraak verrichte raming.

De kritiek van de huurders op de gevorderde moratoire interest is al evenmin
gegrond. In dat verband hoeft enkel erop gewezen te worden dat, ten aanzien van
de in de plaats gestelde verzekeraar, zijn schuldvordering van moratoire inte-
rest pas verschuldigd kan zijn vanaf de verschillende data van de stortingen en
niet vanaf de brand.

6. Artikel 58 Wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt wat volgt: ‘in
zover de schadevergoeding die verschuldigd is wegens het verlies of de beschadi-
ging van een goed niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de vervan-
ging van dat goed, wordt zij aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of
hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang. De betaling van de
vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de verzekeraar indien de
schuldeisers wier voorrecht niet openbaar gemaakt wordt, geen voorafgaand
verzet hebben gedaan’.

[De verweerster] heeft op 5 juni 2007, in een aangetekende brief, haar verzet
aan [de eiseres] betekend.

[De verweerster] heeft haar verzekerde, eigenaar van het gebouw, op
18 september 2007 een bedrag van 45.773,61 euro gestort. [De verweerster] treedt
dus tot beloop van dat bedrag in de rechten van haar verzekerde en kan de rech-
ten van de verhuurder in haar voordeel aanvoeren.

[De eiseres] heeft echter het haar betekende verzet genegeerd en heeft haar
verzekerden, de huurders, vergoed op 10 september 2007 en op 17 oktober 2007.
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[De verweerster] vordert van [de eiseres], krachtens de spreuk ‘wie verkeerd
betaalt, betaalt tweemaal’, met andere woorden op grond van artikel 1239 Bur-
gerlijk Wetboek, de terugbetaling van haar uitgaven.

[De eiseres] verzet zich tegen die vordering, op grond dat [de verweerster]
langs gerechtelijke weg verzet had moeten doen, aangezien zij het betwiste be-
drag had betaald overeenkomstig een rechterlijke beslissing die haar daartoe
had veroordeeld.

Die bewering kan niet worden gevolgd. Het wordt immers aangenomen dat de
bevoorrechte schuldeisers (zoals de verhuurder of de verzekeraar die in zijn
plaats is gesteld) geen gebruik hoeven te maken van het beslag onder derden,
zoals bepaald in de artikelen 1445 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

[De eiseres] voert ook tevergeefs aan dat niet is bewezen dat de aan de huur-
ders gestorte vergoeding niet is aangewend voor het herstel of de vervanging van
het goed. De huurders hebben namelijk nooit beweerd dat zij de vergoeding ge-
heel of ten dele in het gebouw hebben geïnvesteerd en de huurders hebben daar-
enboven toegegeven, toen het hof [van beroep] hen hiernaar specifiek vroeg, dat
zij niet het minste bedrag van de ontvangen vergoeding in het beschadigde ge-
bouw hebben geïnvesteerd.

[De eiseres] voert ook aan dat haar niet kan worden verweten ‘verkeerd te
hebben betaald’, aangezien die betaling haar was opgelegd door het vonnis van
12 november 2009. Na lezing van de conclusie die [de eiseres] heeft ingediend in
de zaak die geleid heeft tot haar veroordeling tot betaling van de vergoedingen
aan haar verzekerden, moet evenwel worden vastgesteld dat laatstgenoemde
zich er wel voor heeft gehoed haar situatie, in het licht van het verzet van [de
verweerster], duidelijk en uitvoerig toe te lichten.

[De eiseres] voert ten onrechte aan dat [de verweerster] zich niet kan beroepen
op een voorrecht met toepassing van artikel 20 Hypotheekwet, omdat het voor-
melde artikel dat voorrecht beperkt tot de waarde van de roerende goederen die
het goed stofferen voor de terugvordering van de huur voor twee vervallen jaren.
[De eiseres] ziet zodoende over het hoofd dat artikel 20 ook bepaalt dat hetzelfde
voorrecht geldt voor de herstellingen ten laste van de huurder en voor alles wat
de uitvoering van de huur betreft.

[De eiseres] voert al even ten onrechte aan dat het verzet onregelmatig was
omdat het werd gedaan op een ogenblik dat [de verweerster] haar verzekerde nog
niet had vergoed. Immers, wat hier van doorslaggevend belang is, is dat [de ver-
weerster], toen [de eiseres] haar verzekerden ondanks het verzet vergoedde, op
dat ogenblik haar verzekerde had vergoed en in zijn rechten was getreden.

Laatstgenoemde voert dus terecht aan dat zij de schuldeiser van [de eiseres]
is door de gecombineerde werking van artikel 58 Wet op de landverzekerings-
overeenkomst en van de artikelen 1239 en 1242 Burgerlijk Wetboek (spreuk: ‘wie
verkeerd betaalt, betaalt tweemaal’).

Wat betreft het gevorderde bedrag moet worden herhaald dat er over het be-
drag van de schade een tegensprekelijke vaststelling is opgemaakt.

De vorderingen van [de verweerster] zullen dus worden aangenomen, onder
voorbehoud van de gevraagde hoofdelijkheid, die niet kan worden aangenomen,
aangezien zij noch bij overeenkomst noch bij wet is bepaald”.

Grieven

(…)

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 41, eerste lid, Wet op de landverzekeringsovereenkomst
treedt de verzekeraar die de schadevergoeding heeft betaald, tot beloop van het
bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde
of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
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De indeplaatsstelling veronderstelt dat de verzekeraar een vergoeding heeft
betaald en kan slechts op het ogenblik van de werkelijke betaling uitwerking
hebben.

Artikel 58 Wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt van zijn kant:
“In zover de schadevergoeding die verschuldigd is wegens het verlies of de be-

schadiging van een goed niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de ver-
vanging van dat goed, wordt zij aangewend voor de betaling van de bevoorrechte
of hypothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang.

De betaling van de vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de verze-
keraar indien de schuldeisers wier voorrecht niet openbaar gemaakt wordt, geen
voorafgaand verzet hebben gedaan”.

De door die wetsbepaling ingevoerde werkwijze bestaat in een reële inde-
plaatsstelling. De vernietiging van een goed waarop een voorrecht of hypotheek
rust, zou kunnen leiden tot het verlies van het recht van voorrang, waarvan de
grondslag is teloorgegaan. Het recht van voorrang wordt zodoende overgedragen
op de verzekeringsuitkering.

Krachtens artikel 1239 Burgerlijk Wetboek, ten slotte, moet de solvens bepa-
len wie de accipiens is die de hoedanigheid heeft om de betaling in ontvangst te
nemen, zo niet loopt hij het risico nogmaals te moeten betalen indien hij zich
vergist (“Wie verkeerd betaalt, betaalt tweemaal”). Volgens artikel 1242 Burger-
lijk Wetboek is de betaling, door de schuldenaar aan zijn schuldeiser gedaan in
weerwil van een beslag of een verzet, niet geldig ten aanzien van de schuldeisers
die het beslag gelegd of het verzet gedaan hebben; dezen kunnen, volgens hun
recht, de schuldenaar noodzaken opnieuw te betalen, behoudens, in dat geval al-
leen, zijn verhaal op de schuldeiser.

2. De eiseres betwist de regelmatigheid van het haar door de verweerster be-
tekende verzet, op grond dat de verweerster op het ogenblik van dat verzet nog
geen betaling had verricht, zodat zij op dat ogenblik nog niet in de rechten van
de verhuurder was getreden: “In voorliggend geval blijkt uit de gegevens die de
[verweerster] zelf in het debat heeft gebracht, dat zij haar verzekerde pas heeft
betaald op 18 september 2007; […] [de verweerster] beschikte [op 5 juni 2007] over
geen enkel subrogatoir recht op grond waarvan zij rechtsgeldig [bij de eiseres]
verzet had kunnen doen”.

3. Het arrest verwerpt dat verweer in de volgende bewoordingen:
“[De verweerster] heeft haar verzet op 5 juni 2007 per aangetekende brief aan

[de eiseres] betekend.
[De verweerster] heeft haar verzekerde, eigenaar van het gebouw, op

18 september 2007 een bedrag van 45.773,61 euro gestort. [De verweerster] treedt
dus tot beloop van dat bedrag in de rechten van haar verzekerde en kan de rech-
ten van de verhuurder in haar voordeel aanvoeren.

[De eiseres] heeft echter het haar betekende verzet genegeerd en heeft haar
verzekerden, de huurders, vergoed op 10 september 2007 en op 17 oktober
2007. […] [De eiseres] voert al even ten onrechte aan dat het verzet onregelmatig
was omdat het werd gedaan op een ogenblik dat [de verweerster] haar verzeker-
de nog niet had vergoed. Immers, wat hier van doorslaggevend belang is, is dat
[de verweerster], toen [de eiseres] haar verzekerden ondanks het verzet vergoed-
de, op dat ogenblik haar verzekerde had vergoed en in zijn rechten was getre-
den”.

Het arrest kent zodoende impliciet maar zeker een terugwerkende kracht toe
aan de indeplaatsstelling, aangezien het haar gevolgen toekent wat betreft het
onderzoek van de regelmatigheid van het verzet dat de verweerster op 5 juni 2007
aan de eiseres heeft betekend, dus op een datum vóór het ontstaan van de inde-
plaatsstelling, die pas heeft plaatsgehad op 18 september 2007, dit is de datum
waarop de verweerster haar verzekerde heeft betaald.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster haar verzet aan de eiseres had be-
tekend op “5 juni 2007” en dat de verweerster haar verzekerde pas op
“18 september 2007”, dus na het voormelde verzet, had betaald, heeft vervolgens
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niet naar recht kunnen beslissen dat het voormelde verzet regelmatig was of,
bijgevolg, dat de verweerster “terecht” beweert schuldeiser van de eiseres te
zijn.

Het arrest schendt zodoende de artikelen 41 en 58 Wet op de landverzekerings-
overeenkomst alsook de artikelen 1239 en 1242 Burgerlijk Wetboek.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Artikel 58, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst bepaalt dat, in zoverre de schadevergoeding die ver-
schuldigd is wegens het verlies of de beschadiging van een goed niet
geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de vervanging van dat
goed, zij wordt aangewend voor de betaling van de bevoorrechte of hy-
pothecaire schuldvorderingen, ieder volgens haar rang.

Artikel 58, tweede lid, van die wet bepaalt dat de betaling van de ver-
goeding aan de verzekerde de verzekeraar niettemin bevrijdt indien de
schuldeisers wier voorrecht niet openbaar wordt gemaakt, geen vooraf-
gaand verzet hebben gedaan.

Krachtens artikel 41, eerste lid, van dezelfde wet treedt de verzeke-
raar die de schadevergoeding betaald heeft, tot beloop van het bedrag
van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzeker-
de of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.

Uit die bepalingen volgt dat de verzekeraar die de verzekeringsuitke-
ring aan zijn bevoorrechte schuldeiser betaalt weliswaar in de rechten
en rechtsvorderingen van die schuldeiser treedt, maar dat, vóór die be-
taling, enkel de bevoorrechte schuldeiser rechtsgeldig verzet kan doen
tegen het feit dat de verzekeraar van de huurder een verzekeringsuit-
kering aan die huurder heeft betaald.

Het arrest stelt vast dat “[de verweerster] […] de brandverzekeraar is
van een pand dat door haar verzekerde verhuurd wordt”, dat “[de eise-
res] […] de inhoud van dat pand”, dat aan de huurders toebehoort, “te-
gen brand en aanverwante gevaren verzekert”, dat “een […] brand is
uitgebroken op 19 april 2007”, dat de verweerster vordert om “[de eise-
res] te veroordelen tot de betaling van een bedrag van 43.387 euro zonder
belasting over de toegevoegde waarde” en dat “de deskundige […] be-
sluit dat de huurders aansprakelijk zijn voor het schadegeval”.

Het arrest wijst erop dat “[de verweerster] op 5 juni 2007, in een aan-
getekende brief, haar verzet aan [de eiseres] heeft betekend”, dat “[de
verweerster] haar verzekerde, eigenaar van het gebouw, op
18 september 2007 een bedrag van 45.773,61 euro heeft gestort”, en oor-
deelt dat “[de verweerster] dus tot beloop van dat bedrag in de rechten
van haar verzekerde treedt en de rechten van de verhuurder in haar
voordeel kan aanvoeren”.

Het arrest stelt vast dat “[de eiseres] het haar betekende verzet heeft
genegeerd en haar verzekerden, de huurders, heeft vergoed op
10 september 2007 en op 17 oktober 2007”.
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Het arrest oordeelt dat “[de eiseres] […] ten onrechte aanvoert dat
het verzet onregelmatig was omdat het werd gedaan op een ogenblik
dat [de verweerster] haar verzekerde nog niet had vergoed”, op grond
dat “wat hier van doorslaggevend belang is, is dat [de verweerster],
toen [de eiseres] haar verzekerden ondanks het verzet vergoedde, op dat
ogenblik haar verzekerde had vergoed en in zijn rechten was getreden”.

Het arrest, dat uit die vermeldingen afleidt dat “[de verweerster] te-
recht aanvoert dat zij de schuldeiser van [de eiseres] is”, schendt de in
dat onderdeel aangewezen bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van

het middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
De eiseres heeft er belang bij dat dit arrest bindend wordt verklaard

ten aanzien van de daartoe voor het Hof opgeroepen partijen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het arrest het ho-

ger beroep ontvankelijk verklaart.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van N. D. en R. V.
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 feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

2 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 572

1° KAMER — 2 oktober 2014
(AR C.14.0001.F)

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

ONTSTAAN UIT EEN MISDRIJF. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BUR-
GERLIJK GERECHT. — VOOR HET STRAFGERECHT INGESTELDE STRAFVORDERING

DIE ONTSTAAN IS UIT HET MISDRIJF. — OPSCHORTING DOOR DE BURGERLIJKE

RECHTER VAN DE UITSPRAAK VAN ZIJN BESLISSING. — TERMIJN. — EINDBESLIS-
SING VAN DE STRAFRECHTER. — BEGRIP.

2° VORDERING IN RECHTE. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTSTAAN UIT

EEN MISDRIJF. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BURGERLIJK GE-
RECHT. — VOOR HET STRAFGERECHT INGESTELDE STRAFVORDERING DIE ONT-
STAAN IS UIT HET MISDRIJF. — OPSCHORTING DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER

VAN DE UITSPRAAK VAN ZIJN BESLISSING. — TERMIJN. — EINDBESLISSING VAN

DE STRAFRECHTER. — BEGRIP.
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3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTSTAAN UIT EEN MISDRIJF. — AAN-
HANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BURGERLIJK GERECHT. — VOOR HET STRAF-
GERECHT INGESTELDE STRAFVORDERING DIE ONTSTAAN IS UIT HET MISDRIJF. —
OPSCHORTING DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER VAN DE UITSPRAAK VAN ZIJN BE-
SLISSING. — TERMIJN. — EINDBESLISSING VAN DE STRAFRECHTER. — BEGRIP.

1°, 2° en 3° Een beschikking of arrest van buitenvervolgingstelling die in
kracht van gewijsde is gegaan, is een eindbeslissing over de strafvorde-
ring (1). (Art. 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering)

(SYMACOM, VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT T. HUART, CURATOR 
FAILLISSEMENT U-LINK TELECOM N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 15 maart 2013.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering;

— artikelen 2, 23, 24 en 25 Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 246 Wetboek van Strafvordering;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag erga omnes van het rechter-

lijk gewijsde in strafzaken;
— artikelen 774, tweede lid, en 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres gegrond en zegt, met be-
vestiging van de beslissing van de eerste rechter, dat de eiseres aan de failliete
vennootschap U-Link Telecom, die vertegenwoordigd wordt door haar curator
(hier: verweerster), een bedrag van 457.336,27 euro in hoofdsom is verschuldigd,
vermeerderd met de interest en de kosten, om de volgende redenen:

“7. Luidens de laatste appelconclusie van [de eiseres] vordert zij, voor het hof
[van beroep], in hoofdorde wat volgt:

‘1. De uitspraak aanhouden tot de klachten met burgerlijkepartijstelling zijn
behandeld die zowel te Parijs (Frankrijk) als te Brussel (België) zijn ingediend,
overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering;

2. Het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en, na te hebben
kennisgenomen van de beslissingen van het strafgerecht te Brussel waarbij de

(1) Zie Cass. 29 maart 1999, AR S.98.0105.F, AC 1999, nr. 189.
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zaak aanhangig is gemaakt, te doen wat de eerste rechter had moeten doen ten-
einde de hoofdvordering in eerste aanleg ontvankelijk maar niet-gegrond te ver-
klaren, op zijn minst tot beloop van het aantal betwistingen die de [eiseres]
heeft voorgelegd, en het in eerste aanleg gewezen vonnis bijgevolg te wijzigen’;

[…] [De eiseres] vordert subsidiair, ‘in het onwaarschijnlijke geval dat het hof
[van beroep] zou beslissen dat de uitspraak niet dient te worden aangehouden
tot de klachten met burgerlijkepartijstelling zijn behandeld: het hoger beroep
ontvankelijk en gegrond te verklaren; het vonnis van 28 april [2008] van de
rechtbank van koophandel te Brussel derhalve te wijzigen en de oorspronkelijke
vordering op zijn minst niet-gegrond te verklaren’;

[…] [De eiseres] meent dat het gebruik van de litigieuze facturen door de cu-
rator binnen het kader van een gerechtelijke procedure met name ‘een gebruik
van valse stukken vormt waarmee de rechter daadwerkelijk is misleid’. Zij
heeft in België en in Frankrijk klachten neergelegd tegen Symacom [lees: U-
Link Telecom] of tegen haar curator wegens verschillende inbreuken;

Op de zitting van 11 januari 2013 wijst zij erop ‘niet langer de schorsing van de
huidige procedure te vorderen, aangezien er in Frankrijk een strafprocedure is
ingeleid’;

Ten overvloede moet worden vermeld dat de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van het hof van beroep te Brussel het hoger beroep van [de eiseres] tegen
een beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brus-
sel heeft verworpen bij arrest van 9 mei 2012, op grond dat er onvoldoende bezwa-
ren bestaan om U-Link Telecom te verwijzen naar de correctionele rechtbank,
aangezien de in de telastleggingen A en B bedoelde feiten noch misdaden, noch
wanbedrijven, noch overtredingen opleverden. Zij heeft [de eiseres] daarenboven
veroordeeld om aan het failliete U-Link Telecom een schadevergoeding van 1.000
euro te betalen wegens tergend en roekeloos hoger beroep;

Met betrekking tot de procedure in Frankrijk dient de burgerlijke rechter,
krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring, zijn uitspraak alleen aan te houden voor zover de desbetreffende strafvor-
dering wordt vervolgd in België en niet in het buitenland. Die regel is ingegeven
door het feit dat het gezag van het strafrechtelijk gewijsde op het burgerrech-
telijk gewijsde, waarop de voormelde bepaling berust, alleen geldt ten aanzien
van de Belgische strafrechtelijke beslissingen […];

Er bestaat geen grond om de uitspraak aan te houden;
[…] Luidens artikel 7.5 [van de overeenkomst tussen de partijen] zijn de par-

tijen dus overeengekomen dat de facturen, bij gebrek aan betwisting binnen ze-
ven werkdagen na hun ontvangst worden verondersteld onherroepelijk te zijn
aanvaard;

Aangezien die bepaling — waarvan de geldigheid niet wordt betwist — de par-
tijen strekt tot wet (artikel 1134 Belgisch Burgerlijk Wetboek), moeten de par-
tijen die bepaling naleven en moet het gerecht toezien op de naleving ervan;

[…] Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat de vordering van de cu-
rator in beginsel en ook wat het bedrag betreft gegrond is, zoals de eerste rech-
ter heeft aangenomen;

[…] Het onderzoek van de andere middelen van [de eiseres] is overtollig en kan
het hof [van beroep] niet tot een ander dictum doen besluiten dan dat welk uit
de voorgaande middelen voortvloeit;

Het hof [van beroep] dient daarenboven niet in te gaan op de overwegingen van
de partijen, waaruit zij geen duidelijke gevolgtrekkingen maken en die derhalve
noch een vordering, noch een verweermiddel, noch een exceptie vormen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Het eerste lid van artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat “de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor
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dezelfde rechters kan worden vervolgd als de strafvordering. Zij kan ook afzon-
derlijk vervolgd worden; in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is be-
slist over de strafvordering die vóór of gedurende de burgerlijke rechtsvordering
is ingesteld”.

In de slotsom van haar syntheseconclusie in hoger beroep vorderde de eiseres,
in hoofdorde, “de uitspraak [aan te houden] tot de klachten met burgerlijkepar-
tijstelling zijn behandeld die zowel te Parijs (Frankrijk) als te Brussel (België)
zijn ingediend, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering” en vorderde zij sub-
sidiair wat volgt: “Krachtens artikel 19, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, een
voorafgaande maatregel te bevelen alvorens recht te doen, teneinde de vorde-
ring van [de eiseres] te onderzoeken op de geldigheid van de vaststellingen en
betwistingen en vervolgens een gerechtsdeskundige aan te stellen wiens op-
dracht als volgt kan worden omschreven: na kennisgenomen te hebben van de
dossiers van de partijen, die hun elektronische gegevensbanken dienen vrij te
geven binnen de voor de analyse van hun gegevens noodzakelijke grenzen, alle
nuttige inlichtingen te verzamelen, de partijen en hun verweer te horen en ken-
nis te nemen van alle dienstige stukken die de partijen hem zullen moeten over-
handigen, uitspraak te doen over de geldigheid en authenticiteit van de door [de
verweerster] overgelegde facturen, alsook over de vraag of die facturen met de
werkelijk geleverde prestaties overeenstemmen; de rekeningen tussen de partij-
en opmaken; hen zo mogelijk verzoenen en, indien dit mislukt, zijn verslag bin-
nen de wettelijke termijnen neer te leggen”.

Het arrest oordeelt dat de uitspraak niet hoeft te worden aangehouden tot de
in België neergelegde klacht is behandeld, aangezien “de kamer van inbeschul-
digingstelling van het hof van beroep te Brussel het hoger beroep van [de eise-
res] tegen een beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel heeft verworpen bij arrest van 9 mei 2012, op grond dat er on-
voldoende bezwaren bestaan om U-Link Telecom te verwijzen naar de correcti-
onele rechtbank, aangezien de in de telastleggingen A en B bedoelde feiten noch
misdaden, noch wanbedrijven, noch overtredingen opleverden”, en beslist dat
“de eiseres aan U-Link Telecom een bedrag van 457.336,27 euro is verschuldigd”,
zijnde de bedragen die zij vordert.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing om de uitspraak niet aan te hou-
den en de eiseres te veroordelen tot de betaling van de litigieuze facturen, op
grond dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brus-
sel heeft verklaard dat er onvoldoende bezwaren bestonden om U-Link Telecom
te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

Artikel 246 Wetboek van Strafvordering bepaalt weliswaar dat “de verdachte
te wiens aanzien de kamer van inbeschuldigingstelling beslist heeft dat er geen
grond is om hem […] te verwijzen, wegens hetzelfde feit niet meer voor dat hof
kan worden gebracht, tenzij nieuwe bezwaren zijn ingekomen”.

Hoewel een beschikking van buitenvervolgingstelling wegens onvoldoende be-
zwaren een eindbeslissing is, heeft ze geen gezag van gewijsde ten aanzien van
de burgerlijke rechter, in die zin dat laatstgenoemde, in tegenstelling tot de be-
schikking van buitenvervolgingstelling, kan beslissen dat de door de eiseres
aangevoerde misdrijven van valsheid, gebruik van valse stukken en oplichting
bewezen zijn.

Het gezag van gewijsde van een beschikking van buitenvervolgingstelling die
gewezen wordt door het onderzoeksgerecht, betekent met andere woorden alleen
maar dat van de strafvordering wordt afgezien. Dat gezag van gewijsde strekt
zich echter niet uit tot de rechtsvordering die, zoals in voorliggend geval, voor
de burgerlijke rechter is ingesteld en zelfs niet tot die welke oorspronkelijk
voor de strafrechter zou zijn ingesteld, aangezien een beschikking van buiten-
vervolgingstelling niet definitief over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak
doet en jegens die rechtsvordering derhalve geen gezag van gewijsde heeft
(artikelen 23 en 24 Gerechtelijk Wetboek).
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Hieruit volgt dat de beslissing van het hof van beroep om de uitspraak niet
aan te houden en de eiseres zonder verder onderzoek te veroordelen tot de beta-
ling, aan de verweerster, van een bedrag van 457.336,27 euro — het bedrag dat
overeenstemt met dat van de litigieuze facturen —, om de voornaamste en door-
slaggevende reden dat “het onderzoeksgerecht heeft verklaard dat er onvoldoen-
de bezwaren bestaan om U-Link Telecom te verwijzen naar de correctionele
rechtbank en dat de in de telastleggingen A en B bedoelde feiten noch misdaden,
noch wanbedrijven, noch overtredingen opleveren”, de in de aanhef van het mid-
del vermelde wettelijke bepalingen schendt en inzonderheid de bepalingen van
artikel 4, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvorde-
ring en het algemeen rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het rechter-
lijk gewijsde in strafzaken onwettig toepast.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wordt de
burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd en voor dezelfde rech-
ter vervolgd wordt als de strafvordering, geschorst zolang niet defini-
tief is beslist over de strafvordering.

Een beschikking van buitenvervolgingstelling of een arrest van bui-
tenvervolgingstelling die in kracht van gewijsde zijn gegaan, zijn eind-
beslissingen over de strafvordering in de zin van die wetsbepaling.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar
recht.

Voor het overige grondt het arrest zijn beslissing om de eiseres te ver-
oordelen tot betaling van de litigieuze facturen niet op de door de ka-
mer van inbeschuldigingstelling gewezen beschikking van
buitenvervolgingstelling.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

2 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende

conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer De Bruyn en mevr. Grégoire.
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N° 573

1° KAMER — 3 oktober 2014 
(AR C.12.0191.N)

1° RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — TOEKENNING

EXCLUSIEVE UITOEFENING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. — BEPALING MODALITEI-
TEN UITOEFENING PERSOONLIJK CONTACT ANDERE OUDER. — TAAK VAN DE RECH-
TER. — WIJZE.

2° OUDERLIJK GEZAG. — TOEKENNING EXCLUSIEVE UITOEFENING AAN EEN OU-
DER. — BEPALING MODALITEITEN UITOEFENING PERSOONLIJK CONTACT ANDERE

OUDER. — TAAK VAN DE RECHTER. — WIJZE.

3° VORDERING IN RECHTE. — TOEKENNING EXCLUSIEVE UITOEFENING VAN HET

OUDERLIJK GEZAG. — BEPALING MODALITEITEN UITOEFENING PERSOONLIJK CON-
TACT ANDERE OUDER. — TAAK VAN DE RECHTER. — WIJZE.

1°, 2° en 3° Artikel 374, § 1, vierde lid, Burgerlijk Wetboek verplicht de rechter
in geval de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag aan een ouder
wordt toegekend, de modaliteiten te bepalen van de uitoefening van het per-
soonlijk contact door de andere ouder wanneer deze laatste dit vordert en het
persoonlijk contact niet om bijzonder ernstige redenen wordt geweigerd,
maar verplicht hem niet deze modaliteiten ambtshalve te bepalen buiten ie-
dere vordering om van de ouder aan wie het ouderlijk gezag wordt ontzegd.
(Art. 374, § 1, vierde lid, BW)

(Z. T. R.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 5 december 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 374, § 1, vierde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt
de rechter de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoe-
fent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt. Dat persoonlijk
contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. 

2. Deze bepaling verplicht de rechter in geval de exclusieve uitoefe-
ning van het ouderlijk gezag aan een ouder wordt toegekend, de moda-
liteiten te bepalen van de uitoefening van het persoonlijk contact door
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de andere ouder wanneer deze laatste dit vordert en het persoonlijk
contact niet om bijzonder ernstige redenen wordt geweigerd, maar ver-
plicht hem niet deze modaliteiten ambtshalve te bepalen buiten iedere
vordering om van de ouder aan wie het ouderlijk gezag wordt ontzegd.

In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.

3. In zoverre het middel de miskenning aanvoert van het algemeen
rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten
overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels en van
het recht van verdediging doordat de rechter te dezen besliste zonder
de heropening van het debat te gelasten teneinde de partijen toe te la-
ten standpunt in te nemen nopens de modaliteiten van het aan de eise-
res toekomend recht op persoonlijk contact, is het afgeleid en mitsdien
niet ontvankelijk.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiseres voor de appelrechter vorderde dat deze de modaliteiten van
haar recht op persoonlijk contact zou bepalen.

In zoverre het middel de miskenning van het beschikkingsbeginsel
aanvoert, mist het feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

3 oktober 2014  — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Maes en de heer Wouters.

N° 574

1° KAMER — 3 oktober 2014
(AR C.13.0164.N)

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BEVOEGDHEID.
— ALGEMEEN. — BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID. — HOGER BEROEP. — WIJ-
ZE.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID. — HOGER BEROEP. — EINDVONNIS. — BE-
GRIP.

3° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCI-
ALE ZAKEN INBEGREPEN). — ALGEMEEN. — BESLISSING INZAKE BEVOEGD-
HEID. — EINDVONNIS. — GEVOLG.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VERZOEK TOT SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN WEGENS SAMENHANG. — BE-
SLISSING VAN DE RECHTER. — AARD.
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5° SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — VERZOEK TOT SAMENVOEGING VAN VOR-
DERINGEN WEGENS SAMENHANG. — BESLISSING VAN DE RECHTER. — AARD.

6° SAMENHANG. — VERZOEK TOT SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN WEGENS

SAMENHANG. — BESLISSING VAN DE RECHTER. — AARD.

7° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD. — HOGER BEROEP. —
GEVOLG.

8° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCI-
ALE ZAKEN INBEGREPEN). — ALGEMEEN. — BESLISSINGEN OF MAATREGE-
LEN VAN INWENDIGE AARD. — HOGER BEROEP. — BESLISSING DIE EEN BETWISTE

RECHTSVRAAG BESLECHT. — AARD. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij artikel 1050, tweede lid, werd in-
gevoegd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van de wetsbepalingen van
artikel 1050, eerste en tweede lid, een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of
de gegrondheid uitgesproken door de rechter die zich bevoegd verklaart dan
wel door de als bevoegd aangewezen rechter; hieruit volgt dat geen hoger be-
roep openstaat tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbe-
voegd verklaart en een dergelijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de
rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd aangewezen rech-
ter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid
van de vordering (1). (Art. 1050, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wet-
boek)

4°, 5° en 6° De beslissing waarbij de rechter oordeelt over een verzoek tot het
samenvoegen wegens samenhang van de voor hem hangende vordering met
de vordering die hangende is voor een andere rechter, is geen beslissing over
de bevoegdheid in de zin van artikel 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wet-
boek (2). (Art. 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

7° en 8° Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen maatregel
van inwendige aard (3). (Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek)

(BESTLEASE B.V.B.A. T. WEST-LEASE N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:

I. SITUERING

1. In het raam van een geschil inzake de ontbinding van een overeen-
komst tussen partijen stelde eiseres voor de rechtbank van koophandel
te Gent een stakingsvordering in m.b.t. haar auteursrechten op grond
van art. 87, § 1, Auteurswet 1994.

2. De rechtbank verklaarde zich bevoegd, verwierp de door verweerster
ingeroepen exceptie van aanhangigheid (m.b.t. de zaak ten gronde voor
de rechtbank van koophandel te Kortrijk), maar stelde vast dat de vor-

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Zie concl. OM.
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deringen samenhangend zijn. Deze kunnen volgens de rechtbank evenwel
niet worden samengevoegd en zij maakt toepassing van art. 565, 5°, Ger.
W.: de zaak wordt naar de rol verwezen in afwachting van een oordeel ten
gronde door de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het argument van
eiseres dat daartegen opkwam op grond van art. 87, § 1, Auteurswet 1994
wordt verworpen.

3. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres tegen
deze beslissing niet ontvankelijk. Het beroept zich daarvoor op de vast-
stelling dat het beroepen vonnis een beslissing inzake bevoegdheid is
waartegen in toepassing van art. 1050, tweede lid, Ger. W. slechts hoger
beroep kan worden ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eind-
vonnis. Voor het overige merkt het op dat het eiseres aan een reeds ver-
kregen en dadelijk belang ontbreekt om op ontvankelijke wijze hoger
beroep in te stellen, en dat de beslissing om de zaak naar de rol te ver-
wijzen een beslissing van inwendige aard is waartegen in toepassing van
art. 1046 Ger. W. geen hoger beroep openstaat.

4. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan
dat op drie onderdelen bewust.

II. BESPREKING VAN HET MIDDEL

1. Het eerste onderdeel werpt op dat de beslissing inzake de vaststel-
ling van samenhang geen beslissing inzake de bevoegdheid is, en dat
evenmin de verzending naar de rol (met toepassing van art. 565, 5°, Ger.
W.) een dergelijke beslissing uitmaakt.

1.1. Krachtens art. 1055 Ger. W. kan tegen ieder vonnis inzake de be-
voegdheid hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het
eindvonnis (cf. eveneens art. 1050, tweede lid, Ger. W.).

1.2. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijzi-
ging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij in art. 1050 een tweede lid
werd ingevoegd en art. 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in
de zin van deze wetsbepalingen een vonnis is inzake de ontvankelijkheid
of de gegrondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft
verklaard dan wel door de als bevoegd aangewezen rechter (1). Hieruit
volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het vonnis
waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart. Der-
gelijk hoger beroep is slechts mogelijk nadat de rechter zich bevoegd
heeft verklaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis (in
de zin van art. 19 Ger. W.) heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de
gegrondheid (2).

1.3. Een beslissing over de bevoegdheid is deze waarbij de rechter vast-
stelt dat hij de rechtsmacht heeft om kennis te nemen van het geschil
(d.w.z. van de vordering die voor hem is gebracht); bevoegdheid slaat im-

(1) Zie Verslag Arts, Parl. St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 301-2, 43.
(2) Cass. 25 maart 2010, AR C.09.0554.N, AC 2010, nr. 221; zie ook: B. MAES, “Het hoger

beroep tegen een tussenvonnis dat een eindbeslissing bevat”, RABG 2012, (1281), 1282;
E. BREWAEYS, “’t Is maar een woord? Het eindvonnis van artikel 1050 tweede lid Ger.
W.”, noot onder Cass. 24 juni 2005, RABG 2006, 363; P. TAELMAN, “Hoger beroep tegen
vonnis inzake rechtsmacht/bevoegdheid”, P. & B. 2006, 166-167.
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mers op de rechtsmacht die de wetgever aan een bepaalde rechter con-
creet heeft toebedeeld (1), d.w.z. de macht om kennis te nemen van een
bepaalde eis. In dat kader wordt algemeen aangenomen dat de term
“vonnis inzake bevoegdheid” alleen slaat op de eigenlijke bevoegdheid en
niet op de rechtsmacht, in de zin van macht om recht te spreken (2).

1.4. Een beslissing waarbij vastgesteld wordt dat er tussen twee vorde-
ringen van partijen, die aanhangig zijn voor een verschillende recht-
bank, samenhang bestaat (cf. art. 30 Ger. W.) is geen beslissing waarbij
de rechter eenvoudig vaststelt dat hij de macht heeft om kennis te ne-
men van het geschil (3). De exceptie van aanhangigheid (cf. art. 29 Ger.
W.) of samenhang wordt immers voorgedragen voor de rechter van wie
de bevoegdheid in principe vaststaat en geen voorwerp van betwisting
uitmaakt. Deze excepties vereisen dus een beoordeling over een betwis-
ting die niets van doen heeft met de vaststelling dat men wettelijk de
macht heeft om kennis te nemen van het geschil. Zij kan enkel aangevat
worden door een rechter die principieel reeds bevoegd is om kennis te ne-
men van het geschil. Het is immers de bevoegde rechter die moet waken
over de regelmatigheid van de procedures die bij hem worden berecht (4).
Hoewel de beslissing over de excepties uiteindelijk wel gevolgen heeft
voor de (uitbreiding van) bevoegdheid van de rechter die uiteindelijk
over het geschil zal oordelen, meen ik dat de beoordeling van de samen-
hang of de aanhangigheid niet kan beschouwd worden als een beslissing
die louter de bevoegdheid betreft in de zin van art. 1050 en 1055 Ger. W.

1.5. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak van uw Hof (5) ook dat een
“vonnis over de bevoegdheid” heel eng moet worden opgevat. Uit dit ar-
rest volgt m.i. dat een vonnis dat meer doet dan zich uitspreken over de
bevoegdheid, niet als een vonnis over de bevoegdheid wordt beschouwd
maar als een eindvonnis, zelfs indien de rechter daarbij stelt dat hij on-
bevoegd is en de zaak verzendt naar een andere rechter. Immers, de rech-
ter spreekt zich ook definitief uit over een andere rechtsvraag (6).

1.6. Waar in deze door de eerste rechter ook over meer dan slechts de
bevoegdheid uitspraak wordt gedaan (hij stelt vast dat hij materieel-
rechtelijk en territoriaal bevoegd is en doet verder nog uitspraak over
de aanhangigheid, de samenhang en de aard van de stakingsvordering op
grond van art. 87, § 1, van de auteurswet, waarna hij de zaak naar de rol
verwijst), beslist hij daarmee definitief over bepaalde punten van de vor-
dering. M.i. kan dit dus ook niet beschouwd worden als een uitspraak
over de bevoegdheid die samengaat met een maatregel van inwendige or-
de, waartegen geen onmiddellijk hoger beroep zou openstaan.

(1) Art. 8 jo art. 9 en 10 Ger. W.; J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR,
Handboek gerechtelijk recht, Intersentia, Antwerpen, 2008, 225, nr. 412.

(2) E. BREWAEYS, o.c., 365, nr. 2.2.
(3) Zie Luik 25 januari 1996, RRD 1996, 298; in dezelfde zin Arbh. Bergen en Rb. Has-

selt, geciteerd in G. DE LEVAL, La jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. I, B,
La compétence, Brugge, die Keure, 211, art. 565.

(4) E. BREWAEYS, o.c., 368.
(5) Cass. 24 juni 2005, AR S.04.0150.N, AC 2005, nr. 375.
(6) G. CLOSSET-MARCHAL en J.F. VAN DROOGENBROECK, “Examen de jurisprudence

1993-2005. Droit judiciaire et voies de recours”, RCJB 2009, 169-170.
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1.7. Op grond van het bovenvermelde ben ik dan ook van oordeel dat de
bestreden beslissing niet als een vonnis over de bevoegdheid in de zin van
art. 1050, tweede lid, Ger. W., dient beschouwd te worden, en lijkt het eer-
ste onderdeel mij gegrond.

2. (…)

3.  Wat het derde onderdeel (i.v.m. de verwijzing van de zaak naar de
rol en de onterechte toepassing van art. 1046 Ger. W.) betreft, worden
maatregelen van inwendige aard omschreven als administratieve proces-
handelingen die ertoe strekken de zaak in staat van wijzen te brengen
zonder dat dit op de hoofdzaak enige invloed kan hebben (1). Ter vrijwa-
ring van de eerbiediging van de toegang tot de rechter wordt het begrip
maatregelen van inwendige aard door de rechtspraak zeer restrictief uit-
gelegd. Wordt een geschilpunt van feitelijke of juridische aard beslecht,
dan is een rechtsmiddel wel mogelijk, ook als dit slechts in een vonnis
alvorens recht te doen het geval is (2).

3.1. Uw Hof besliste in zijn arrest van 30 maart 2010 (3) dat beslissingen
of maatregelen van inwendige aard beslissingen of maatregelen zijn
waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard be-
slecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing
geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen.

3.2. In beginsel is een beslissing om de vordering naar de bijzondere rol
te verzenden in afwachting van de uitspraak van een andere rechtbank
een beslissing van inwendige aard, waartegen geen hoger beroep moge-
lijk is.

3.3. Wanneer evenwel een partij zich verzet tegen het uitstel van de
zaak of tegen een verzending naar de rol, zoals in casu waarbij eiseres
zich verzet tegen de schorsing van de behandeling, en dit uitstel of deze
verzending naar de rol de facto wel een nadeel kan berokkenen aan een
van de partijen, dan is de beslissing die de behandeling van de zaak uit-
stelt naar een latere zitting of naar de rol verzendt m.i. echter geen be-
slissing of maatregel van inwendige aard, zodat hoger beroep kan worden
ingesteld zodra ze is uitgesproken. Van zodra overigens uitspraak wordt
gedaan over een betwist rechtspunt, kan de beslissing geen maatregel
van inwendige orde uitmaken (4).

3.4. Op grond van het voorgaande acht ik dan ook het derde onderdeel
eveneens gegrond.

(1) K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het
civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 47, nr. 79.

(2) Ibid., nr. 254; Cass. 3 mei 2012, AR C.10.0650.N, AC 2012, nr. 272.
(3) Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1952.N, AC 2010, nr. 229, met concl. van procureur-

generaal DUINSLAEGER.
(4) Cass. 24 januari 2013, AR C.12.0213.F, Pas. 2013, nr. 59, met concl. van advocaat-

generaal WERQUIN.
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III. CONCLUSIE: VERNIETIGING.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 5 november 2012.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 20 juni 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 is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 8 Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de
macht van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor
hem is gebracht. Artikel 9 Gerechtelijk Wetboek definieert de vol-
strekte bevoegdheid als de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de
waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vorde-
ring of de hoedanigheid van de partijen. Overeenkomstig deze bepaling
kan de bevoegdheid niet worden uitgebreid, dan bij wet. Krachtens
artikel 10 Gerechtelijk Wetboek is de territoriale bevoegdheid de
rechtsmacht die aan de rechter toebehoort in een rechtsgebied.

2. Artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in alle
zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgespro-
ken, zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstek-
vonnis. Krachtens het tweede lid van deze bepaling kan tegen een
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld
samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede
lid, werd ingevoegd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van deze wets-
bepalingen een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid
uitgesproken door de rechter die zich bevoegd verklaart dan wel door
de als bevoegd aangewezen rechter.

Hieruit volgt dat geen onmiddellijk hoger beroep openstaat tegen het
vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en een
dergelijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich be-
voegd heeft verklaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eind-
vonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid van
de vordering.
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3. Krachtens artikel 30 Gerechtelijk Wetboek kunnen rechtsvorde-
ringen als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onder-
ling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen
en te berechten, teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar
kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht. 

Ingevolge de artikelen 565 en 566 Gerechtelijk Wetboek kunnen zaken
die samenhangend zijn desgevallend voor één rechtbank worden samen-
gevoegd.

4. De beslissing waarbij de rechter oordeelt over een verzoek tot het
samenvoegen wegens samenhang van de voor hem hangende vordering
met de vordering die hangende is voor een andere rechter, is geen be-
slissing over de bevoegdheid in de zin van artikel 1050, tweede lid, Ge-
rechtelijk Wetboek.

5. De eerste rechter besliste “om de zaak — op grond van evidente re-
denen van samenhang maar materiële onmogelijkheid tot voeging —
naar de rol te verwijzen in afwachting van de uitspraak van de recht-
bank van koophandel te Kortrijk”.

De appelrechters die oordelen dat het hoger beroep van de eiseres te-
gen die beslissing niet ontvankelijk is om reden dat die beslissing een
beslissing inzake bevoegdheid is, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Derde onderdeel

7. Krachtens artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of
maatregelen van inwendige aard niet vatbaar voor hoger beroep.

Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen maatre-
gel van inwendige aard. 

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat tus-
sen partijen betwisting bestond over de samenhang en dat de eiseres
zich tegen een schorsing om deze reden verzette. Zij kwam eveneens op
tegen een schorsing van de procedure voor de stakingsrechter in af-
wachting van een beslissing van de bodemrechter.

9. De appelrechters stellen vast dat de eerste rechter zich bevoegd
verklaart om kennis te nemen van de betwisting tussen partijen, de ex-
ceptie van aanhangigheid verwerpt, en beslist “om de zaak — op grond
van evidente redenen van samenhang maar materiële onmogelijkheid
tot voeging — naar de rol te verwijzen in afwachting van de uitspraak
van de rechtbank van koophandel te Kortrijk”.

De appelrechters die vervolgens oordelen dat de beslissing om de zaak
in afwachting van de uitspraak van de rechtbank van koophandel te
Kortrijk naar de rol te verwijzen, een beslissing van inwendige aard be-
treft waartegen in toepassing van artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek
geen hoger beroep openstaat, schenden voormelde bepaling.
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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 feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

3 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Verbist.

N° 575

1° KAMER — 3 oktober 2014
(AR C.14.0088.N)

BESLAG. — ALGEMEEN. — BESLAG OP ONROEREND GOED. — HOOFDVERBLIJF-
PLAATS ZELFSTANDIGE. — RATIO LEGIS. — GEVOLG. 

Gelet op de ratio legis om de rechten van de zelfstandige op het onroerend
goed dat tot hoofdverblijfplaats dient te vrijwaren tegen de gevolgen van het
ondernemersrisico, neemt deze bescherming een einde wanneer het onroerend
goed niet meer wordt bestemd als hoofdverblijfplaats, ook voor schulden die
voordien zijn ontstaan. (Artt. 73 en 77 Wet 25 april 2007)

(G. E.A. 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 19 juni 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 73 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV) kan de zelfstandige zijn zakelijke rechten op het onroe-
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rend goed waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, andere dan
het gebruiksrecht en het recht van bewoning, niet-vatbaar voor beslag
verklaren.

De overschrijving van de verklaring in het daartoe bestemd register
van de hypotheekbewaarder waar het goed gelegen is, heeft krachtens
artikel 77 van deze wet tot gevolg dat voor de beroepsschulden ontstaan
na de verklaring geen beslag kan worden gelegd op het eigendomsrecht
of andere zakelijke rechten op onroerend goed.

Gelet op de ratio legis om de rechten van de zelfstandige op het onroe-
rend goed dat tot hoofdverblijfplaats dient te vrijwaren tegen de gevol-
gen van het ondernemingsrisico, neemt deze bescherming een einde
wanneer het onroerend goed niet meer wordt bestemd als hoofdverblijf-
plaats, ook voor schulden die voordien zijn ontstaan.

2. De appelrechters stellen vast dat:

— de eisers van 25 april 2003 tot 13 november 2009 hun hoofdverblijf-
plaats hadden te Brasschaat;

— de eerste eiser op 7 oktober 2009 een verklaring aflegde van onbe-
slagbaarheid met betrekking tot het onroerend goed te Brasschaat al-
waar de hoofdverblijfplaats gevestigd was;

— hij van 14 november 2009 tot 16 februari 2011 zijn hoofdverblijf-
plaats had te Knokke;

— hij vanaf 16 februari 2011 terug zijn woning te Brasschaat als hoof-
verblijfplaats betrok;

— de verweerder op 29 september 2011 beslag legt op het onroerend
goed te Brasschaat voor belastingschulden.

3. De appelrechters oordelen dat de onbeslagbaarheid van het onroe-
rend goed dat tot hoofdverblijfplaats dient een uitzondering is op het
principe van de ondeelbaarheid van het vermogen zoals bepaald in de
artikelen 7 en 8 Hypotheekwet, dat gelet op deze uitzonderlijke aard de
bescherming slechts geldt zolang het onroerend goed als hoofdverblijf-
plaats door de eiser werd betrokken hetzij tot 14 november 2009 zodat
na die datum de bescherming verviel en de omstandigheid dat de eiser
zich later opnieuw op het vroegere adres vestigde niet tot gevolg heeft
dat de bescherming van deze woning zonder meer opnieuw geldt.

4. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht en laten zij het Hof toe de wettigheid van de beslissing
te beoordelen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

3 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
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advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Wouters en de heer
van Eeckhoutte.

N° 576

3° KAMER — 6 oktober 2014
(AR C.13.0074.F)

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN VAN CASSATIE-
BEROEP EN BETEKENING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP. — BESLISSING ALVO-
RENS RECHT TE DOEN. — BEGRIP.

Aangezien het hof van beroep een kwestie, die in dat stadium van de rechts-
pleging niet voor dat hof ter discussie stond, niet beslecht heeft en derhalve
zijn rechtsmacht over die kwestie niet heeft uitgeput, is het cassatieberoep,
dat aan het arrest een eindbeslissing over die kwestie toekent die het niet be-
vat, voorbarig.

(K. T. K. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 16 februari 2012.

De zaak is bij beschikking van 10 september 2014 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Michel Palumbo heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF

Het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van
het cassatieberoep: de bestreden beslissing is een beslissing alvorens recht te
doen

Krachtens artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek staat de voor-
ziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen slechts open
na het eindvonnis.

Artikel 19, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat het vonnis een
eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over
een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet be-
paald.

Volgens artikel 19, tweede lid, van datzelfde wetboek, dat op het ge-
schil van toepassing is, kan de rechter, alvorens recht te doen, in elke
stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel bevelen om de
toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Het arrest beperkt zich ertoe de vorderingen van de eiseres op grond
van het voornoemde artikel 19, tweede lid, ontvankelijk en niet-ge-
grond te verklaren door te weigeren een beheerder aan te wijzen voor
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het beheer en het bestuur van de litigieuze panden in de Lievevrouw-
broersstraat, alsook in afwachting van een beslissing ten gronde te wei-
geren intussen verschillende taken die betrekking hebben op dat
beheer aan de notaris- vereffenaar toe te vertrouwen, op grond dat, “ge-
let op de beschrijving die de partijen van de panden geven, blijkt dat,
aangezien ze het niet eens zijn over een nauwkeurige bestemming van
de verschillende huizen in de Lievevrouwbroersstraat (die voor het me-
rendeel sinds vele maanden onbewoond zijn), de bewarende maatregelen
die moesten gebeuren […] van aard lijken te zijn om, naast de honoraria
en verzekeringen van een eventuele beheerder, een kost met zich mee-
brengen die de eiseres niet nader wil bepalen terwijl niets erop wijst dat
die zou gecompenseerd worden met het hypothetisch behoud van hun
nominale waarde of met de opbrengsten die ze verondersteld worden te
genereren”.

Het hof van beroep, dat stelt dat “onverminderd de beslissing van de
bodemrechter, het niet oordeelkundig is het beheer van de woningen
aan een beheerder toe te wijzen, maar dat ze beter kunnen verkocht
worden zoals de notaris-vereffenaar trouwens voorstelt”, en “dat, naast
de verkoop aan een derde, ook kan gedacht worden aan een even con-
structieve oplossing waarbij één van de deelgenoten de delen van de an-
deren afkoopt”, heeft de kwestie van de verkoop van de betrokken
panden, die in dat stadium van de rechtspleging niet voor dat hof ter
discussie stond, niet beslecht en derhalve zijn rechtsmacht over die
kwestie niet uitgeput.

Het cassatieberoep, dat aan het arrest een eindbeslissing over de ver-
koop van de gebouwen toekent die het niet bevat, is voorbarig.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

6 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaten: mevr. Grégoire en mevr. Nudelholc.

N° 577

3° KAMER — 6 oktober 2014
(AR S.11.0048.F)

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
BEGRIP. — BEWIJS.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDIGING. — RECHTSDWALING.
— ONOVERWINNELIJKE DWALING. — BEGRIP.



2084 ARRESTEN VAN CASSATIE   6.10.14 - N° 577

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2084  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
3° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDI-
GING. — ONOVERWINNELIJKE DWALING. — BEGRIP.

4° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — ONOVER-
WINNELIJKE DWALING. — RECHTVAARDIGINGSGROND. — ONAANTASTBARE BE-
OORDELING VAN DE FEITENRECHTER. — TOETSING VAN HET HOF. —
DRAAGWIJDTE.

1° Aangezien de beoordeling van de aan de betrokken onderwijsinstelling ver-
weten fout vereiste na te gaan of het sociale zekerheidsstelsel dat laatstge-
noemde op de docent toepaste, van toepassing was, verantwoordt het arrest
dat zich aan dat nazicht onttrekt op grond “dat aangezien [de docent] geen
rechtsmiddel heeft ingesteld tegen de beslissing van de administratie waarbij
het pensioen van de openbare sector wordt geweigerd, het onmogelijk is na
te gaan of de houding die [de onderwijsinstelling] gedurende meer dan twin-
tig jaar heeft aangenomen gepast en conform de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen was”, zijn beslissing “dat haar geen enkele fout ten
laste kon worden gelegd” niet naar recht.

2° en 3° De rechter kan in sommige omstandigheden de rechtsdwaling als on-
overwinnelijk beschouwen op voorwaarde dat uit die omstandigheden kan
worden afgeleid dat de persoon die zich daaraan schuldig heeft gemaakt, ge-
handeld heeft als iedere andere redelijke en voorzichtige persoon zou hebben
gedaan.

4° Hoewel de rechter de omstandigheden waarop hij zijn beslissing steunt on-
aantastbaar vaststelt, gaat het Hof na of hij daaruit naar recht het bestaan
heeft kunnen afleiden van een rechtvaardigingsgrond.

(V. T. FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS V.Z.W.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 28 september 2010.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-

deerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert vier middelen aan, waarvan het derde en vierde lui-
den als volgt:

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1146 tot 1151, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 5, 578, 1°, 774 en 1042 Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 1 van de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen; 
— de artikelen 1, 59, 60 en 61 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen

tot harmonisering in de pensioenregelingen;
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— de artikelen 1, 5bis en 5quater wet van 30 juli 1879 betreffende het emeritaat
voor de leraren van het hoger onderwijs, waarvan de twee laatste bepalingen bij
die wet zijn ingevoegd bij wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle
van de universitaire instelling, vóór de opheffing wet van 30 juli 1879 door de wet
van 4 augustus 1986;

— de artikelen 1 en 4 wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioen-
stelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onder-
wijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving;

— artikel 34 wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universi-
tair onderwijs door de Staat;

— algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om,
met inachtneming van de rechten van de verdediging, de rechtsnorm te bepalen
die op de aangevoerde feiten en de hem voorgelegde vordering van toepassing is,
en die norm toe te passen; 

Aangevochten beslissingen

Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de eiseres de verweerster ten laste legde
“de bedrieglijke schijn” te hebben opgehouden “dat ze daadwerkelijk aanspraak
zou kunnen maken op een pensioen ten laste van de Thesaurie […] doordat ze
van 1973 tot 1992 sociale zekerheidsbijdragen had betaald die uitsluitend voor de
openbare sector bestemd zijn” en heeft toegeven dat “de kwestie of de verweer-
ster al dan niet een foute of verkeerde houding heeft aangenomen in de eerste
plaats veronderstelt dat kan nagegaan worden of de storting van bijdragen vol-
gens de regeling voor de openbare sector niet naar recht verantwoord was”, be-
slist het dat het die kwestie niet kan beslechten omdat de eiseres geen hoger
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de administratie van de Thesaurie
en leidt het daaruit af dat “de aan de verweerster toegerekende fout noch ver-
antwoord noch derhalve bewezen is”, op grond van al de redenen die worden ver-
ondersteld hier volledig te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de
volgende redenen:

“De verweerster heeft weliswaar de vergoeding van de eiseres onderworpen
aan de regeling voor de ‘openbare’ sector van de sociale zekerheid;

Volgens de verweerster werd de eiseres betaald als docent. Niemand heeft zich
afgevraagd welk sociaal zekerheidsstelsel op die bezoldiging van toepassing
was, dat van de ‘openbare’ sector of de werknemersregeling; de regeling voor de
openbare sector werd dus automatisch toegepast; 

Bijdragen aan het Fonds van de weduwen- en wezen zijn voordeliger dan bij-
dragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zoals de eiseres terecht op-
merkt; 

De verweerster beklemtoont evenwel dat niet bewezen is dat dit de reden was
waarom ze aldus heeft gehandeld, des te meer daar zij geen enkel winstoogmerk
nastreeft en de vergoedingen gesubsidieerd worden;

Heeft de verweerster dan een ‘fout’ begaan door de vergoeding van de eiseres
te onderwerpen aan de regeling voor de ‘openbare’ sector van sociale zekerheid?

Er dient op gewezen dat bij de beoordeling van de burgerlijke fout ‘gerefereerd
wordt aan een normaal bedachtzaam en zorgvuldig persoon die in dezelfde om-
standigheden verkeert als de persoon die de schade heeft veroorzaakt’; 

Bij die beoordeling moet ook rekening gehouden worden met de omstandighe-
den.

Het arbeidshof oordeelt dat de kwestie of de verweerster al dan niet een foute
of verkeerde houding heeft aangenomen in de eerste plaats veronderstelt dat
kan nagegaan worden of het storten van bijdragen volgens de regeling voor de
openbare sector niet naar recht verantwoord was;

Maar, zoals de verweerster terecht doet opmerken, ‘zal men nooit weten of dit
al dan niet een daadwerkelijke vergissing was aangezien de eiseres geen enkel
rechtsmiddel heeft ingesteld tegen de beslissing van de administratie van de
Thesaurie, hoewel de brief van de administratie van 29 oktober 2004 had gewezen
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op de beroepsmogelijkheden, de termijnen ervan, het bevoegd rechtscollege ver-
meld had’;

Het arbeidshof oordeelt trouwens dat de eerste rechter ten onrechte geoor-
deeld heeft dat ‘in dit geval niet betwist kan worden, noch betwist wordt dat de
eiseres geen aanspraak kan maken op een pensioen te laste van de Thesaurie,
omdat ze niet benoemd werd tot de graad van docent’;

Met de overweging dat de weigering van de Thesaurie om de eiseres een pen-
sioen toe te kennen niet ‘betwist kon worden’, heeft de eerste rechter niet alleen
een postulaat of een bepalend uitgangspunt aangenomen dat elk later onderzoek
naar de virtuele aansprakelijkheid van de ene of andere partij op de helling kan
zetten, maar tevens uitspraak gedaan over een kwestie die niet bij hem aan-
hangig was, aangezien de eiseres geen enkel rechtsmiddel heeft ingesteld tegen
de beslissing van de administratie van de Thesaurie; 

Het niet-erkennen van het recht op een pensioen ten laste van de Thesaurie
moest des te meer ‘betwist kunnen worden’ vermits het gedurende meer dan
twintig jaar onderwerpen van de bezoldiging van de eiseres aan de regeling voor
de ‘openbare’ sector van de sociale zekerheid nooit ter discussie heeft gestaan,
met name door de regeringsafgevaardigde die zeker geen beslissings- maar wel
een controlebevoegdheid had over de beslissingen van de universitaire instel-
ling, die het hem mogelijk maakte een rechtsmiddel bij de regering uit te oefe-
nen als hij meende dat ze tegenstrijdig waren met de wetten, decreten, besluiten
en verordeningen;

Men zal bovendien opmerken dat precies die regeringsafgevaardigde de pensi-
oenaanvraag heeft ingediend bij de administratie van de Thesaurie voor de pe-
riode van 1973 tot 1992;

Het is wel degelijk pertinent dat de verweerster dienaangaande beklemtoont
dat ‘ze dat niet zou hebben gedaan mocht ze dat nutteloos hebben geacht’;

We herinneren ten slotte eraan dat de administratie zelf in de eerste plaats de
vordering van de eiseres ontvankelijk heeft verklaard, hetgeen doet vermoeden
dat deze niet geheel ongegrond was; 

Aangezien de eiseres geen rechtsmiddel heeft ingesteld tegen de beslissing
waarvan de administratie haar op 29 oktober 2004 in kennis heeft gesteld, en bij-
gevolg onmogelijk kan worden nagegaan of de houding die de verweerster gedu-
rende meer dan twintig jaar heeft aangenomen adequaat en conform de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen was, kan haar geen enkele
fout toegerekend worden, des te min omdat de regeringsafgevaardigde in die pe-
riode nooit enige opmerking heeft gemaakt, hetgeen hiervoor reeds opgemerkt
werd; 

Het arbeidshof wil, voor zoveel nodig, duidelijk stellen dat, als aan de verweer-
ster een vergissing of een fout dienaangaande kan toegerekend worden, quod non
rekening houdend met wat voorafgaat, de toerekenbaarheid daarvoor niet kan
worden bepaald zonder rekening te houden met de houding van de regeringsaf-
gevaardigde en van de eiseres zelf, en met de context waarbinnen de fout of ver-
gissing begaan werd; 

We moeten immers eraan herinneren dat de verweerster met een volledig
nieuwe toestand geconfronteerd werd waarbij ze lectoren in de structuren van
de rijksuniversiteiten moest integreren;

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, is die toestand gedurende meer dan
twintig jaar nooit het voorwerp van enige betwisting geweest, inzonderheid niet
door de regeringsafgevaardigde die bij het uitoefenen van zijn controleopdracht
de verweerster werkelijk liet geloven dat haar beslissingen conform de toepas-
selijke wetten, besluiten, decreten en verordeningen waren;

Het arbeidshof wil dienaangaande, nog steeds voor zoveel nodig, beklemtonen
dat het feit dat de regeringsafgevaardigde geen aandeel heeft in de besluitvor-
ming, hem niet ontslaat van de verantwoordelijkheid die precies betrekking
heeft op de controleopdracht die hij moet uitoefenen; 
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Ten slotte moet erop gewezen worden dat toen de verweerster eind 1992, begin
1993, met de sociale zekerheidskwestie geconfronteerd werd, zij een voorzichtige
en gepaste houding zonder enige dubbelzinnigheid, heeft aangenomen;

Zij is in januari 1993 onmiddellijk opgehouden de vergoeding van de eiseres te
onderwerpen aan de regeling voor de ‘openbare’ sector van de sociale zekerheid
en heeft haar daarvan op de hoogte gesteld in haar brief van 25 januari 1993;

In die brief heeft de verweerster zich op geen enkele manier geëngageerd naar
het verleden toe. De bewoordingen ervan zijn niet vatbaar voor enige interpre-
tatie waaruit de eiseres zou kunnen opmaken dat ze haar rechten ten laste van
de Thesaurie voor de periode van 1973 tot 1992 behield;

De verweerster heeft daarentegen iedere interpretatie open gelaten naar de
toekomst toe; 

De verweerster heeft overigens via haar rector, de heer J.-P. L., de belangen
van de eiseres verdedigd door een brief te richten aan de administratie van de
pensioenen met de vraag om het dossier van de eiseres opnieuw te onderzoeken
en haar standpunt te herzien;

Het zal weliswaar nooit mogelijk zijn de pertinentie van de argumenten in die
brief te achterhalen, vermits deze nooit door de gerechtelijke instanties werden
of zullen worden onderzocht aangezien de eiseres vrijwillig heeft afgezien van
haar recht van hoger beroep dat haar uitdrukkelijk werd aangeboden luidens de
administratieve beslissing waarvan ze op 29 oktober 2004 in kennis was gesteld; 

Uit wat voorafgaat volgt dat de aan de verweerster toegerekende fout noch
verantwoord noch derhalve bewezen is”.

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens de artikelen 5, 774 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, en het algemeen
rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, met inachtneming
van de rechten van de verdediging, de rechtsnorm te bepalen die op de aange-
voerde feiten en de hem voorgelegde vordering van toepassing is, en die norm
toe te passen, stond het aan het arbeidshof, aan wie de verweerster op grond van
artikel 578, 1°, Gerechtelijk Wetboek, een vordering tot schadevergoeding voor
een fout die ze aan de verweerster toerekende in uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst en die erin bestond het sociale zekerheidsstelsel van de openbare sec-
tor te hebben toegepast op haar vergoeding, en aldus de bedrieglijke schijn heeft
gewekt dat ze recht had op een pensioen ten laste van de Thesaurie, na te gaan
of dat sociale zekerheidsstelsel van toepassing was, met andere woorden of de
eiseres aanspraak kon maken op een pensioen ten laste van de Thesaurie zodat
de beslissing van de administratie onwettelijk was en door de arbeidsgerechten
zou worden gewijzigd. Enkel in die veronderstelling kan het niet instellen, door
de eiseres, van een hoger beroep tegen de beslissing van de administratie van de
Thesaurie, — krachtens de artikelen 1146, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek — een
weerslag hebben op de door de eiseres aangevoerde fout en het oorzakelijk ver-
band met de schade waarvan ze het herstel beoogde.

Doordat het arrest steunt op het feit dat de eiseres geen hoger beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing van de administratie van de Thesaurie en daaruit
afleidt dat ‘men onmogelijk kan weten of de houding die de verweerster gedu-
rende meer dan twintig jaar heeft aangenomen gepast en conform de toepasse-
lijke wettelijke en reglementaire bepalingen was’, weigert het de haar
voorgelegde betwisting te beoordelen, waardoor het zich schuldig maakt aan
rechtsweigering (schending van de artikelen 5, 578, 1°, 774, 1042 Gerechtelijk Wet-
boek en miskenning van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel, en
miskent het begrip ‘fout met oorzakelijk verband tot de schade (schending van
de artikelen 1146 tot 1151, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, die respectievelijk de
contractuele fout en de quasi-delictuele fout regelen)’. 

(…)
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Vierde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1146 tot 1148, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 71 Strafwetboek;
— de artikelen 5, 578, 1°, 774 en 1042 Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1, 59, 60 en 61 wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot

harmonisering in de pensioenregelingen;
— de artikelen 1, 14, 21 tot 27 en 35, § 1, wet van 27 juni 1969 tot herziening van

de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders;

— de artikelen 1, 2, 23 en 38 wet van 29 juni 1981 houdende de algemene begin-
selen van de sociale zekerheid voor werknemers;

— artikel 41 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de uni-
versitaire instelling;

— artikel 149 Grondwet;
— algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd met name bij de artikelen 1147 en 1148

Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek, volgens hetwelk de onoverwinnelijke
rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond vormt. 

Aangevochten beslissingen

Nadat het arrest heeft vastgesteld dat de eiseres de verweerster ten laste legde
“de bedrieglijke schijn” te hebben opgehouden “dat ze daadwerkelijk aanspraak
zou kunnen maken op een pensioen ten laste van de Thesaurie […] doordat ze
van 1973 tot 1992 sociale zekerheidsbijdragen had betaald die uitsluitend voor de
openbare sector bestemd zijn”, “en na te hebben aangenomen dat de eiseres, zo-
als de verweerster beklemtoont, […] van 1973 tot 1992 als docent betaald werd,
heeft niemand zich afgevraagd welke regeling van sociale zekerheid van toepas-
sing was op die bezoldiging van de eiseres, die als docent betaald werd, die van
de ‘openbare’ sector of de werknemersregeling, waardoor dus de regeling voor de
openbare sector werd toegepast”, beslist het arrest dat zelfs als de verweerster
een vergissing of een fout heeft begaan in het sociale zekerheidsstelsel dat tus-
sen 1973 en 1992 op de eiseres van toepassing was, haar die fout niet kan toege-
rekend worden, op grond van al de redenen die worden verondersteld hier
volledig te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de volgende redenen:

“Het arbeidshof wil, voor zoveel nodig, duidelijk stellen dat, zelfs als de ver-
weerster een vergissing of een fout dienaangaande kan toegerekend worden,
quod non rekening houdend met wat voorafgaat, de toerekenbaarheid daarvoor
niet kan bepaald worden zonder rekening te houden met de houding van de re-
geringsafgevaardigde en van de eiseres zelf, en met de context waarbinnen de
fout of vergissing begaan werd; 

We moeten immers eraan herinneren dat de verweerster met een volledig
nieuwe toestand geconfronteerd werd waarbij ze lectoren in de structuren van
de rijksuniversiteiten moest integreren;

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, heeft die toestand gedurende meer dan
twintig jaar nooit ter discussie gestaan, inzonderheid niet door de regeringsaf-
gevaardigde die bij het uitoefenen van zijn controleopdracht de verweerster wet-
tig kon doen geloven dat haar beslissingen conform de toepasselijke wetten,
besluiten, decreten en verordeningen waren;

Het arbeidshof wil dienaangaande, nog steeds voor zoveel nodig, beklemtonen
dat het feit dat de regeringsafgevaardigde geen aandeel heeft in de besluitvor-
ming, hem dat niet ontslaat van de aansprakelijkheid die precies betrekking
heeft op de controleopdracht die hij moet uitoefenen; 

Ten slotte moet erop gewezen worden dat toen de verweerster eind 1992, begin
1993, met de sociale zekerheidskwestie geconfronteerd werd, zij een voorzichtige
en gepaste houding, zonder enige dubbelzinnigheid, heeft aangenomen;
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Zij is in januari 1993 onmiddellijk opgehouden de vergoeding van de eiseres
aan de regeling voor de ‘openbare’ sector van de sociale zekerheid te onderwer-
pen en heeft haar daarvan op de hoogte gesteld in haar brief van 25 januari 1993;

In die brief heeft de verweerster zich op geen enkele manier geëngageerd naar
het verleden toe. Haar bewoordingen zijn niet vatbaar voor enige interpretatie
waaruit de eiseres zou kunnen opmaken dat ze haar rechten ten laste van de
Thesaurie voor de periode van 1973 tot 1992 behield;

De verweerster heeft daarentegen iedere interpretatie open gelaten naar de
toekomst toe; 

De verweerster heeft overigens via haar rector, de heer J.-P. L., de belangen
van de eiseres verdedigd door een brief te richten aan de administratie van de
pensioenen met de vraag om het dossier van de eiseres opnieuw te onderzoeken
en haar standpunt te herzien;

Het zal weliswaar nooit mogelijk zijn de relevantie van de argumenten in die
brief te achterhalen, vermits deze nooit door de gerechtelijke instanties werden
onderzocht of zullen worden onderzocht aangezien de eiseres vrijwillig heeft af-
gezien van haar recht van hoger beroep dat haar uitdrukkelijk werd aangeboden
luidens de administratieve beslissing waarvan ze op 29 oktober 2004 in kennis
was gesteld; 

Uit wat voorafgaat volgt dat de aan de verweerster toegerekende fout noch
verantwoord, en derhalve noch bewezen is”.

Grieven

De verweerster heeft in haar verzoekschrift tot hoger beroep toegegeven dat
zij “de sociale zekerheidsbijdragen van de openbare sector niet is blijven door-
betalen omdat ze van oordeel was dat dit stelsel juridisch bindend was, doch om-
dat ze hoopte dat dit mogelijk het geval was. Dat blijkt duidelijk uit de brief
van 25 januari 1993 van de verweerster aan de eiseres […]. De verweerster is die
beperkte bijdragen dus blijven betalen in de hoop op een herwaardering — en,
wellicht ook, gewoontegetrouw”.

De verweerster heeft in haar conclusie over de heropening van het debat toe-
gegeven dat: 

“van 1973 tot 1992, 
— niet meer betwist wordt dat de eiseres de wettelijke voorwaarden om defi-

nitief benoemd te worden niet vervulde;
— de inwerkingtreding van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de

controle van de universitaire instelling de gelijkschakeling van de bezoldigings-
voorwaarden van het personeel van de Rijksuniversiteiten en vrije universitei-
ten heeft opgelegd.

Om die gelijkschakelde bezoldiging te kunnen bepalen moesten de toestanden
echter vergelijkbaar zijn;

Bij de verweerster bestonden er evenwel ‘lectoren’, een titel die in de Rijks-
universiteiten niet bestaat; de eerste academische titel bij hen is die van ‘do-
cent’;

Op 12 augustus 1975 heeft het Rekenhof de verweerster op die situatie gewezen;
Om de moeilijkheid te omzeilen heeft de verweerster een oplossing bedacht

waarbij lectoren voortaan financieel als docenten zouden zijn bezoldigd;
Die assimilatie — docent en lector — heeft (en had) enkel betrekking op het

financieel statuut;
Maar het door weddetoelagen gefinancierd financieel statuut had uiteraard

niet alleen betrekking op hetgeen aan het einde van iedere maand werd uitbe-
taald doch ook op het sociale zekerheidsstelsel;

— zo werd de eiseres van 1973 tot 1992 betaald als docent;
Niemand stelde zich de vraag welk sociaal zekerheidsstelsel op die bezoldiging

van toepassing was, de regeling voor de ‘openbare’ sector of de werknemersrege-
ling; dus werd de regeling voor de openbare sector toegepast”. 
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(…)

Tweede onderdeel

Krachtens de artikelen 1147 en 1148, Burgerlijk Wetboek, 71 Strafwetboek en
het algemeen rechtsbeginsel bedoeld in het middel, is de onoverwinnelijke dwa-
ling slechts een strafuitsluitende verschoningsgrond als de rechter vaststelt dat
de persoon die ze aanvoert die dwaling begaan heeft zoals ieder ander redelijk
en voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben gedaan. 

Het arrest dat zich ertoe beperkt de houding te onderzoeken van de verweer-
ster voor wat de sociale zekerheidsbijdragen ten aanzien van een volledig nieu-
we toestand betreft, en van de regeringsafgevaardigde die haar moet
controleren en van de eiseres, stelt niet vast dat elke werkgever in dezelfde si-
tuatie op dezelfde manier zou hebben gehandeld en zich niet zou afvragen welk
sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is door, voor een werknemer die niet in
de voorwaarden valt om benoemd te worden, “automatisch” het sociale zeker-
heidsstelsel toepast van een werknemer die die voorwaarden wel vervult. Het
schendt bijgevolg de artikelen 1147, 1148, Burgerlijk Wetboek, 71 Strafwetboek
en miskent het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel, en schendt met
zijn beslissing dat de fout van de verweerster “noch verantwoord, derhalve noch
bewezen is” zodoende de artikelen 1146 tot 1151, 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek,
die respectievelijk de contractuele en quasi-delictuele schuld regelen.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Derde middel

Eerste onderdeel

De door de verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid:
de door het onderdeel aangevoerde schending van de artikelen 1146 tot
1151, 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek is volledig afgeleid uit het middel
dat vergeefs uit artikel 5 Gerechtelijk Wetboek is aangevoerd:

De grief die volgens het onderdeel steunt op de door hem geciteerde
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, is niet afgeleid uit de rechts-
weigering die het trouwens aan het arrest toerekent maar wordt auto-
noom aangevoerd. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Gegrondheid van het onderdeel

Het arrest stelt vast dat “de schuld, volgens de eiseres, die de basis
vormt van de vordering tot schadevergoeding […] ‘erin bestaat de be-
drieglijke schijn te hebben te hebben opgehouden […] dat ze daadwer-
kelijk aanspraak zou kunnen maken op een pensioen ten laste van de
Thesaurie […] doordat ze van 1973 tot 1992 sociale zekerheidsbijdragen
had betaald die uitsluitend voor de openbare sector bestemd zijn’”.

Het arrest dat nagaat of de verweerster “een ‘fout’ heeft begaan door
de bezoldiging van de eiseres aan de regeling voor de openbare sector
van de sociale zekerheid” te onderwerpen beslist derhalve dat die
“kwestie […] in de eerste plaats veronderstelt dat kan nagegaan worden
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of de storting van bijdragen volgens de regeling voor de openbare sector
niet naar recht verantwoord was”.

Aangezien de beoordeling van de aan de verweerster toegerekende
fout vereiste dat werd nagegaan of de door haar toegepaste sociale ze-
kerheidsstelsel toepasselijk was, verantwoordt het arrest, dat zich aan
dat nazicht onttrekt op grond “dat aangezien de eiseres geen rechts-
middel heeft ingesteld tegen de beslissing van de administratie van
29 oktober 2004 waarbij het pensioen van de openbare sector wordt ge-
weigerd, het onmogelijk is na te gaan of de houding die de verweerster
gedurende meer dan twintig jaar heeft aangenomen in overeenstem-
ming met en conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire be-
palingen was”, zijn beslissing “dat haar geen enkele fout ten laste kon
worden gelegd” niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Vierde middel

Grond van niet-ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang:

Met het aannemen van het eerste onderdeel van het derde middel ver-
liezen de redenen die het middel bekritiseert elk overtollig karakter. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De rechter kan in sommige omstandigheden rechtsdwaling als on-
overwinnelijk beschouwen als uit die omstandigheden kan worden af-
geleid dat de persoon die zich daaraan schuldig heeft gemaakt,
gehandeld heeft als iedere andere redelijke en voorzichtige persoon zou
hebben gedaan.

Als de rechter de omstandigheden waarop hij zijn beslissing steunt
onaantastbaar vaststelt, gaat het Hof na of hij daaruit naar recht het
bestaan heeft kunnen afleiden van een rechtvaardigingsgrond.

Noch uit het feit dat de verweerster “met een volledig nieuwe toe-
stand geconfronteerd werd”, noch uit de houding van de regeringsafge-
vaardigde waarvan het arrest melding maakt, kon het arrest naar recht
besluiten dat er een onoverwinnelijke dwaling was; het verantwoordt
bijgevolg zijn beslissing niet naar recht dat “de aan de verweerster toe-
gerekende fout noch verantwoord, noch derhalve bewezen is”.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dat arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.
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6 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaten: mevr. Oosterbosch en de
heer Foriers.

N° 578

2° KAMER — 7 oktober 2014
(AR P.13.0163.N)

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — RE-
GLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 12. — ARTIKEL 12.3. — ARTIKEL 12.3.1. —
VERANDERING VAN RIJSTROOK. — VOORRANG VAN RECHTS. — DRAAGWIJDTE.

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — RE-
GLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 12. — ARTIKEL 12.4. — VERANDERING VAN

RIJSTROOK. — MANOEUVRE. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Wanneer omwille van gesignaleerde werken op een expresweg de rech-
terrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de
in de rechterrijstrook rijdende bestuurder ingevolge de aangebrachte signa-
lisatie verplicht is zich met zijn voertuig in de voor hem links gelegen rij-
strook te begeven, deze meest rechts rijdende bestuurder overeenkomstig
artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang geniet; in die
omstandigheden maakt het uitwijken naar links van de meest rechts rijdende
bestuurder, die gezien de omstandigheden in die rijbeweging steeds zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rij-
strook of manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement (1).

(S. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 14 december 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

(1) Cass. 24 november 2000, AR C.99.0341.N, AC 2000, nr. 642; Cass. 22 oktober 2002, AR
P.01.1058.N, AC 2002, nr. 556.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 12.3.1 en 12.4 Wegver-
keersreglement: het bestreden vonnis verklaart de eiseres schuldig aan
een inbreuk op de artikelen 418 en 420 Strafwetboek omdat zij vanuit
stilstand ingevolge gesignaleerde wegenwerken van de rechter- naar de
linkerrijstrook reed, wat volgens de appelrechters een manoeuvre uit-
maakt zodat de eiseres voorrang verschuldigd was; bij een wegversmal-
ling waar het rijden in parallelle files niet meer mogelijk is, heeft
evenwel de meest rechts rijdende op grond van artikel 12.3.1 Wegver-
keersreglement voorrang; zijn beweging naar links, door de omstandig-
heden genoodzaakt, is geen manoeuvre in de zin van artikel 12.4
Wegverkeersreglement; de voorrang van rechts vervalt niet als het van
rechts komende voertuig vooraf tot stilstand is gekomen.

2. Krachtens artikel 12.3.1, eerste lid, Wegverkeersreglement moet
elke bestuurder voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts
komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder
die van rechts komt, uit een verboden rijrichting komt.

Artikel 12.4 Wegverkeersreglement bepaalt dat de bestuurder die een
manoeuvre wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weg-
gebruikers. Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd: van rij-
strook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats
verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of ach-
teruitrijden.

3. Wanneer omwille van gesignaleerde werken op een expresweg de
rechterrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken
wegvalt en de in de rechterrijstrook rijdende bestuurder ingevolge de
aangebrachte signalisatie verplicht is zich met zijn voertuig in de voor
hem links gelegen rijstrook te begeven, deze meest rechts rijdende be-
stuurder overeenkomstig artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voor-
rang van doorgang geniet. In die omstandigheden maakt het uitwijken
naar links van de meest rechts rijdende bestuurder, die gezien de om-
standigheden in die rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechter-
rand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of manoeuvre
uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement.

4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:

— de eiseres op de rechter rijstrook van de N31 reed die in de rijrich-
ting van beide betrokken bestuurders afgesloten was voor het verkeer
wegens herstellingswerken, zodat de weggebruikers van twee op één rij-
strook gebracht werden;

— de eiseres op de rechter rijstrook reed en tot stilstand was geko-
men achter de botsabsorbeerder;

— zij haar linker richtingsaanwijzer aanstak en toen zij net de lin-
kerrijstrook was opgereden, aangereden werd door het voertuig, be-
stuurd door K D G, dat zij in de verte had gezien.
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De appelrechters oordelen dat het uitwijken naar links vanuit stil-
stand een verandering van rijstrook en aldus een manoeuvre uitmaakt
in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement en dat deze fout het ge-
brek aan voorzichtigheid of voorzorg uitmaakt, zoals voorzien in de ar-
tikelen 418 en 420 Strafwetboek. 

Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Omvang van de cassatie

5. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de straf-
vordering tegen de eiseres brengt de vernietiging mee van de beslissing
op de tegen die eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het
gevolg van is.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder tot de helft van de kosten van het cassa-

tieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank van West-Vlaande-

ren, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.

7 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer Petitat (bij de balie te Brugge) en de
heer Fonteyne (bij de balie te Kortrijk).

N° 579

2° KAMER — 7 oktober 2014
(AR P.13.0726.N)

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — WITWASSEN. —
ARTIKEL 505, DERDE LID (OUD), STRAFWETBOEK. — VERBEURDVERKLARING VAN

GELDSOMMEN. — TENUITVOERLEGGING OP HET PATRIMONIUM VAN DE VEROOR-
DEELDE. — OMVANG.

2° HELING. — WITWASSEN. — ARTIKEL 505, DERDE LID (OUD), STRAFWETBOEK.
— VERBEURDVERKLARING VAN GELDSOMMEN. — TENUITVOERLEGGING OP HET

PATRIMONIUM VAN DE VEROORDEELDE. — OMVANG.

1° en 2° Wanneer de verbeurdverklaring van het voorwerp van witwassen op
grond van artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek betrekking heeft op
geldsommen waarvan ter gelegenheid van de tenuitvoerlegging ermee over-
eenstemmende bedragen in het patrimonium van de veroordeelde worden
aangetroffen, kan die tenuitvoerlegging ook slaan op deze overeenstemmen-
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de bedragen; het patrimonium van de witwasser wordt immers als een geheel
beschouwd (1).

(H.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 12 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en
artikel 163 Wetboek van Strafvordering: met bevestiging van het beroe-
pen vonnis, verklaart het arrest ten laste van de eiser een bedrag van
51.902 euro verbeurd als voorwerp van de bewezen verklaarde witwas-
misdrijven op grond van de artikelen 42, 1°, en artikel 505, derde lid,
Strafwetboek, dit laatste zoals van toepassing vóór de inwerkingtre-
ding van de wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake
heling en inbeslagneming; het arrest preciseert evenwel niet of het ver-
beurdverklaarde bedrag zich op het ogenblik van de uitspraak nog in
het vermogen van de eiser bevond en dus op zijn vermogen kan worden
uitgevoerd, dan wel of het hier een niet-toegelaten verbeurdverklaring
per equivalent betreft; bijgevolg is de motivering van het arrest ondui-
delijk of onnauwkeurig en kan bij de uitvoering van het arrest de wet-
tigheid van de verbeurdverklaring niet worden nagegaan.

2. Artikel 163 Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de po-
litierechtbanken, maar niet op de hoven van beroep die uitspraak doen
in correctionele zaken.

In zoverre het middel schending van die wetsbepaling aanvoert, faalt
het naar recht.

3. Wanneer de verbeurdverklaring van het voorwerp van witwassen
op grond van artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek betrekking
heeft op geldsommen waarvan ter gelegenheid van de tenuitvoerlegging
ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de veroor-
deelde worden aangetroffen, kan die tenuitvoerlegging ook slaan op
deze overeenstemmende bedragen. Het patrimonium van de witwasser
wordt immers als een geheel beschouwd.

(1) Zie Cass. 6 juni 2006, AR P.06.0274.N, AC 2006, nr. 311; Cass. 12 januari 2010, AR
P.09.1458.N, AC 2010, nr. 22.
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In zoverre het middel ervan uitgaat dat de tenuitvoerlegging enkel
betrekking kan hebben op het verbeurdverklaarde bedrag zelf dat zich
nog in het vermogen van de veroordeelde dient te bevinden, faalt het
naar recht.

4. Bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie dient het arrest
niet te preciseren dat het bedrag dat het op de vermelde grondslag ver-
beurdverklaart, zich nog in het vermogen van de eiser bevindt en niet
het voorwerp van een verbeurdverklaring per equivalent uitmaakt.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

7 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Gillis (bij de balie te Gent).

N° 580

2° KAMER — 7 oktober 2014
(AR P. 14.0506.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — REDELIJKE TERMIJN. — OVER-
SCHRIJDING. — RECHTSHERSTEL. — STRAFVERMINDERING. — BEGRIP.

2° STRAF. — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID. — RE-
DELIJKE TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — RECHTSHERSTEL. — STRAFVERMIN-
DERING. — BEGRIP.

1° en 2° Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden,
kan hij ofwel de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken,
of een straf opleggen die lager is dan de wettelijke minimumstraf, overeen-
komstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, ofwel
een straf uitspreken die bij wet is bepaald, maar die op een reële en meetbare
wijze lager is dan die welke hij had kunnen opleggen indien hij de overdre-
ven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; geen enkele wettelijke
bepaling verplicht de rechter in zulk geval te vermelden tot welke straf hij de
beklaagde zou hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet was over-
schreden en binnen de grenzen bepaald door artikel 21ter Voorafgaande titel
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Wetboek van Strafvordering beoordeelt hij onaantastbaar in feite de gevol-
gen van de overschrijding van de redelijke termijn (1).

(H. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 27 november 2013.

De eiser I.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

De eisers II en III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
elk een middel aan.

De eiseres I.2 voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest spreekt de eisers I.1 en III gedeeltelijk vrij voor de te-
lastlegging C.1 en spreekt de eiser II gedeeltelijk vrij voor de telastleg-
ging D.1.

In zoverre ook tegen deze beslissingen gericht, zijn de cassatieberoe-
pen van die eisers bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Middel van de eiser III

16. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en
artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het ar-
rest dat de overschrijding van de redelijke termijn aanneemt, kan niet
besluiten tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar, die nog
steeds zeer lang is en beduidend hoger dan de minimumstraf die voort-
vloeit uit artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring; zonder duidelijke indicatie van de straf die zou opgelegd zijn
zonder overschrijding van de redelijke termijn, motiveert het arrest
dan ook niet waaruit de reële en duidelijke strafvermindering zou be-
staan; dit geldt nog des te meer wanneer men de duurtijd van de proce-
dure bekijkt, die meer dan tien jaar beliep, en het feit dat de zaak niet
zeer complex was.

17. Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is over-
schreden, kan hij ofwel de veroordeling bij eenvoudige schuldigverkla-
ring uitspreken of een straf opleggen die lager is dan de wettelijke

(1) Cass. 18 september 2012, AR P.12.0349.N, AC 2012, nr. 470; Cass. 30 april 2013, AR P.
12.1133.N, AC 2013, nr. 269.
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minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering, ofwel een straf uitspreken die bij wet is be-
paald, maar die op een reële en meetbare wijze lager is dan die welke
hij had kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van de rechts-
pleging niet had vastgesteld. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht
de rechter in zulk geval te vermelden tot welke straf hij de beklaagde
zou hebben veroordeeld indien de redelijke termijn niet was overschre-
den.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.

18. Binnen de grenzen, bepaald door artikel 21ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, beoordeelt de rechter onaantastbaar in
feite de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn.

In zoverre het middel opkomt tegen deze beoordeling, is het niet ont-
vankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

19. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

7 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Alain
Winants, advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaten: de
heer Van Hende (bij de balie te Gent), de heer Raes (bij de balie te
Dendermonde) en de heer De Bruyn (bij de balie te Dendermonde).

N° 581

2° KAMER — 7 oktober 2014
(AR P. 14.1468.N)

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
VERZOEKSCHRIFT. — VONNISGERECHT. — BEVOEGDE KAMER.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — ALGEMEEN. — STRAFZAKEN. —
VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. — VERZOEK-
SCHRIFT. — VONNISGERECHT. — BEVOEGDE KAMER.

1° en 2° Krachtens artikel 27, §§ 1 en 2, Voorlopige Hechteniswet kan aan de-
gene die zich in voorlopige hechtenis bevindt in de omstandigheden zoals ver-
meld in die bepalingen, de voorlopige invrijheidstelling worden verleend op
indiening van een verzoekschrift dat vanaf het instellen van het beroep tot
de beslissing in hoger beroep kan gericht worden aan de correctionele recht-
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bank die zitting houdt in hoger beroep of de kamer belast met de correctionele
zaken in hoger beroep; die bepalingen houden niet in dat dit verzoek enkel
kan worden beoordeeld door de correctionele kamer van de rechtbank van
eerste aanleg of van het hof van beroep aan wie de strafzaak waarop het ver-
zoek tot voorlopige invrijheidstelling betrekking heeft is toegewezen, noch
dat de verzoeker zijn verzoekschrift kan indienen bij een kamer van de recht-
bank van eerste aanleg of van het hof van beroep, aangezien artikel 27, § 3,
eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat dit verzoekschrift neergelegd
wordt op de griffie van het gerecht dat uitspraak moet doen en het overeen-
komstig de artikelen 90, derde lid, en 109, derde lid, eerste zin, Gerechtelijk
Wetboek aan de voorzitter van de rechtbank en aan de eerste voorzitter van
het hof van beroep toekomt de zaken te verdelen overeenkomstig het bijzon-
der reglement van de rechtbank of van het hof van beroep, zodat het niet aan
de verzoeker tot voorlopige invrijheidstelling staat te bepalen welke kamer
van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep over zijn ver-
zoek tot voorlopige invrijheidstelling zal oordelen.

(V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 september 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Erwin Francis 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 106 Gerechtelijk Wet-
boek en het koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder regle-
ment voor het hof van beroep te Antwerpen van 2 augustus 2007: het
arrest miskent de bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden ka-
mers van het hof van beroep te Antwerpen, zoals die op grond van de
vermelde bepaling is vastgesteld door het vermelde bijzonder regle-
ment; enkel de kamer bij dewelke de zaak ten gronde aanhangig is, is
bevoegd te oordelen over een verzoek op grond van artikel 27 Voorlopi-
ge Hechteniswet omdat een dergelijk verzoek de bijzaak uitmaakt van
de strafzaak ten gronde; de initiatiefnemer bepaalt bij welke kamer hij
de zaak aanhangig maakt, mits deze bevoegd is; de eiser heeft zijn ver-
zoekschrift niet ingediend bij de elfde kamer die zijn verzoek heeft be-
handeld, maar wel bij de twaalfde kamer;bovendien is de zaak
behandeld op een vrijdagvoormiddag voor de tweede afdeling van de elf-
de kamer, die volgens het bijzonder reglement op vrijdagvoormiddag
geen correctionele zaken mag behandelen.
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2. Krachtens artikel 27, § 1 en § 2, Voorlopige Hechteniswet kan aan
degene die zich in voorlopige hechtenis bevindt in de omstandigheden
zoals vermeld in die bepalingen, de voorlopige invrijheidstelling wor-
den verleend op indiening van een verzoekschrift dat vanaf het instel-
len van het beroep tot de beslissing in hoger beroep kan gericht worden
aan de correctionele rechtbank die zitting houdt in hoger beroep of de
kamer belast met correctionele zaken in hoger beroep. Die bepalingen
houden niet in dat dit verzoek enkel kan worden beoordeeld door de
correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof
van beroep aan wie de strafzaak waarop het verzoek tot voorlopige in-
vrijheidsstelling betrekking heeft, is toegewezen.

3. Evenmin kan de verzoeker tot voorlopige invrijheidsstelling zijn
verzoekschrift indienen bij een kamer van de rechtbank van eerste aan-
leg of van het hof van beroep. Artikel 27, § 3, eerste lid, Voorlopige
Hechteniswet bepaalt immers dat dit verzoekschrift wordt neergelegd
op de griffie van het gerecht dat uitspraak moet doen.

4. Artikel 90, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de voorzit-
ter de zaken verdeelt overeenkomstig het zaakverdelingsreglement en
het bijzonder reglement van de rechtbank. Artikel 109, derde lid, eerste
zin, van dat wetboek bepaalt dat de eerste voorzitter de zaken verdeelt
overeenkomstig het bijzonder reglement van het hof van beroep. Bijge-
volg staat het niet aan de verzoeker tot voorlopige invrijheidsstelling
te bepalen welke kamer van de rechtbank van eerste aanleg of van het
hof van beroep over zijn verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling zal
oordelen.

5. In zoverre het middel uitgaat van onjuiste rechtsopvattingen, faalt
het naar recht.

6. De eiser heeft voor de appelrechters niet aangevoerd dat de tweede
afdeling van de elfde kamer van het hof van beroep te Antwerpen vol-
gens het bijzonder reglement op vrijdagvoormiddag geen correctionele
zaken mag behandelen. Hij kan dat niet voor het eerst voor het Hof
aanvoeren.

In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen. 

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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7 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.

N° 582

2° KAMER — 8 oktober 2014
(AR P.14.0660.F)

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BESCHIKKING OF ARREST VAN VERWIJZING. —
ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET VONNISGERECHT. — WETTIGHEID VAN DE BE-
SLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT. — BEVOEGDHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — BESCHIKKING VAN VERWIJ-
ZING. — BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT.

3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — RAADKAMER. —
BESCHIKKING VAN VERWIJZING. — BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE RECHTS-
PLEGING. — NIET OPGEROEPEN INVERDENKINGGESTELDE. — BESCHIKKING VAN

VERWIJZING. — VONNISGERECHT. — STRAFVORDERING. — ONTVANKELIJKHEID.

5° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — RAADKAMER. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — NIET OPGEROEPEN INVERDENKINGGESTEL-
DE. — BESCHIKKING VAN VERWIJZING. — VONNISGERECHT. — STRAFVORDERING.
— ONTVANKELIJKHEID.

1° De wet maakt de vonnisgerechten niet bevoegd om zich uit te spreken over
de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten (1). 

2° en 3° Een beschikking van verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bo-
demrechter, mits die beschikking niet onwettig is wat de bevoegdheid betreft;
zij blijft effect sorteren zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernie-
tigd (2).

4° en 5° Het verzuim om de inverdenkinggestelde voor de raadkamer op te roe-
pen voor de regeling van de rechtspleging is geen grond van nietigheid of
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering die voor het vonnisgerecht waar
de zaak door verwijzing rechtsgeldig aanhangig is gemaakt, kan worden op-
geworpen (3).

(S. T. R.)

ARREST (vertaling).

I. ECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 26 februari 2014.

(1) Cass. 29 september 2010, AR P.10.0566.F, AC 2010, nr. 559.
(2) Id.
(3) Id.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Met bevestiging van het beroepen vonnis beslist het arrest dat, aan-
gezien de raadkamer uitspraak heeft gedaan hoewel de verweerder op
een foutief adres werd opgeroepen, de beschikking tot verwijzing noch
de strafvordering noch de burgerlijke rechtsvordering van de eiser re-
gelmatig bij het vonnisgerecht aanhangig maakt.

Het middel voert aan dat de appelrechters, door aldus te beslissen, de
artikelen 127, § 2, en 130 Wetboek van Strafvordering hebben geschon-
den.

De wet maakt de vonnisgerechten niet bevoegd om uitspraak te doen
over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten.

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de von-
nisrechter, voor zover ze geen onwettigheid bevat inzake bevoegdheid.
Ze behoudt haar gevolgen zolang ze niet door het Hof van Cassatie is
vernietigd.

Het verzuim om de inverdenkinggestelde voor de raadkamer op te
roepen met het oog op de regeling van de rechtspleging is geen grond
van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de strafvordering die door
het vonnisgerecht, waar de zaak door de verwijzing rechtsgeldig aan-
hangig is gemaakt, kan worden opgeworpen.

In zoverre het middel de schending aanvoert van het voormelde
artikel 130, is het gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het verklaart dat de bur-
gerrechtelijke beschikkingen niet bij de correctionele kamer aan-
hangig zijn gemaakt.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

8 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer El Abouti (bij de balie te Brussel) en mevr. Severin (bij de balie te
Brussel).
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N° 583

2° KAMER — 8 oktober 2014
(AR P.14.0955.F)

1° MENSENHANDEL. — WERVING VAN EEN PERSOON MET ALS DOEL HET VER-
RICHTEN VAN WERK OF HET VERLENEN VAN DIENSTEN IN OMSTANDIGHEDEN DIE

IN STRIJD ZIJN MET DE MENSELIJKE WAARDIGHEID. — WERVING. — BEGRIP.

2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MATERIEEL BESTANDDEEL. — MEN-
SENHANDEL. — WERVING VAN EEN PERSOON MET ALS DOEL HET VERRICHTEN VAN

WERK OF HET VERLENEN VAN DIENSTEN IN OMSTANDIGHEDEN DIE IN STRIJD ZIJN

MET DE MENSELIJKE WAARDIGHEID. — WERVING. — BEGRIP.

3° MENSENHANDEL. — WERVING VAN EEN PERSOON MET ALS DOEL HET VER-
RICHTEN VAN WERK OF HET VERLENEN VAN DIENSTEN IN OMSTANDIGHEDEN DIE

IN STRIJD ZIJN MET DE MENSELIJKE WAARDIGHEID. — VEREIST MOREEL BE-
STANDDEEL.

4° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MOREEL BESTANDDEEL. — MENSEN-
HANDEL. — WERVING VAN EEN PERSOON MET ALS DOEL HET VERRICHTEN VAN

WERK OF HET VERLENEN VAN DIENSTEN IN OMSTANDIGHEDEN DIE IN STRIJD ZIJN

MET DE MENSELIJKE WAARDIGHEID. — VEREIST MOREEL BESTANDDEEL.

1° en 2° De werving van een persoon met als doel het verrichten van werk of
het verlenen van diensten in omstandigheden die in strijd zijn met de mense-
lijke waardigheid, levert het misdrijf mensenhandel op; bij ontstentenis van
een wettelijke definitie of van uitleg in de voorbereidende werkzaamheden,
dient de term werving in zijn normale betekenis te worden begrepen; die
houdt niet in dat de aangeworven persoon daartoe moet worden aangezocht.
(Art. 433quinquies, § 1, 3°, Strafwetboek)

3° en 4° De werving van een persoon met als doel het verrichten van werk of
het verlenen van diensten in omstandigheden die in strijd zijn met de mense-
lijke waardigheid, is alleen strafbaar als de vervolgde persoon heeft gehan-
deld met als doel het slachtoffer aan het werk te zetten in omstandigheden
die in strijd zijn met de menselijke waardigheid (1). (Art. 433quinquies, § 1,
3°, Strafwetboek)

(J. T. H.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 8 mei 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan. 

(1) Ch.-É. CLESSE en F. LUGENTZ, “La traite des êtres humains”, in Les Infractions,
dl. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 607.
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Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de eiser

Middel

Eerste onderdeel

Het middel oefent kritiek uit op de uitlegging die het arrest geeft van
het materieel bestanddeel van het misdrijf mensenhandel bepaald bij
artikel 433quinquies, § 1, 3°, Strafwetboek. Het voert aan dat de term
“werving”, in de zin van die bepaling, een actieve houding inhoudt van
degene die een werknemer in dienst neemt.

Bij ontstentenis van een wettelijke definitie of van uitleg in de voor-
bereidende werkzaamheden, dient de term werving in zijn normale be-
tekenis te worden begrepen. Die houdt niet in dat de aangeworven
persoon daartoe moet worden aangezocht.

Het arrest, dat oordeelt dat de eiser de betrokken werknemers heeft
aangeworven, aangezien hij ze in dienst had genomen opdat ze hem hun
arbeidskracht ter beschikking zouden stellen, verantwoordt zijn beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel verwijt het arrest dat het jegens de eiser het bestaan niet
vaststelt van het moreel bestanddeel dat bij artikel 433quinquies, § 1, 3°,
Strafwetboek is vereist.

Uit die bepaling volgt dat de feiten die strafbaar worden gesteld, al-
leen strafbaar zijn als de vervolgde persoon heeft gehandeld teneinde
het slachtoffer aan het werk te zetten in omstandigheden die in strijd
zijn met de menselijke waardigheid.

Met overneming van de motivering van de eerste rechter, oordeelt het
arrest dat laatstgenoemde heeft aangetoond dat het werk werd verricht
in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid.
Met eigen redenen voegt het daaraan toe dat de eiser bewust en met
kennis van zaken heeft beslist om bepaalde werknemers in dergelijke
omstandigheden te werk te stellen.

Met die overwegingen verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser, 
uitspraak doet over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

2. de omvang van de schade

Het arrest kent de verweerder een provisionele schadevergoeding toe
en houdt de beslissing over de overige punten van de vordering aan.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de
gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

8 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Deckers (bij de balie te Luik) en de heer De Kleermaker (bij de balie
te Brussel).

N° 584

2° KAMER — 8 oktober 2014
(AR P.14.1063.F)

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — BEKLAAGDE VERVOLGD

WEGENS VERKRACHTING. — HERKWALIFICATIE. — POGING TOT VERKRACHTING

BEWEZEN VERKLAARD. — BEKLAAGDE DIE ZICH NIET HEEFT KUNNEN VERWEREN

TEGEN DE BESTANDDELEN VAN DIE NIEUWE OMSCHRIJVING. — MISKENNING.

2° MISDRIJF. — POGING. — BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS VERKRACHTING. —
HERKWALIFICATIE. — POGING TOT VERKRACHTING BEWEZEN VERKLAARD. — BE-
KLAAGDE DIE ZICH NIET HEEFT KUNNEN VERWEREN TEGEN DE BESTANDDELEN

VAN DIE NIEUWE OMSCHRIJVING. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MISKENNING.

3° AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING. — VER-
KRACHTING. — BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS VERKRACHTING. — HERKWALIFI-
CATIE. — POGING TOT VERKRACHTING BEWEZEN VERKLAARD. — BEKLAAGDE DIE
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ZICH NIET HEEFT KUNNEN VERWEREN TEGEN DE BESTANDDELEN VAN DIE NIEUWE

OMSCHRIJVING. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MISKENNING.

4° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVOR-
DERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. — VER-
OORDELING TOT EEN ENKELE STRAF. — ONWETTIGHEID VAN DE

SCHULDIGVERKLARING AAN EEN TELASTLEGGING. — UITWERKING.

1°, 2° en 3° De omschrijving van een telastlegging kan enkel regelmatig worden
gewijzigd als de beklaagde op de hoogte werd gebracht van de wijziging of
wanneer hij zich tegen de nieuwe omschrijving heeft verweerd of heeft kun-
nen verweren; het arrest van het hof van beroep dat ten aanzien van de be-
klaagde, die wegens verkrachting wordt vervolgd, een poging tot
verkrachting bewezen verklaart, zonder dat die beklaagde zich heeft kunnen
verweren tegen de bestanddelen van die nieuwe omschrijving, miskent het al-
gemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging (1). (Al-
gemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4° Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing de schuldigverklaring
aan één van de telastleggingen, noch bijgevolg, de straf voor het geheel van
de telastleggingen, naar recht verantwoordt, vernietigt het de bestreden be-
slissing in zoverre zij, bij de uitspraak over de strafvordering, de beklaagde
schuldig verklaart aan die telastlegging en in zoverre zij uitspraak doet over
de gehele straf (2).

(H. T. E. 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 22 mei 2014. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del 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 beslissing op de 
strafvordering

De omschrijving van een telastlegging kan enkel regelmatig worden
gewijzigd als de beklaagde op de hoogte werd gebracht van de wijziging
of wanneer hij zich tegen de nieuwe omschrijving heeft verweerd of zich
heeft kunnen verweren.

(1) Zie Cass. 23 mei 2012, AR P.12.0070.F, AC 2012, nr. 327.
(2) Cass. 3 mei 2006, AR P.05.1508.F, AC 2006, nr. 253.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser, die wegens verkrachting wordt vervolgd, zich heeft kunnen
verweren tegen de bestanddelen van de poging tot verkrachting die het
arrest bewezen verklaart.

Het middel is gegrond.

Aldus verantwoordt het arrest de schuldigverklaring van de eiser aan
poging tot verkrachting niet naar recht, evenmin als de enige voor het
geheel van de telastleggingen opgelegde straf.

Wat de overige door de appelrechters bewezen verklaarde telastleg-
gingen betreft, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing
overeenkomstig de wet gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eiser

1. door Gh. E. en N. D., optredend zowel in eigen naam als in de hoe-
danigheid van wettelijke beheerders van de goederen van hun minder-
jarig kind, met name

a. de beslissingen over het beginsel van aansprakelijkheid en over de
omvang van de schade van Gh. E., optredend in eigen naam

De eiser voert geen middel aan.

b. de beslissingen over de omvang van de schade van Gh. E., optredend
qualitate qua en de schade van N. D., optredend in eigen naam en qua-
litate qua.

Het arrest kent een provisionele schadevergoeding toe, beveelt een
deskundigenonderzoek en verwijst de zaak voor verdere behandeling
naar de eerste rechter.

Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houden geen ver-
band met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

2. door A. E.

Het arrest kent de verweerster een provisionele schadevergoeding
toe, beveelt een deskundigenonderzoek en verwijst de zaak voor verde-
re behandeling naar de eerste rechter.

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

De hierna op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser uit te spre-
ken vernietiging van de schuldigverklaring wegens poging tot ver-
krachting leidt evenwel tot vernietiging van de gehele beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die uit de eerstge-
noemde beslissing voortvloeit.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij de uitspraak over
de strafvordering, de eiser schuldig verklaart aan poging tot verkrach-



2108 ARRESTEN VAN CASSATIE   8.10.14 - N° 585

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2108  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
ting en uitspraak doet over het geheel van de straf, en in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van A.E.

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 andere helft

ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

8 oktober 2014 — 2° Kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaat-
generaal.  — Advocaat: de heer Delbouille (bij de balie te Luik).

N° 585

2° KAMER — 8 oktober 2014
(AR P.14.1127.F)

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — VOORLOPIGE

HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN. — BORGSOM. — STR-
AFVORDERING. — VEROORDELING. — VERBEURDVERKLARING VAN DE BORGSOM.
— VOORWAARDEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOOR-
WAARDEN. — BORGSOM. — STRAFVORDERING. — VEROORDELING. — VER-
BEURDVERKLARING VAN DE BORGSOM. — VOORWAARDEN.

3° BORGTOCHT. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER

VOORWAARDEN. — BORGSOM. — STRAFVORDERING. — VEROORDELING. — VER-
BEURDVERKLARING VAN DE BORGSOM. — VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° De borgsom die door een aangehouden inverdenkinggestelde of
voor diens rekening in de Deposito- en Consignatiekas is gestort na een met
toepassing van artikel 35, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor-
lopige hechtenis gewezen beslissing, wordt geacht aan die inverdenkingge-
stelde toe te behoren; onverminderd de rechten van derden kan zij worden
verbeurdverklaard indien de voorwaarden verenigd zijn waaronder die straf
kan worden uitgesproken (1). (Art. 35, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis;
art. 42, 3°, Strafwetboek)

(D. T. S. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 5 juni 2014. 

(1) Zie Cass. 28 juni 2007, AR C.02.0173.F, AC 2007, nr. 366; H.-D. BOSLY,
D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brugge, die
Keure, 2010, 6de uitg., p. 852.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid-
delen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering tegen de eiser

(…)

Vierde middel

Het middel voert aan dat de appelrechters niet konden beslissen dat
de verbeurdverklaring bij equivalent zal worden toegepast op met name
de borgsom die als voorwaarde voor de vrijlating van de eiser is gestort
toen deze voorlopig was aangehouden. Tot staving van die grief voert
de eiser aan dat hij de kans niet heeft gekregen om zich op dat punt te
verdedigen en hij, indien hij dat had gekund, zou hebben aangetoond
dat de borgsom werd betaald met een hem door een derde wettelijk toe-
gestane lening.

De borgsom die door een aangehouden inverdenkinggestelde of voor
diens rekening in de Deposito- en Consignatiekas is gestort na een met
toepassing van artikel 35, § 4, Voorlopige Hechteniswet gewezen beslis-
sing, wordt geacht aan die inverdenkinggestelde toe te behoren. Onver-
minderd de rechten van derden kan zij worden verbeurdverklaard
indien de voorwaarden verenigd zijn waaronder die straf kan worden
uitgesproken.

De appelrechters hebben, gesteund op het dossier waarvan geen enkel
element aan tegenspraak werd onttrokken en met een feitelijke beoor-
deling waarop het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen, geoordeeld
dat de door de eiser voor zijn vrijlating gedeponeerde gelden voortkwa-
men uit misdrijven waarvan ze een vermogensvoordeel uitmaakten.

Het arrest, dat vermeldt dat onverminderd de rechten van de burger-
lijke partijen, die tegoeden op grond van artikel 42, 3°, Strafwetboek
konden worden verbeurdverklaard en in mindering konden worden ge-
bracht van de bij equivalent verbeurdverklaarde tegoeden, verant-
woordt zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

(…)
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Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

8 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Gallant
(bij de balie te Brussel).

N° 586

2° KAMER — 8 oktober 2014
(AR P.14.1311.F)

1° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN

TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. —
RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN. — INMENGING. —
VOORWAARDEN. — BEOORDELING DOOR DE JEUGDRECHTBANK.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 8. — RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN. —
JEUGDBESCHERMING. — MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONT-
ZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. — INMENGING IN HET PRIVÉ- EN GEZINSLE-
VEN. — VOORWAARDEN. — BEOORDELING DOOR DE JEUGDRECHTBANK.

3° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN

TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. —
VOORWAARDEN. — SLECHTE BEHANDELING, MISBRUIK VAN GEZAG, KENNELIJK

SLECHT GEDRAG OF ERGE NALATIGHEID. — BEGRIP.

4° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — JEUGDGERECH-
TEN. — DAGVAARDING OM TE VERSCHIJNEN. — OPENBAAR MINISTERIE. — BE-
VOEGDHEDEN.

5° OPENBAAR MINISTERIE. — BEVOEGDHEDEN. — JEUGDBESCHERMING. —
JEUGDGERECHTEN. — DAGVAARDING OM TE VERSCHIJNEN.

6° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN

TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. —
JEUGDRECHTBANK. — VONNIS WAARBIJ DE ONTZETTING WORDT UITGESPROKEN.
— AANWIJZING VAN DE PROVOOGD. — TIJDSTIP.

7° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN

TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. —
VOORAFGAANDE ONDERZOEKEN. — JEUGDRECHTER. — SAMENGAAN VAN EEN

TUSSENKOMST IN DE VOORBEREIDENDE FASE EN EEN AMBT VAN FEITENRECHTER.
— RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTBANK. — OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID.

8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTBANK. —
JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN TEN

AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. — VOOR-
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AFGAANDE ONDERZOEKEN. — JEUGDRECHTER. — SAMENGAAN VAN EEN TUSSEN-
KOMST IN DE VOORBEREIDENDE FASE EN EEN AMBT VAN FEITENRECHTER. —
OBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID.

9° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGELEN

TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. —
JEUGDRECHTBANK. — RECHTSZITTING. — AANWEZIGHEID VAN EEN SOCIAAL AS-
SISTENTE VAN DE DIENST PROVOOGDIJ. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING

VAN DE ZAAK.

10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BE-
SCHERMING. — MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING

VAN HET OUDERLIJK GEZAG. — JEUGDRECHTBANK. — RECHTSZITTING. — AAN-
WEZIGHEID VAN EEN SOCIAAL ASSISTENTE VAN DE DIENST PROVOOGDIJ. — RECHT

OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.

11° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGE-
LEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG.
— VOORWAARDEN. — SLECHTE BEHANDELING, MISBRUIK VAN GEZAG, KENNELIJK

SLECHT GEDRAG OF ERGE NALATIGHEID. — BEGRIP.

12° JEUGDBESCHERMING. — GERECHTELIJKE BESCHERMING. — MAATREGE-
LEN TEN AANZIEN VAN DE OUDERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG.
— VADER VOORDIEN BURGERRECHTELIJK VEROORDEELD TOT SCHADELOOSSTEL-
LING VAN ZIJN KINDEREN TEN GEVOLGE VAN EEN STRAFRECHTELIJKE FOUT. —
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NON BIS IN IDEM. — MISKENNING.

13° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NON

BIS IN IDEM. — JEUGDBESCHERMING. — MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE OU-
DERS. — ONTZETTING VAN HET OUDERLIJK GEZAG. — VADER VOORDIEN BURGER-
RECHTELIJK VEROORDEELD TOT SCHADELOOSSTELLING VAN ZIJN KINDEREN TEN

GEVOLGE VAN EEN STRAFRECHTELIJKE FOUT. — MISKENNING.

1° en 2° De jeugdrechtbank beoordeelt in feite of de ontzetting van het ouder-
lijk gezag, een facultatieve maatregel die alleen in uitzonderlijke omstandig-
heden kan worden toegepast, een maatregel is die noodzakelijk is voor de
bescherming van de gezondheid of de zedelijkheid en of het hoger belang van
de betrokken kinderen zulks verantwoordt (1). (Art. 8.2 EVRM; art. 32,
Jeugdbeschermingswet)

3° Zonder dat wordt vereist dat er een veroordeling moet zijn uitgesproken we-
gens misdrijven tegen het kind, kan de jeugdrechtbank de vader of de moeder
van het ouderlijk gezag ontzetten die, door slechte behandeling, misbruik
van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de vei-
ligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengt (2). (Art. 32, 2°,
Jeugdbeschermingswet)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 586.
(2) Id.
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4° en 5° Niet de rechter maar het openbaar ministerie is bevoegd om personen
voor de jeugdgerechten te dagvaarden (1). (Art. 45, 2°, b, Jeugdbescher-
mingswet)

6° Wanneer de jeugdrechtbank de ontzetting van het ouderlijk gezag uit-
spreekt, wijst zij de persoon aan die, onder haar toezicht, de rechten zal uit-
oefenen waarvan de ouders of een van hen zijn ontzet en die de daaruit
voortvloeiende verplichtingen zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige
toe aan een instantie, die iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oe-
fenen nadat diens aanwijzing door de jeugdrechtbank is gehomologeerd, op
vordering van het openbaar ministerie; de aanwijzing van de provoogd moet
in principe gebeuren in het vonnis waarbij de ontzetting van het ouderlijk
gezag wordt uitgesproken (2). (Artt. 32, 33, 1° en 2°, en 34, Jeugdbescher-
mingswet; art. 16, Ordonnantie 29 april 2004 van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan de jeugd)

7° en 8° Met het oog op de aanwijzing van de provoogd in het vonnis waarbij
de ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken, kunnen vooraf-
gaande onderzoeken nodig zijn die met name de oproeping verantwoorden
van de instelling waaraan de minderjarige in voorkomend geval zal worden
toevertrouwd indien de ontzetting wordt uitgesproken; de tussenkomst tij-
dens de voorbereidende fase staat de jeugdrechter immers toe alle nuttige ge-
gevens te verzamelen voor zijn beslissing over de grond van de zaak en om
voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen in het belang van het kind;
het feit van een tussenkomst in de voorbereidende fase betreffende de onder-
zoeken en de voorlopige maatregelen te doen samengaan met een ambt van
feitenrechter houdt niet in dat het laatstgenoemde aan objectieve onpartij-
digheid ontbreekt (3). (Art. 6.1, EVRM; artt. 32 tot 34, Jeugdbescher-
mingswet)

9° en 10° Uit het enkele feit dat een sociaal assistente van de dienst provoogdij
op de rechtszitting van de jeugdrechtbank aanwezig was vooraleer er uit-
spraak werd gedaan over de vordering van het openbaar ministerie betref-
fende de ontzetting van het ouderlijk gezag, kan geen miskenning van het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak van de ontzette ouder worden
afgeleid (4). (Art. 6.1, EVRM; artt. 32 tot 34, Jeugdbeschermingswet)

11° De vader of de moeder die, door slechte behandeling, misbruik van gezag,
kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of
de zedelijkheid van hun kind in gevaar brengt, kan van het ouderlijk gezag
worden ontzet; onder erge nalatigheid moet het gedrag worden verstaan dat
voor het kind rechtstreeks of onrechtstreeks ongewilde nefaste gevolgen heeft
en, onder slechte behandeling, niet alleen fysiek maar ook moreel leed dat de
kinderen van slag brengt. (Art. 32, 2°, Jeugdbeschermingswet)

12° en 13° Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem verbiedt dat tegen een-
zelfde persoon twee straffen worden uitgesproken van dezelfde aard wegens

(1) Id.
(2) Id.
(3) Id.
(4) Id.
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eenzelfde gedraging; de burgerrechtelijke veroordeling van een vader tot
schadeloosstelling van zijn kinderen ten gevolge van een strafrechtelijke fout
verbiedt niet dat jegens hem, als beschermingsmaatregel van die kinderen, de
ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken (1). (Art. 32. Jeugd-
beschermingswet; algemeen rechtsbeginsel non bis in idem)

(E.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest — repertoriumnummer
2201 — van het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer, van 23 juni 2014.

De eiser voert in een memorie die door zijn raadsman is neergelegd,
een middel aan. Hij voert daarnaast in een tweede memorie vier midde-
len en in een derde memorie een middel aan, die telkens persoonlijk
door hem zijn neergelegd. Een eensluidend afschrift van die memories
is aan dit arrest gehecht. 

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 24 september 2014 een con-
clusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 8 oktober 2014 heeft raadsheer Benoît De-
jemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing 
betreffende het verval van het ouderlijk gezag van de eiser

1. Middel aangevoerd in de memorie neergelegd door de raadsman van 
de eiser

Eerste onderdeel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, verwijt
het arrest dat het niet antwoordt op de conclusie van de eiser waarin
hij het niet-noodzakelijk en onevenredig karakter aanvoert van de
maatregel van ontzetting van het ouderlijk gezag, in de zin van
artikel 8 EVRM.

Het arrest vermeldt eerst dat de ontzetting van het ouderlijk gezag
een inmenging inhoudt in het privé- en gezinsleven, maar dat die in-
menging is bepaald bij artikel 32 Jeugdbeschermingswet, dat de stren-
ge voorwaarden voor de toepassing ervan verduidelijkt. Het voegt
daaraan toe dat het een jeugdbeschermingsmaatregel betreft die niet
beoogt de ouders te bestraffen, maar de rechten van het kind te vrijwa-
ren en dat die maatregel enkel verantwoord is door de plicht van de
Staat om, in geval de ouders in gebreke blijven, de noodzakelijke voor-

(1) Id.
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waarden voor de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de kinde-
ren te waarborgen.

Het hof van beroep heeft vervolgens onderzocht of de maatregel ge-
grond was op een dringende maatschappelijke behoefte en in verhou-
ding stond tot het rechtmatige doel om de kinderen de noodzakelijke
voorwaarden te bieden voor hun lichamelijke en geestelijke ontplooi-
ing. Op bladzijden 9 tot 11 heeft het arrest in substantie het psychia-
trisch en psychologisch onderzoek in aanmerking genomen die doen
vrezen voor ongepaste reacties ten opzichte van de kinderen, niettegen-
staande de spijt van de eiser, het loyaliteitsconflict waarmee de kinde-
ren worstelen, de noodzaak om de verwerking van hun traumatische
ervaring niet te verstoren, het feit dat de eiser alleen maar daartoe ge-
dwongen de plaatsing van de kinderen in hun onthaalgezin aanvaardt
en de noodzaak om hen te beschermen tegen elke destabiliserende in-
menging van zijn kant.

Aangezien de appelrechter niet hoeft in te gaan op de door de eiser bij
conclusie aangevoerde elementen die evenwel geen afzonderlijk middel
uitmaakten, heeft hij zijn beslissing regelmatig met redenen omkleed.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat de maatregel van ontzetting van het ouderlijk
gezag niet noodzakelijk is en een onevenredige inbreuk uitmaakt op de
rechten gewaarborgd bij artikel 8 EVRM. Hij voert aan dat er bijna vijf
jaar zijn verstreken sinds de feiten waarvoor hij zijn oprechte spijt be-
tuigt, dat hij erop toeziet zijn ouderlijk gezag uit te oefenen op de voor
de kinderen meest heilzame wijze, dat hij hun plaatsing in een onthaal-
gezin heeft aanvaard en met dat gezin een dialoog tot stand tracht te
brengen en dat uit de psychiatrische, psychologische en sociale onder-
zoeken geen enkel element blijkt dat getuigt van gevaar voor de kin-
deren wegens de wijze waarop hij zijn ouderlijk gezag uitoefent.

Krachtens artikel 32 Jeugdbeschermingswet kan de jeugdrechtbank
de ontzetting van het ouderlijk gezag enkel uitspreken ten aanzien van
de vader of de moeder die is veroordeeld tot een criminele of correctio-
nele straf wegens enig feit gepleegd op de persoon of met behulp van een
van de kinderen of afstammelingen of die, door slechte behandeling,
misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de ge-
zondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengt.

Ontzetting van het ouderlijk gezag is een facultatieve maatregel die
slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden toegepast, indien
het hoger belang van het kind zulks verantwoordt.

De rechter beoordeelt in feite of de ontzetting van het ouderlijk gezag
een maatregel is die noodzakelijk is voor de bescherming van de ge-
zondheid of de goede zeden, in de zin van artikel 8.2 EVRM en indien het
hoger belang van de betrokken kinderen zulks verantwoordt.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op die beoordeling door de ap-
pelrechters of voor de beoordeling ervan een onderzoek van feitelijke
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gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvan-
kelijk.

Op grond van de hierboven samengevatte redenen heeft de appelrech-
ter geoordeeld dat de maatregel van ontzetting van de ouderlijke
macht, die bij wet is bepaald en die overeenkomstig artikel 8.2 EVRM
een rechtmatig doel beoogt — met name de kinderen de noodzakelijke
voorwaarden te bieden voor hun lichamelijke en morele
ontwikkeling — in verhouding stond tot dat doel omdat het momenteel
aan het hoger belang van die kinderen beantwoordde.

Met die overwegingen heeft het arrest zijn beslissing naar recht kun-
nen verantwoorden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

2. De eerste door de eiser persoonlijk ingediende memorie.

Eerste middel

De eiser voert aan dat, aangezien hij werd veroordeeld wegens dood-
slag op de persoon van zijn echtgenote, het misdrijf niet tegen zijn kin-
deren werd gepleegd zodat hij niet van het ouderlijk gezag kon worden
ontzet.

Met toepassing van artikel 32, 2°, Jeugdbeschermingswet kan de rech-
ter de vader of de moeder van het ouderlijk gezag ontzetten die, door
slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of
erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het
kind in gevaar brengt.

Die bepaling vereist niet dat er een veroordeling moet zijn uitgespro-
ken wegens misdrijven tegen het kind.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel voert aan dat het hof van beroep, op het ogenblik van zijn
uitspraak, de opportuniteit niet heeft beoordeeld van de maatregel van
ontzetting.

Het arrest vermeldt evenwel op bladzijde 7 dat eisers doodslag op de
moeder van de kinderen nog steeds een bedreiging vormt voor hun goe-
de ontwikkeling en sociale aanpassing en op bladzijde 8 dat recente ob-
servatie aantoont dat de kinderen nog steeds van slag zijn door dat
drama en dat hun goede psychische ontwikkeling in gevaar is gebracht
door het morele leed dat de eiser hun heeft toegebracht.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

Het middel voert aan dat het de rechter aan onpartijdigheid heeft
ontbroken, door de dienst die in voorkomend geval de provoogdij zal
moeten waarnemen, te dagvaarden op de rechtszitting met de pleidooi-
en over de ontzetting en door de aanwezigheid op de rechtszitting toe
te staan van een sociaal assistente. De eiser leidt daaruit af dat het ar-
rest het recht op een eerlijke behandeling van de zaak miskent.
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Het behoort niet tot de taken van de rechter maar van het openbaar
ministerie om de personen te dagvaarden voor de jeugdgerechten.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Krachtens artikel 34 Jeugdbeschermingswet en artikel 16 van de or-

donnantie van 19 april 2004 (lees: 29 april 2004) van de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan de jeugd, wijst
de jeugdrechtbank, wanneer zij de ontzetting van het ouderlijk gezag
uitspreekt, de persoon aan die, onder haar toezicht, de rechten zal uit-
oefenen die in artikel 33, 1° en 2°, zijn vermeld en waarvan de ouders of
een van hen zijn ontzet en die de daaruit voortvloeiende verplichtingen
zal nakomen, of vertrouwt zij de minderjarige toe aan de betrokken in-
stantie, die iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen,
nadat zijn aanwijzing door deze rechtbank is gehomologeerd op vorde-
ring van het openbaar ministerie.

Uit die bepalingen volgt dat de aanwijzing van de provoogd in princi-
pe moet gebeuren in het vonnis dat de ontzetting van het ouderlijk ge-
zag uitspreekt. Daartoe kunnen voorafgaande onderzoeken nodig zijn,
die met name de dagvaarding verantwoorden van de instelling waaraan
de minderjarige in voorkomend geval zal worden toevertrouwd indien
de ontzetting wordt uitgesproken.

De tussenkomst tijdens de voorbereidende fase staat de rechter im-
mers toe alle nuttige gegevens te verzamelen voor zijn beslissing over
de grond van de zaak en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen
in het belang van het kind. Het feit van in de voorbereidende fase een
tussenkomst betreffende de onderzoeken en de voorlopige maatregelen
te doen samengaan met een ambt van feitenrechter houdt niet in dat
het hem aan objectieve onpartijdigheid ontbreekt. 

Uit het enkele feit dat een sociaal assistente van de dienst provoogdij
op de rechtszitting aanwezig was vooraleer er uitspraak werd gedaan
over de vordering van het openbaar ministerie betreffende eisers ont-
zetting van het ouderlijk gezag, kan geen miskenning van het recht op
een eerlijke behandeling van de zaak worden afgeleid.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Vierde middel

Het middel voert aan dat het arrest niet regelmatig met redenen is
omkleed en ook dat het artikel 32, 2°, Jeugdbeschermingswet schendt.

Krachtens de voormelde bepaling kan de vader of de moeder die, door
slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of
erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het
kind in gevaar brengt, van het ouderlijk gezag worden ontzet.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling
van de gegevens van de zaak door de appelrechter of voor de beoordeling
ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Het arrest herinnert eerst eraan dat, onder erge nalatigheid, het ge-
drag moet worden verstaan dat voor het kind rechtstreeks of onrecht-
streeks ongewilde nefaste gevolgen heeft en, onder slechte
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behandeling, niet alleen fysiek maar ook moreel leed dat de kinderen
van slag brengt. Nadat het hof van beroep erop had gewezen dat de eiser
had toegegeven dat de door hem gepleegde onherstelbare daad de ge-
zondheid, veiligheid en zedelijkheid van zijn kinderen in gevaar had ge-
bracht, heeft het voorts met name vastgesteld dat de eerste rechter
terecht had geoordeeld dat eisers doodslag op de moeder van beide kin-
deren de slechte behandeling en erge nalatigheid opleverden in de zin
van artikel 32, 2°, Jeugdbeschermingswet. Het heeft erop gewezen dat
dit drama de kinderen zwaar van slag heeft gebracht en hun gezond-
heid, hun veiligheid of hun zedelijkheid in gevaar heeft gebracht en dat
die daad nog steeds een onmiddellijke bedreiging voor hun goede ont-
wikkeling en sociale aanpassing betekende, waardoor ze voor altijd van
een fundamentele behoefte verstoken zouden blijven, met name de lief-
de, steun en begeleiding van hun moeder, waaraan nooit zal worden vol-
daan.

Het arrest voegt voorts daaraan toe dat die feiten werden gepleegd in
een context van geweld, alcoholisme en toxicomanie, waarvan de kin-
deren getuige waren en die het risico voor hun gezondheid en veiligheid
nog versterkt.

Nadat het arrest de gegevens van het verslag van de dienst voor plaat-
sing van de kinderen in een pleeggezin en van een verslag van een on-
derhoud in het kabinet van de jeugdrechter in aanmerking heeft
genomen, vermeldt het ten slotte dat die observaties aantonen dat de
kinderen momenteel nog steeds van slag zijn door dit drama en dat hun
goede psychische ontwikkeling in het gedrang is gebracht door het mo-
rele leed dat hun vader hun heeft toegebracht.

Met die overwegingen omkleedt de appelrechter zijn beslissing dat de
voorwaarden voor de ontzetting van de ouderlijke macht verenigd wa-
ren, regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

3. Middel aangevoerd in de tweede persoonlijk door de eiser ingediende 
memorie

Het middel, dat schending aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel
non bis in idem voert aan dat, aangezien het hof van assisen de eiser
heeft veroordeeld om zijn kinderen schadevergoeding te betalen, de
ontzetting van het ouderlijk gezag over hen, een tweede veroordeling
wegens dezelfde feiten uitmaakt.

Het voormelde algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat tegen eenzelfde
persoon twee straffen worden uitgesproken van dezelfde aard wegens
eenzelfde gedraging.

Daaruit volgt dat de burgerrechtelijke veroordeling van een vader tot
vergoeding van zijn kinderen ten gevolge van een strafrechtelijke fout
niet verbiedt dat jegens hem, als beschermingsmaatregel van die kin-
deren, de ontzetting van het ouderlijk gezag wordt uitgesproken. 

Het middel faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen 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 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr.
Nederlandt (bij de balie te Brussel).

N° 587

1° KAMER — 9 oktober 2014
(AR C.13.0354.F)

HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
ENZ.). — HUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR. — OPZEGGING. — BETEKE-
NING. — TERMIJN. — NIET-NALEVING. — GEVOLG. — BEGIN.

Uit artikel 3 van de bijzondere regels met betrekking tot de hoofdverblijfplaats
van de huurder in het bijzonder, vervat in artikel 2 van de wet van
20 februari 1991, volgt dat de huurovereenkomst van korte duur, bij ontsten-
tenis van een opzegging binnen de bij § 6, vierde lid, bepaalde termijn, geacht
wordt te zijn gesloten voor een duur van negen jaar en onderworpen is aan
de §§ 1 tot 5, van dat artikel te rekenen van de eerste dag van de derde maand
voorafgaand aan het verstrijken van de in de aanvankelijke overeenkomst
bepaalde duur.

(G. T. C.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Luik van 15 maart 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet;

— artikel 3, inzonderheid § 2 en § 6, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel
VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, zoals het daarin is ingevoegd door
artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, genaamd “regels betreffende de
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder
in het bijzonder”.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt de volgende feiten vast: 1. de eiser heeft aan de ver-
weerster een appartement in een pand te Luik als hoofdverblijfplaats verhuurd
voor een duur van drie jaar, vanaf 1 november 2007; 2. in een brief van 4 juni 2010,
die de verweerster betwist te hebben ontvangen, schrijft de eiser: “Hierbij deel
ik u mee dat ik voornemens ben uw huurovereenkomst niet te hernieuwen. Ze
zal dus beëindigd worden op 31 augustus eerstkomende. Mijn aanstaande echt-
genote en ik wensen het appartement immers volgend jaar te betrekken”; 3. in
een brief van 18 augustus 2010, die de eiser aangetekend heeft verstuurd op
20 augustus 2010, schrijft hij de verweerster: “Naar aanleiding van ons gesprek
ga ik akkoord met de voorlopige verlenging van de bewoning van uw apparte-
ment tot na het verstrijken van de einddatum van de huurovereenkomst maar
onder normale voorwaarden, dus zonder rekening te houden met de zeer voorde-
lige huurprijs die u tot nu toe hebt kunnen genieten. Vanzelfsprekend blijft de
opzegging gelden die ik u in juni heb toegestuurd. Aangezien het in werkelijk-
heid een persoonlijke bezetting betreft (…), stel ik u voor dat u in het apparte-
ment kunt blijven wonen vanaf september tot uiterlijk april 2011 (d.i. acht
maanden)”.

Het bestreden vonnis beslist vervolgens, met bevestiging van het vonnis van
de eerste rechter, dat de verweerster het pand momenteel bewoont overeenkom-
stig een huurovereenkomst van negen jaar. Het verklaart de door de eiser inge-
stelde vordering tot uitdrijving ongegrond en veroordeelt de eiser tot de kosten
van eerste aanleg en hoger beroep.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:

“1. Artikel 3, § 6, van de regels betreffende de huurovereenkomsten met be-
trekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder bepaalt wat
volgt:

‘In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten
voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de paragra-
fen 2 tot 5.

Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden,
worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag
zijn.

Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het
verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent.

Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst,
wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder
het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronder-
stelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde par-
tijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen
jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van
korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de § 1 tot
5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die
welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte
duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7’.
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Enkel wanneer de opzegging niet wordt betekend binnen de in artikel 3, § 6,
vierde lid, bepaalde termijnen (dus ten minste drie maanden vóór het verstrij-
ken van de overeengekomen duur) of wanneer de huurder het goed blijft bewo-
nen zonder verzet van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst met
toepassing van het vijfde lid van die § 6 dus geacht te zijn gesloten voor een duur
van negen jaar, te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereen-
komst van korte duur in werking is getreden.

Enkel wanneer de opzegging niet ten minste drie maanden vóór het verstrij-
ken van de overeengekomen duur wordt betekend of wanneer de huurder het
goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, wordt de huurovereen-
komst derhalve geacht te zijn gesloten voor een duur van negen jaar en is ze dus
onderworpen aan artikel 3, § 1 tot § 5.

Het is het begin van de termijn van negen jaar die teruggaat tot de datum van
inwerkingtreding van de aanvankelijke huurovereenkomst; de paragrafen 1 tot
5 van artikel 3, van hun kant, zijn pas toepasselijk vanaf de datum waarop de
huurovereenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor negen jaar, hetzij bij
ontstentenis van een regelmatige opzegging, hetzij indien de huurder het pand
na de eerste drie jaar blijft bewonen.

2. (De eiser) voert aan dat hij de opzegging heeft betekend bij brief van 4 juni
2010 (in de bovenvermelde bewoordingen) (…).

(De verweerster) betwist die brief te hebben ontvangen. (De eiser), die beweert
de brief aangetekend te hebben verstuurd maar dat niet aantoont, bewijst de be-
tekening van de opzegging niet, naast het feit dat de huurovereenkomst tussen
de partijen uitdrukkelijk bepaalt dat de opzegging bij aangetekende brief moet
geschieden.

De brief van 18 augustus 2010 (waarvan de bewoordingen hierboven worden her-
haald), die verwijst naar de in juni verstuurde opzegging, volstaat niet als be-
wijs van de betekening op 4 juni 2010.

Gesteld dat de brief van 4 juni 2010 de voormelde betekening oplevert, quod
non, zou hoe dan ook moeten worden vastgesteld dat de opzegging niet regelma-
tig is omdat die betekening niet heeft plaatsgevonden ten minste drie maanden
vóór het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, d.i. ten minste
drie maanden vóór 31 augustus 2010.

3. (…) Ten tijde van de brief van 18 augustus 2010 (waarvan de bewoordingen
hierboven worden herhaald) was de huurovereenkomst tussen de partijen dus
nog steeds niet onderworpen aan de bepalingen van de paragrafen 1 tot 5 van dat
artikel 3, op grond waarvan de huurovereenkomst met name te allen tijde be-
ëindigd kan worden wegens persoonlijke betrekking, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van zes maanden (artikel 3, § 2).

De brief van 18 augustus 2010 kon de huurovereenkomst van drie jaar dus niet
wegens persoonlijke betrekking beëindigen. Voor huurovereenkomsten van drie
jaar is die mogelijkheid niet voorzien en wordt ze zelfs uitgesloten door de wet
van 20 februari 1991 regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking
tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (artikel 3, § 6, tweede
lid).

De opzegging van 18 augustus 2010 is, net zomin als de brief van 4 juni 2010, re-
gelmatig, aangezien die betekening niet ten minste drie maanden vóór het ver-
strijken van de overeengekomen duur heeft plaatsgevonden, d.i. ten minste drie
maanden vóór 31 augustus 2010.

4. (De eiser) bewijst niet dat hij zich ertegen heeft verzet dat (de verweerster)
het appartement zou blijven bewonen na 31 augustus 2010. Noch de brief van
4 juni 2010 noch die van 18 augustus 2010 vormen een dergelijk verzet.

In de brief van 18 augustus 2010 vermeldt (de eiser) weliswaar dat hij akkoord
gaat met een verlenging van de huur tot uiterlijk april 2011, maar enerzijds be-
wijst die brief (van de eiser) het door hem aangevoerde akkoord niet, aangezien
niemand zichzelf een bewijs kan verschaffen, en anderzijds gaat dat akkoord ge-
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paard met voorwaarden waarvan niet is aangetoond — en zelfs niet is
aangevoerd — dat (de verweerster) ze zonder voorbehoud zou hebben aanvaard.

Ten slotte, en in elk geval, is artikel 3, § 6, vijfde lid, van toepassing niette-
genstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst.

5. Aangezien geen van beide partijen de huurovereenkomst vóór 31 augustus
2010 heeft opgezegd overeenkomstig artikel 3, § 6, vijfde lid, van de regels betref-
fende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de
huurder in het bijzonder en (de verweerster) het appartement is blijven bewonen
na 31 augustus 2010, zonder verzet (van de eiser), wordt de huurovereenkomst
tussen de partijen, vanaf 1 september 2010, geacht te zijn gesloten voor een duur
van negen jaar, met ingang op 1 september 2007.

Aangezien uit geen enkel gegeven waarop de rechtbank vermag acht te slaan,
volgt dat (de eiser) de huurovereenkomst, die onderworpen is aan artikel 3,
paragrafen 1 tot 5, van de regels met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van
de huurder in het bijzonder, regelmatig zou hebben beëindigd, is de litigieuze
overeenkomst nog steeds van kracht (…).

Er bestaat geen grond om de uitdrijving van de (verweerster) te bevelen op
grond dat de huurovereenkomst zou zijn beëindigd, aangezien zulks, zoals hier-
boven is uiteengezet, niet het geval is”.

Grieven

(…)

Tweede onderdeel

1. De huurovereenkomst van korte duur, die gesloten wordt voor een duur van
minder of gelijk aan drie jaar, is onderworpen aan artikel 3, § 6, van afdeling 2,
hoofdstuk II, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek, zoals vermeld in
het middel (hierna afdeling II).

De huurovereenkomst van korte duur wordt beëindigd mits een van de partij-
en ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst be-
paalde duur een opzegging betekent (artikel 3, § 6, vierde lid, van afdeling 2).
Krachtens artikel 3, § 6, tweede lid, kan de verhuurder dat type huurovereen-
komst evenwel niet te allen tijde beëindigen met inachtneming van een vooraf-
gaande opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed
persoonlijk en werkelijk te betrekken (artikel 3, § 2, van afdeling 2). Enkel de
huurovereenkomsten van negen jaar kunnen op die manier beëindigd worden.

Artikel 3, § 6, vijfde lid, van afdeling 2 bepaalt dat de huurovereenkomst (van
korte duur), niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende
overeenkomst, bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging (dus ten
minste drie maanden vóór het verstrijken van de overeengekomen duur, krach-
tens artikel 3, § 6, vierde lid) of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder
verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurover-
eenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, geacht wordt te zijn aange-
gaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden, en is
zij derhalve onderworpen aan de § 1 tot § 5 (die bepalen welk stelsel van toepas-
sing is op de duur van de huurovereenkomsten van negen jaar).

Wanneer, bijgevolg, de verhuurder de huurovereenkomst van korte duur niet
heeft beëindigd door een opzegging, die ten minste drie maanden vóór het ver-
strijken van de overeengekomen duur aan de huurder werd betekend, wordt de
huurovereenkomst geacht voor een duur van negen jaar, te rekenen vanaf de da-
tum waarop ze aanvankelijk in werking is getreden, en onder dezelfde voorwaar-
den te zijn gesloten.

Het stelsel van de negenjarige huurovereenkomsten zal dan van toepassing
zijn, met inbegrip van de mogelijkheid voor de verhuurder om ze te allen tijde
te beëindigen wegens persoonlijke betrekking, zodra de termijn waarbinnen de
opzegging moest zijn betekend verstreken is, d.w.z. vanaf de eerste dag van de
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derde maand voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst. Vanaf die
datum staat immers vast dat de huurovereenkomst van korte duur is veranderd
in een huurovereenkomst van negen jaar, aangezien de verhuurder de in
artikel 3, § 6, vierde lid, bepaalde opzegging niet meer tijdig kan doen beteke-
nen.

Hieruit volgt dat wanneer de verhuurder de huurovereenkomst van korte duur
niet heeft beëindigd door een opzegging die hij ten minste drie maanden vóór het
verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur aan de huurder heeft bete-
kend, de huurovereenkomst geacht wordt te zijn gesloten voor een duur van ne-
gen jaar, te rekenen vanaf de aanvankelijke datum waarop de
huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden, en de verhuurder die
overeenkomst wegens persoonlijke betrekking kan beëindigen, met toepassing
van artikel 3, § 2, van afdeling 2, vanaf de eerste dag van de derde maand voor-
afgaand aan het verstrijken van de huurovereenkomst van korte duur. De op-
zegging waarin melding wordt gemaakt van de wil van de verhuurder om het
goed persoonlijk te betrekken, die vanaf die datum aan de huurder wordt bete-
kend, laat dus niet toe dat de huurovereenkomst van korte duur (die intussen is
veranderd in een huurovereenkomst van negen jaar) op de vervaldag ervan
wordt beëindigd, maar beëindigt rechtsgeldig de nieuwe huurovereenkomst van
negen jaar, zoals artikel 3, § 2, bepaalt.

2. In voorliggend geval neemt het bestreden vonnis aan dat wanneer een huur-
overeenkomst van korte duur niet regelmatig is beëindigd bij ontstentenis van
een opzegging die door de verhuurder ten minste drie maanden vóór het verstrij-
ken van de overeengekomen duur wordt betekend, en die huurovereenkomst is
veranderd in een huurovereenkomst van negen jaar, het stelsel van de negenja-
rige huurovereenkomsten bepaald in artikel 3, § 3 tot § 5, van afdeling 2, met in-
begrip van de mogelijkheid voor de verhuurder om de huurovereenkomst te
beëindigen wegens persoonlijke betrekking (§ 2), van toepassing is “vanaf de da-
tum waarop de huurovereenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor negen
jaar, hetzij bij ontstentenis van een regelmatige opzegging, hetzij indien de
huurder het pand na de eerste drie jaar blijft bewonen”.

Het vonnis neemt bovendien aan dat geen van de opzeggingen die de eiser aan
de verweerster heeft betekend op 4 juni en 18 augustus 2010 de opzegging kunnen
uitmaken die de huurovereenkomst van korte duur kan beëindigen, zoals be-
doeld in artikel 3, § 6, vierde lid, van afdeling 2, “omdat die betekening niet
heeft plaatsgevonden ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de over-
eengekomen duur, d.i. ten minste drie maanden vóór 31 augustus 2010”.

Het bestreden vonnis leidt hieruit af dat, “aangezien geen van beide partijen
de huurovereenkomst vóór 31 augustus 2010 heeft opgezegd overeenkomstig
artikel 3, § 6, vijfde lid, van (afdeling 2) en (de verweerster) het appartement is
blijven bewonen na 31 augustus 2010, zonder verzet (van de eiser), de huurover-
eenkomst tussen de partijen, vanaf 1 september 2010, wordt geacht te zijn geslo-
ten voor een duur van negen jaar, met ingang op 1 september 2007”.

Het bestreden vonnis beslist niettemin dat de huurovereenkomst tussen de
partijen op 18 augustus 2010, “nog steeds een huurovereenkomst van drie jaar
was, onderworpen aan het voormelde artikel 3, § 6” en “dus nog steeds niet on-
derworpen aan de bepalingen van de paragrafen 1 tot 5 van dat artikel 3, op
grond waarvan de huurovereenkomst met name te allen tijde beëindigd kan wor-
den wegens persoonlijke betrekking”. Het bestreden vonnis dat het vonnis van
de eerste rechter bevestigt, besluit hieruit dat de litigieuze huurovereenkomst,
die in een huurovereenkomst van negen jaar is veranderd, “nog steeds van
kracht is”.

3. Aangezien het bestreden vonnis aanneemt dat de litigieuze huurovereen-
komst geacht was te zijn gesloten voor een duur van negen jaar met ingang van
1 september 2007, datum waarop de huurovereenkomst van korte duur in wer-
king is getreden, bij ontstentenis van een opzegging die door de eiser ten minste
drie maanden vóór het verstrijken van de in de aanvankelijke overeenkomst be-
paalde duur was betekend, vormde de opzegging die de eiser aan de verweerster
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had betekend op 18 augustus 2010, de opzegging wegens persoonlijke betrekking
die bepaald is in artikel 3, § 2, van afdeling 2, die de nieuwe huurovereenkomst
van negen jaar beëindigt.

Het bestreden vonnis dat geen van de twee door de eiser aan de verweerster
betekende opzeggingen in aanmerking neemt en beslist dat, “aangezien uit geen
enkel gegeven waarop de rechtbank vermag acht te slaan, volgt dat (de eiser) de
huurovereenkomst, die onderworpen is aan artikel 3, paragrafen 1 tot 5, van
(afdeling 2), regelmatig zou hebben beëindigd, de litigieuze overeenkomst nog
steeds van kracht is”, schendt derhalve artikel 3, inzonderheid § 2 en § 6, van
afdeling 2.

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, van de regels met betrekking tot
de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, vervat in
artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, wordt elke huurovereenkomst
bedoeld in artikel 1 geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen
jaar.

Die huurovereenkomst wordt beëindigd overeenkomstig de bepalin-
gen van paragraaf 1, tweede en derde lid, en van de paragrafen 2 tot 5
van het voormelde artikel 3.

Paragraaf 6, eerste en tweede lid, bepaalt evenwel dat de huurover-
eenkomst, in afwijking van § 1, schriftelijk kan worden gesloten voor
een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar en dat die huurover-
eenkomst niet onderworpen is aan de bepalingen van de paragrafen 2
tot 5.

Overeenkomstig het vierde lid van de voormelde paragraaf 6 wordt
die huurovereenkomst van korte duur beëindigd mits een van de partij-
en ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de overeen-
komst bepaalde duur een opzegging betekent.

Het vijfde lid van paragraaf 6 bepaalt dat de huurovereenkomst, niet-
tegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeen-
komst, bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de
huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs
in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt geslo-
ten tussen dezelfde partijen, geacht wordt te zijn aangegaan voor een
duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke
huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en zij derhal-
ve onderworpen is aan de paragrafen 1 tot 5.

Uit die bepalingen volgt dat, bij ontstentenis van een opzegging bin-
nen de bij paragraaf 6, vierde lid, bepaalde termijn, de huurovereen-
komst van korte duur geacht wordt te zijn gesloten voor een duur van
negen jaar en onderworpen is aan de paragrafen 1 tot 5, te rekenen van
de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan het verstrijken van
de in de aanvankelijke overeenkomst bepaalde duur.
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Het bestreden vonnis stelt vast dat de partijen een huurovereenkomst
betreffende de hoofdverblijfplaats van de verweerster hebben gesloten
voor een duur van drie jaar en dat er geen enkele opzegging binnen de
wettelijke termijn is betekend.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de overeenkomst tijdens de drie
maanden vóór het verstrijken van de in de aanvankelijke overeen-
komst bepaalde duur “nog steeds een huurovereenkomst van drie jaar
was, onderworpen was aan het voormelde artikel 3, § 6” en “dus nog
steeds niet onderworpen was aan de bepalingen van de paragrafen 1 tot
5”, schendt het voormelde artikel 3, § 1 tot § 6.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de door de eiser inge-
stelde vordering tot uitdrijving verwerpt en uitspraak doet over de kos-
ten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Namen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

9 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Kirkpatrick.

N° 588

1° KAMER — 9 oktober 2014
(AR F.11.0124.F)

1° RECHTBANKEN. — BELASTINGZAKEN. — BELASTING OVER DE TOEGE-
VOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — BETWISTING. — ADMINISTRATIEVE BE-
SLISSING. — KARAKTER VAN OPENBARE ORDE VAN DE BELASTING. —
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER. — OMVANG. — VERPLICHTING

VAN DE RECHTER.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — BE-
TWISTING. — FORMELE ONREGELMATIGHEID. — NIETIGVERKLARING. — VEROOR-
DELING TOT TERUGBETALING. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE

RECHTER. — OMVANG. — BESTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD. — VERPLICHTING

VAN DE RECHTER.
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1° Aangezien belastingen van openbare orde zijn, moeten de gerechtelijke
rechtscolleges zelf in feite en in rechte uitspraak doen binnen de grenzen van
het geschil dat bij hen aanhangig is gemaakt, ongeacht de nietigheid waar-
door de gewezen administratieve beslissing is aangetast (1).

2° Het arrest verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de fiscus te ver-
oordelen tot terugbetaling, aan de belastingplichtige, van alle bedragen die
hij ontvangen of in beslag genomen heeft op grond van een dwangbevel, dat
het arrest nietig verklaart omdat het werd geviseerd en uitvoerbaar ver-
klaard door een ambtenaar die daartoe geen regelmatige delegatie had ont-
vangen, wanneer dat arrest, dat uitsluitend uitspraak doet over een middel
dat is gegrond op de formele onregelmatigheid van het dwangbevel, geen uit-
spraak doet over de betwisting die bij het hof van beroep aanhangig is ge-
maakt en die betrekking heeft op het bestaan van de belastingschuld (2).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. SEB TRADING N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 21 oktober 2010 en 19 mei 2011.

Op 12 september 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een con-
clusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(…)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 588. Dat arrest moet worden vergeleken met het
arrest van het Hof van 3 maart 2011 (AR F.08.0082.F, AC 2011, nr. 178, voorafgegaan door
concl. OM). In tegenstelling tot dit arrest, dat het eerste middel verwerpt op grond dat
het niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang, aangezien het Hof in de vermeldin-
gen van het bestreden arrest, die het weergeeft, een afzonderlijke en voldoende grond-
slag ziet voor de beslissing tot nietigverklaring van het dwangbevel wegens
vormgebrek, door een twijfelachtige delegatie aan een ambtenaar die het litigieuze
dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard heeft, concludeerde het OM tot verwer-
ping omdat de twee onderdelen van het middel, zoals ze waren verwoord en gelet op,
m.n., het toepasselijke recht dat het OM in zijn conclusie had onderzocht, niet konden
worden aangenomen.

(2) Id.
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Tweede middel

Eerste onderdeel

Aangezien belastingen van openbare orde zijn, moeten de gerechten
van de rechterlijke orde zelf in feite en in rechte uitspraak doen binnen
de grenzen van het geschil dat bij hen aanhangig is gemaakt, ongeacht
de nietigheid waardoor de gewezen administratieve beslissing is aange-
tast.

Uit de processtukken blijkt dat de verweerster het hof van beroep ge-
vraagd heeft zowel het litigieuze dwangbevel als het proces-verbaal van
regularisatie dat als basis ervoor dient, nietig en zonder gevolg te ver-
klaren en de eiser te veroordelen haar alle bedragen terug te storten die
hij krachtens dat dwangbevel of het proces-verbaal van regularisatie
verkregen of in beslag genomen heeft.

Het arrest, enkel rechtdoende over een middel dat steunt op de for-
mele onregelmatigheid van het dwangbevel, overweegt dat voormeld
bevel nietig is omdat het door een onbevoegde ambtenaar werd gevi-
seerd en uitvoerbaar werd verklaard.

Het bestreden arrest van 19 mei 2011 dat, om die reden, geen uitspraak
doet over het geschil dat bij het hof van beroep aanhangig was gemaakt
en dat betrekking had op het bestaan van de belastingschuld, verant-
woordt niet naar recht zijn beslissing om de eiser te veroordelen tot te-
rugbetaling, aan de verweerster, van “alle bedragen die krachtens dat
dwangbevel of het proces-verbaal van regularisatie van 16 november
2006 zijn verkregen of in beslag zijn genomen”.

Het onderdeel is gegrond.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest van 19 mei 2011, in zoverre het de eiser
veroordeelt tot de terugbetaling, aan de verweerster, van alle bedragen
die krachtens het dwangbevel of het proces-verbaal van regularisatie
van 16 november 2006 zijn verkregen of in beslag zijn genomen en in zo-
verre het uitspraak doet 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.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

9 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer T’Kint en mevr. Grégoire.
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N° 589

1° KAMER — 9 oktober 2014
(AR F.13.0047.F)

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE. — INDIVIDUELE BESTUURSHANDELING. — TERUG-
WERKENDE KRACHT. — VOORWAARDEN.

Uitzonderlijk kunnen individuele bestuurshandelingen terugwerkende kracht
hebben, niet alleen wanneer een wetgevende bepaling de terugwerkende
kracht toestaat of oplegt maar ook, met name, wanneer die terugwerkende
kracht noodzakelijk is voor de goede werking en de continuïteit van het op-
treden van de administratieve overheden en zij, in dat geval, geen afbreuk
doet aan voltrokken situaties.

(NOEL A. B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 27 april 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
De twee onderdelen samen

Uitzonderlijk kunnen individuele bestuurshandelingen terugwerken-
de kracht hebben, niet alleen wanneer een wetgevende bepaling de te-
rugwerkende kracht toestaat of oplegt maar ook, met name, wanneer
die terugwerkende kracht noodzakelijk is voor de goede werking en de
continuïteit van het optreden van de administratieve overheden en zij,
in dat geval, geen afbreuk doet aan voltrokken situaties.

Beide onderdelen, die in wezen aanvoeren dat een individuele be-
stuurshandeling tot aanwijzing en benoeming van een gewestelijk direc-
teur van de btw-administratie in geen geval terugwerkende kracht kan
hebben, aangezien de wettelijke bepalingen betreffende de benoeming en
de aanwijzing tot dat ambt zulks niet voorzien, falen naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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9 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.

N° 590
1° KAMER — 9 oktober 2014

(AR F.13.0110.F)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — BE-
VOEGDHEID OM HET DWANGBEVEL TE VISEREN EN UITVOERBAAR TE VERKLAREN.
— BEVOEGDHEID VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTEUR. — OVERDRACHT VAN BE-
VOEGDHEID. — WETTIGHEID. — BEWIJS DOOR VERMOEDENS. — BEVOEGDHEID

VAN DE RECHTER. — TOEZICHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE.

Artikel 85, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde, dat de gewestelijke directeur machtigt zijn bevoegdheid om het
dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren over te dragen, ontslaat
de Belgische Staat niet van de verplichting te bewijzen dat het litigieuze
dwangbevel werd geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar
aan wie deze bevoegdheid werd overgedragen; wanneer, zoals in dat geval,
het bewijs door vermoedens kan worden aangenomen, beoordeelt de rechter
in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing
grondt; het Hof gaat enkel na of de rechter het begrip feitelijk vermoeden niet
heeft miskend en, met name, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgtrekkingen heeft gemaakt die enkel op grond van die feiten geenszins
kunnen worden verantwoord (1). (Art. 85, § 1, eerste lid, Btw-wetboek)

(1) Het OM had geconcludeerd tot cassatie om twee redenen. Enerzijds werd het argument
van de verweerder, volgens hetwelk “de verklaring die de gewestelijke directeur van de btw-
administratie te Namen, R.D., die op het ogenblik van de litigieuze feiten in functie was, had
afgelegd tijdens zijn verschijning op 3 november 2008 voor de rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, betekent dat laatstgenoemde zijn bevoegdheid inzake het viseren en uitvoerbaar ver-
klaren van de dwangbevelen m.n. had overgedragen aan L.D., leidend ambtenaar die tijdelijk
het hogere ambt van directeur uitoefende”, afgewezen door het Hof in zijn arrest van 3 maart
2011 (Cass. 3 maart 2011, AR F.08.0082.F, AC 2011, nr. 178, voorafgegaan door de concl. OM).
Anderzijds beslist het arrest dat het litigieuze dwangbevel, dat was geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door “de heer L.D., directeur a.i., aangewezen door de gewestelijke directeur van
de btw-administratie” regelmatig is naar vorm, op grond dat “de gewestelijke directeur voor
de eerste rechter is verschenen om te bevestigen dat hij zijn bevoegdheid in een dienstnota
heeft overgedragen aan L.D., directeur a.i., zoals die overdracht schriftelijk wordt vermeld in
het litigieuze dwangbevel”. Volgens het proces-verbaal van persoonlijke verschijning van de
gewestelijke directeur voor de eerste rechter van 3 november 2008 had eerstgenoemde even-
wel verklaard dat “hij onder zijn naaste medewerkers […] zelf L.D. heeft aangewezen. Die
delegatie is niet schriftelijk geschied. Wij meenden dat de gebruikte formule ‘… door x aan-
gewezen door ons, gewestelijk directeur’ de belastingplichtige afdoend informeerde. De aan-
wijzing van de hoofdcontroleurs, in de gevallen waarin zij eventueel een dwangbevel moeten
viseren en uitvoerbaar moeten verklaren, geschiedt met een dienstnota”. Het bestreden
arrest geeft van die verklaring, die niet vaststelt dat de dienstnota betrekking had op L.D.,
wat overigens werd bevestigd in de memorie van antwoord van de verweerder, een uitlegging
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van
die akte. Dat arrest, dat belangrijk is omdat het verduidelijkt welke bewijsmiddelen door de
rechter kunnen worden aangenomen en welke bevoegdheid hij en het Hof daarover hebben,
moet overigens worden vergeleken met het arrest dat het Hof dezelfde dag gewezen heeft in
de zaak F.11.0124.F, ook met noot. A.H.
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(D&D ASSOCIATION N.V. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 april 2013.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 85, § 1, eerste lid, Btw-wetboek, zoals het op het ge-
schil van toepassing is, wordt het dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door de gewestelijke directeur van de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door
de door hem aangewezen ambtenaar.

Die bepaling, die de gewestelijke directeur machtigt zijn bevoegdheid
om het dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren over te dra-
gen, ontslaat de Belgische Staat niet van de verplichting te bewijzen
dat het litigieuze dwangbevel werd geviseerd en uitvoerbaar verklaard
door een ambtenaar aan wie deze bevoegdheid werd overgedragen.

Wanneer, zoals in dat geval, het bewijs door vermoedens toegelaten
is, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens
waarop hij zijn beslissing grondt. Het Hof gaat enkel na of de rechter
het begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend en, met name, of hij
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen heeft getrokken die
enkel op grond van die feiten geenszins kunnen worden verantwoord.

Het arrest stelt vast dat het dwangbevel “uitdrukkelijk vermeldt dat
de directeur ad interim door de gewestelijke directeur wordt aangewe-
zen […] om het voormelde dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te ver-
klaren” en oordeelt dat de eiseres “niet beweert dat die vermelding in
het dwangbevel een valsheid zou zijn” en dat zij “niet gewaagt van enig
gegeven of enige aanwijzing […] betreffende de valsheid van de uitdruk-
kelijk vermelde aanwijzing”.

Het arrest stelt daarenboven vast dat “de gewestelijke directeur door
de eerste rechter in persoon is verhoord en het volgende
heeft verklaard: ‘ik bevestig dat de in het dwangbevel bij naam vermel-
de persoon door mij is aangewezen” en oordeelt dat “de uitdrukkelijke
vermelding [in het dwangbevel] is bevestigd door de gewestelijke direc-
teur, die in persoon voor de eerste rechter is verschenen”.
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Uit die vermeldingen heeft het arrest, zonder geen van de in het mid-
del bedoelde bepalingen te schenden, kunnen afleiden dat “voor het hof
[van beroep] derhalve naar genoegen is aangetoond dat de bevoegde ge-
westelijke directeur de directeur a.i. […], die het litigieuze dwangbevel
heeft geviseerd en uitvoerbaar verklaard, werkelijk heeft aangewezen
en dat die aanwijzing conform het wettelijk bepaalde in artikel 85, § 1,
eerste lid, Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde is ge-
schied”.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Voor het overige vormen de voormelde overwegingen een zelfstandige
en afdoende grondslag voor de beslissing dat de bevoegdheidsover-
dracht is aangetoond. De reden volgens welke de gewestelijke directeur
de aanwijzing van de directeur ad interim zou hebben bevestigd in een
dienstnota, is derhalve overtollig.

In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van die ver-
klaring aanvoert, kan het niet leiden tot vernietiging en is het bijge-
volg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

9 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Andersluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Lambot (bij de balie te Brussel) en de heer T’Kint.

N° 591

1° KAMER — 10 oktober 2014
(AR F.12.0108.N)

1° CASSATIEBEROEP. — BELASTINGZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN HET

CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — DOOR DE BELGISCHE STAAT INGESTELD

CASSATIEBEROEP. — ONDERTEKENING EN NEERLEGGING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSIN-
KOMSTEN. — MEERWAARDEN. — STOPZETTINGSMEERWAARDEN OP IMMATERIËLE

VASTE ACTIVA. — AFZONDERLIJK BELASTBAAR BEDRAG.

1° Artikel 378 WIB92, krachtens welke bepaling het verzoekschrift in cassatie
voor de eiser door een advocaat mag ondertekend en neergelegd worden, doet
geen afbreuk aan het recht van de bevoegde ambtenaar om zelf een cassatie-
verzoekschrift te ondertekenen en neer te leggen (1). (Art. 378 WIB92)

(1) Zie concl. OM.
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2° Met de woorden “afzonderlijk belaste inkomsten” in artikel 171, 1°, c), twee-
de lid, WIB92, worden de afzonderlijk belaste inkomsten bedoeld die als dus-
danig werden belast in de vier jaar voorafgaand aan het jaar van de
stopzetting (1) (Art. 171, 1°, c), WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat de voorzie-
ning die werd ingediend zonder bijstand van een advocaat onontvanke-
lijk is nu artikel 379 van het WIB92 de Belgische Staat geenszins
machtigt om in persoon een cassatievoorziening in te leiden zonder de
bijstand van een advocaat. Een dergelijke afwijking van het gemeen
recht blijkt volgens verweerder geenszins uit artikel 378 WIB92, noch uit
enige andere bepaling.

Uw Hof oordeelde reeds meermaals dat inzake inkomstenbelastingen
het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat door een ambte-
naar van de belastingadministratie mag worden ondertekend en neerge-
legd (2).

Ik kan terzake tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij
het arrest van Uw Hof van 9 maart 2006 (3).

Overigens oordeelde het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 161/2013
van 21 november 2013 het volgende: ook al heeft het in het geding zijnde
artikel 378 geen betrekking op de verschijning van de bevoegde ambte-
naar van de belastingadministratie, kan, om vergelijkbare motieven,
worden aanvaard dat die ambtenaar, die ter zake gespecialiseerd is, met
name wegens zijn aanvullende opleiding, een cassatieverzoekschrift zelf
kan ondertekenen. Bovendien doet de in het geding zijnde maatregel
niet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de belastingplich-
tige, vermits de maatregel, hoewel hij de belastingplichtige niet toe-
staat een dergelijk verzoekschrift zelf te ondertekenen, hij hem
niettemin vrijstelt van de verplichting, die nochtans de regel is in niet-
strafrechtelijke aangelegenheden, een beroep te doen op het optreden
van een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de door verweerder opgeworpen
grond van onontvankelijkheid te verwerpen.

2. Onderhavige betwisting betreft de voor het aanslagjaar 2004 belaste
stopzettingsmeerwaarden (vergoedingen overdracht cliënteel) in hoofde
van verweerder naar aanleiding van de stopzetting in 2001 van zijn acti-
viteiten als geneesheer-specialist in een ziekenhuis.

Dergelijke stopzettingsmeerwaarden vallen onder het bijzonder aan-
slagregime, vastgelegd in artikel 171, 1°, c en 4°, b, WIB92, waarvan de tij-
dens aanslagjaar 2004 toepasselijke tekst als volgt luidt:

(1) Zie concl. OM.
(2) O.M. Cass. 9 maart 2006, AR F.04.0052.N, AC 2006, nr. 143; Cass. 22 november 2007,

AR F.06.0028.N, AC 2007, nr. 575; Cass. 27 november 2009, AR F.08.0083.F, AC 2009, nr. 704.
(3) Cass. 9 maart 2006, AR F.04.0052.N, AC 2006, nr. 143.
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“In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar,
(…):

1° tegen een aanslagvoet van 33 pet:

c) onverminderd de toepassing van 4°, b, stopzettingsmeerwaarden op
immateriële vaste activa als vermeld in artikel 28, eerste lid, 1°, en (…),
in zover zij niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten
die in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting (…) uit
de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen.

Onder belastbaar nettowinst of-baten van elk in het vorige lid vermel-
de jaar wordt verstaan het overeenkomstig artikel 23, § 2, 1°, vastgestel-
de inkomen, maar met uitzondering van de ingevolge deze onderafdeling
afzonderlijk belaste inkomsten;

(…)

4° tegen een aanslagvoet van 16,5 pet:

b) de in 1°, c, vermelde stopzettingsmeerwaarden die worden verkregen
of vastgesteld naar aanleiding van de stopzetting van de werkzaamheid
vanaf de leeftijd van 60 jaar of ingevolge overlijden of naar aanleiding
van een gedwongen definitieve stopzetting en de in 1°, c, vermelde ver-
goedingen die worden verkregen naar aanleiding van een handeling ver-
richt vanaf dezelfde leeftijd of ingevolge het overlijden of naar
aanleiding van een gedwongen handeling. (…)”.

De litigieuze stopzettingsmeerwaarde werd in casu voor het aanslag-
jaar 2004 belast tegen een aanslagvoet van 16,5 % op grond van
artikel 171, 4°, b, WIB92.

3. Aan de orde in deze zaak is de regeling van artikel 171, 1°, WIB92
m.b.t. de afzonderlijke taxatie van stopzettingsmeerwaarden op imma-
teriële vaste activa en vergoedingen verkregen als compensatie van een
vermindering van de werkzaamheid (1).

Oorspronkelijk werden zij afzonderlijk belast aan 16,5 %. Voor de
meerwaarden die voortvloeien uit stopzettingen vanaf 6 april 1992 bracht
de wetgever deze aanslagvoet op 33 % bij Wet van 28 juli 1992. De oor-
spronkelijke aanslagvoet werd behouden voor bepaalde stopzettingen
(stopzettingen die plaatsvinden vanaf de leeftijd van 60 jaar of ingevolge
het overlijden of naar aanleiding van een gedwongen definitieve stopzet-
ting).

Voorwaarde voor deze afzonderlijke taxatie is dat de stopzettingsmeer-
waarden niet méér bedragen dan de belastbare nettowinst of — baten die
in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting uit de niet meer
uitgeoefende werkzaamheid (= referentieperiode) zijn verkregen (= de zo-
genaamde 4x4-regel).

Het excedent. — het gedeelte boven deze belastbare nettowinst of —
baten van de laatste vier jaren. — wordt gezamenlijk belast tegen het
progressief tarief.

(1) zie hierover o.m. P.-F. COPPENS, “Stopzettingsmeerwaarden op immateriële
vaste activa”, Pacioli 2012, p. 8; J. COUTURIER en B. PEETERS, Belgisch belastingrecht,
Antwerpen, Maklu, 2003, p. 190.



N° 591 - 10.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2133

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2133  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
In een arrest van 9 april 2001 oordeelde uw Hof dat indien de referentie-
periode minder dan vier jaar bedraagt, het jaarlijks gemiddelde van die
periode in aanmerking moet worden genomen en vervolgens vermenig-
vuldigd met vier (1).

4. De belastbare nettowinst of — baten in de vier jaren voorafgaand aan
het jaar van de stopzetting wordt door artikel 171, 1°, c, tweede lid WIB92
omschreven als “het overeenkomstig artikel 23, § 2, 1°, vastgestelde in-
komen, maar met uitzondering van de ingevolge deze onderafdeling afzonder-
lijk belaste inkomsten”.

De zaak betreft de taxatie van achterstallige erelonen, die werden uitbe-
taald na afloop van de referentieperiode.

De appelrechters oordelen over deze erelonen dat zij afzonderlijk belaste
inkomsten uitmaken (2).

De eiser voert in zijn cassatieberoep eveneens aan dat “de in 2004 ont-
vangen achterstallige erelonen bovendien overeenkomstig art. 171, 5°, c,
WIB92 te beschouwen [zijn] als afzonderlijk belastbare inkomsten”.

5. De vraag stelt zich of deze afzonderlijk belaste inkomsten al dan niet
buiten de berekening van de zogenaamde 4x4-regel moeten worden ge-
houden.

De appelrechters oordeelden hieromtrent dat:
 het gebruik van de term “verkregen” niet inhoudt dat enkel rekening

mag worden gehouden met wat effectief betaald werd in de vier jaren die
aan het jaar van de stopzetting voorafgaan;

 de afzonderlijk belastbare achterstallige erelonen die buiten de bere-
kening dienen te worden gehouden de achterstallen zijn die in de loop
van de voorgaande vier jaren afzonderlijk belast werden, en niet de ach-
terstallige erelonen met betrekking tot die vier jaren die na die vier ja-
ren afzonderlijk belast worden.

6. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat:
 de achterstallen niet voldoen aan de voorwaarde dat zij in de vier jaren

voorafgaand aan de stopzetting werden verkregen;
 de achterstallige erelonen bovendien te beschouwen zijn als afzonder-

lijk belastbare inkomsten en dus niet in aanmerking kunnen komen
voor het bepalen van de in artikel 171, 1°, c, WIB 92 bepaalde grens, aan-
gezien de wetgever elk afzonderlijk belastbaar inkomen uitdrukkelijk
heeft uitgesloten voor het bepalen van de belastbare nettowinst of —
baten, ongeacht of dat inkomen werd belast tijdens de referentieperiode
of nadien. 

7. Wat de interpretatie van het in artikel 171, c, tweede lid, WIB92 ge-
bezigd begrip “afzonderlijk belaste inkomsten” betreft, kan er geen be-
twisting over bestaan dat enkel die afzonderlijk belaste inkomsten
worden bedoeld die werkelijk afzonderlijk zijn belast.

Zulks wordt door de administratie bevestigd in haar Circulaire
nr. Ci.D. 19/444.905. — Commentaar op art. 15, 1° en 2°, W 28.7.1992 houden-

(1) Cass. 9 april 2001, AR F.99.0139.F, AC 2001, nr. 209.
(2) Arrest, folio 1795, 5de lid: “De afzonderlijk belastbare achterstallige erelonen die

buiten de berekening op grond van de 4x4-regel moeten gehouden worden…”.
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de fiscale en financiële bepalingen (afzonderlijke belasting van sommige
meerwaarden en vergoedingen), I/918, Bull. bel. 1993, p. 3148: 

“De uitsluiting geldt slechts voor inkomsten die werkelijk afzonder-
lijk zijn belast. Indien de belastingplichtige voor een bepaald jaar vol-
gens het stelsel van de volledige samentelling is belast, moet voor dat
jaar rekening worden gehouden met alle winst of baten, met inbegrip
van die welke de aard van afzonderlijk belastbare inkomsten hebben (bij-
voorbeeld meerwaarden op sedert meer dan vijf jaar belegde materiële
vaste activa, waarop het in art. 47, WIB92 bepaalde stelsel van gespreide
belasting niet is toegepast)”.

Ook in de doctrine wordt erop gewezen dat de afzonderlijk belaste in-
komsten in de zin van artikel 171, 1°, c, tweede lid, WIB92 werkelijk moe-
ten zijn belast (1).

8. Dan rijst de vraag wanneer deze afzonderlijk belaste inkomsten ef-
fectief dienen te zijn belast. M.i. dienen de afzonderlijk belaste inkom-
sten effectief belast te zijn tijdens de referentieperiode. 

Ik meen dat verschillende argumenten pleiten voor deze benadering.

8.1. Deze benadering strookt vooreerst met de ratio legis van de 4x4-re-
gel. 

Artikel 171, 1°, c, WIB92 werd destijds ingevoegd door artikel 15, 1°, van
de wet van 28 juli 1992. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wet
blijkt dat het tweede lid is overgenomen uit de tekst die voorheen was
opgenomen in artikel 93, § 1, 2°, b, oud-WIB. (Par. St. Kamer, 444/7, 91/92,
B.Z., p. 13).

De litigieuze zin (tweede lid) werd door artikel 266 van de wet van
22 december 1989 ingevoegd in artikel 93, § 1, 2°, b, WIB64.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 december 1989
blijkt duidelijk wat de bedoeling was van de wetgever:

“De wetgever beoogde de vermindering van de aanslagvoeten en wenste
die verminderingen te compenseren door de afschaffing of de aanpassing
van bepaalde “fiscale uitgaven” (Kamer, 1989-1990,1026/5, p. 9). In dezelfde
geest is beslist het bedrag van de betrokken meerwaarden die belast wor-
den aan het afzonderlijk tarief van 16,5 procent te begrenzen. Er werd
vastgesteld dat een “oneigenlijk gebruik” (Senaat, 1989-1990, 806/3, pp. 14
tot 17) is gemaakt van de bepalingen die deze “uitgaven” betreffen en dat
wat betreft de aanslagvoet van 16,5 %, die van toepassing was op de be-
trokken meerwaarden, prijzen voor overname van het kliënteel werden
toegepast die niet altijd aan de economische realiteit beantwoordden
(Senaat, Memorie van Toelichting, 806-1, (1989-1990), p. 57).

(1) Cf. L. DEKLERCK, “Les plus-values sur des biens affectés à l’exercice de l’activité
professionnelle à l’occasion de la cessation de cette activité”, in Être avocat demain, à
quel prix ?, Louvain-la-neuve, Anthemis, 2007, p. 397, nr. 27: “Les bénéfices ou profits
nets à prendre en considération sont ceux de la période de référence taxés globalement
et donc à l’exclusion des revenus réellement imposés distinctement en application des
articles 171 à 174 du Code des impôts sur les revenus” (standpunt hernomen in
L. DEKLERCK en T. BLOCKERYE, Plus-values et moins-values, Brussel, Larcier, 2009, p. 121,
nr. 202).
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Om de nadelen op te vangen en aan de nagestreefde doelstellingen te-
gemoet te komen heeft de wetgever de afzonderlijk tegen het tarief van
16,5 % belaste meerwaarden geplafonneerd tot een bedrag van “vier maal
het gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten met betrekking
tot de verdwenen werkzaamheid behaald gedurende de vier jaren die aan
het jaar van de stopzetting of van de vermindering van de werkzaamheid
voorafgaan”.

Hieruit blijkt dat de wetgever het oneigenlijk gebruik van de voorde-
lige taxatie van stopzettingsmeerwaarden aan 16,5 % wilde tegengaan,
door de invoering van een begrenzing.

In de circulaire nr. Ci.D.19/416.334, 20e afl. d.d. 14/11/1991, die in een com-
mentaar voorziet op artikel 266 van de wet van 22 december 1989, licht de
administratie ook zelf de bedoeling van de wetgever met deze nieuwe be-
paling toe.

Zo stelt die circulaire dat er reeds herhaaldelijk is vastgesteld dat een
zelfstandige zijn werkzaamheid overdraagt aan een vennootschap waar-
van hij vaak bestuurder of zaakvoerder is, en voor de cliënteel, de good-
will, enz. een overlatingsprijs bedingt die niet overeenstemt met de
economische werkelijkheid. De meerwaarde met betrekking tot die
overgewaardeerde immateriële activa werd dan in de personenbelasting
belast tegen 16,5 % (met toepassing van artikel 93, § 1, 2°, b, WIB), terwijl
de overnemende vennootschap de overlatingsprijs afschreef en zodoende
de winst verminderde die tegen het gewone tarief in de vennootschaps-
belasting werd belast. Om deze praktijken tegen te gaan heeft de wetge-
ver, volgens de circulaire, twee remmen ingebouwd: (1) enerzijds worden
de afschrijvingsregels van immateriële vaste activa verstrengd, en
(2) anderzijds worden de meerwaarden op immateriële vaste activa van
natuurlijke personen in geval van stopzetting belast tegen het progres-
sieve tarief wat het gedeelte van de overlatingsprijs betreft dat viermaal
het gemiddelde van de nettowinst of de netto-baten van de laatste vier
jaar te boven gaat. Met andere woorden, in geval van stopzetting kunnen
de meerwaarden op immateriële vaste activa slechts tot een begrensd be-
drag in verhouding tot de winsten of baten van een referteperiode aan af-
zonderlijke belasting tegen 16,5 % onderworpen worden.

Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk dat de wetgever de overwaar-
dering van immateriële vaste activa wilde tegengaan.

In zijn memorie van antwoord werpt verweerder dan ook terecht op dat
“de enige logische verklaring voor deze uitsluiting van afzonderlijk be-
lastbare inkomsten uit de 4x4-regel (…) is om alle abnormale inkomsten
te weren teneinde een te hoge waarde van de immateriële vaste activa te
vermijden” (1).

“Waar het in aanmerking nemen van de afzonderlijk belastbare inkom-
sten zou leiden tot een kunstmatig hoge waarde van de immateriële vas-
te activa, zou het niet in aanmerking nemen van latere erelonen met
betrekking tot de jaren van de referentieperiode en die afzonderlijk be-
lastbaar zijn, tot een kunstmatig lage waarde leiden. Dit kan niet de be-

(1) Memorie van antwoord, p. 11.
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doeling geweest zijn van de wetgever, die enkel wou komen tot een
correcte waardering van het immaterieel vast actief” (1).

8.2. Werden de erelonen niet laattijdig — tijdens de referentieperiode —
uitbetaald, dan is er helemaal geen discussie, en spreekt het voor zich
dat zij in aanmerking komen voor de toepassing van de 4x4-regel. 

In de redenering van de administratie zou de ontvanger van laattijdig
uitbetaalde erelonen, die afzonderlijk belaste inkomsten uitmaken, wor-
den benadeeld in vergelijking met de belastingplichtige aan wie de erelo-
nen niet laattijdig uitbetaald werden.

Dit argument wordt terecht aangehaald in het bestreden arrest, en ver-
der uitgewerkt in de memorie van antwoord (2).

8.3. Het argument geput uit het arrest van het toenmalige Arbitrage-
hof van 4 juli 1991 (3) overtuigt niet.

In dit arrest besliste het Arbitragehof, over een oudere versie van de
wettelijke bepaling (4), dat verliezen die geen betrekking hebben op de
verdwenen werkzaamheid niet in aanmerking mogen worden genomen
om het bedrag te bepalen dat afzonderlijk wordt belast aan 16,5 % (5).

Op grond van dit arrest ontwikkelt eiser de volgende redenering:
 verliezen m.b.t. de jaren voorafgaand aan de 4 jaren voor de stopzet-

ting, moeten worden afgetrokken van de nettowinst of — baten van de 4
jaren;

 overgedragen verliezen m.b.t. een ander jaar dan de vier jaren voor de
stopzetting, mogen niet in aftrek worden genomen; uit het arrest blijkt
echter duidelijk dat de vorige verliezen wel degelijk worden afgetrok-
ken;

 hieruit blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat en-
kel de nettowinst of — baten die voor de betreffende jaren aan het pro-
gressief tarief onderhevig waren, in aanmerking worden genomen.

De redenering van eiser in cassatie kan als volgt worden samengevat:
(1) vorige verliezen worden wel degelijk afgetrokken bij de vaststelling

van de nettowinst; 
(2) enkel de nettowinst die voor de betreffende jaren aan het progressief

tarief onderhevig was, wordt in aanmerking genomen; 
(3) baten die in een later jaar worden verkregen maar die betrekking heb-

ben op de referentieperiode, kunnen mitsdien niet in aanmerking worden
genomen.

Verweerder werpt tegen deze redenering terecht op dat de wetgever
met de Wet van 28 juli 1992 artikel 171 WIB92 wijzigde, en dat artikel 171,
1°, c, WIB92 sindsdien verwijst naar het overeenkomstig artikel 23, § 2, 1°
vastgestelde inkomen.

Concreet betekent dit dat, voor de berekening van de belastbare netto-
winst of — baten zoals bedoeld in artikel 171, 1°, c, WIB92 de beroepsver-

(1) Memorie van antwoord, p. 11.
(2) Pp. 11-12.
(3) Nr. 20/91.
(4) Artikel 266 van de Wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen.
(5) Overweging B.8.
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liezen die tijdens de vier jaren zijn geleden uit hoofde van een andere
beroepswerkzaamheid (1) en de beroepsverliezen van vorige belastbare
tijdperken (2) niet worden afgetrokken.

Verweerder argumenteert dan ook terecht dat “de stelling van de ad-
ministratie, als zou de bedoeling van de wetgever om voor de berekening
van de 4x4-regel enkel rekening te houden met inkomsten die aan het
progressief tarief werden belast blijken uit het feit dat voor de bereke-
ning van de 4x4-regel ook rekening moet gehouden worden met voorheen
geleden verliezen, onjuist (…) is” (3).

8.4. Auteur MASSARD verdedigt eveneens dit standpunt: “Pour détermi-
ner la mesure dans laquelle les plus-values de cessation peuvent bénéfi-
cier d’une taxation distincte (au taux de 33 % ou de 16,5 % suivant le cas),
il faut comparer l’ensemble de ces plus-values au revenu de référence,
c’est-à-dire au total des bénéfices ou des profits nets afférents à l’activi-
té délaissée, qui ont été réalisés au cours de la période de référence, à
l’exclusion cependant des revenus imposés distinctement pendant cette
période” (4).

9. Besluit:

Met de woorden “de afzonderlijk belaste inkomsten” in artikel 171, 1°,
c, tweede lid, WIB92, worden die afzonderlijk belaste inkomsten bedoeld
die als dusdanig werden belast in de vier jaar voorafgaand aan het jaar
van de stopzetting.

Het middel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, 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 25 oktober 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 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) Art. 23, § 2, 2°, WIB92.
(2) Art. 23, § 2, 3°, WIB92.
(3) Memorie van antwoord, p. 13.
(4) D. MASSARD, “La cessation d’une activité d’indépendant et les impôts directs.

Avantages et inconvénients du ‘passage’ d’une telle activité en société”, Comptabilité et
fiscalité pratique, 1996, p. 15.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerder werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk
is, omdat het niet is ondertekend door een advocaat.

2. Artikel 378 WIB92, zoals het gewijzigd is bij artikel 34 van de wet
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, be-
paalt onder meer dat het verzoekschrift in cassatie voor de eiser door
een advocaat ondertekend en neergelegd mag worden.

3. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de bevoegde
ambtenaar om zelf een cassatieverzoekschrift te ondertekenen en neer
te leggen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel

4. Artikel 171 WIB92, zoals hier van toepassing, bepaalt:
“In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belast-

baar, (…)
1° tegen een aanslagvoet van 33 procent:
(…)
c) onverminderd de toepassing van 4°, b, stopzettingsmeerwaarden op

immateriële vaste activa als vermeld in artikel 28, eerste lid, 1°, en (…),
in zover zij niet meer bedragen dan de belastbare netto-winst of —
baten die in de vier jaren voorafgaand aan het jaar van de stopzetting

(…) uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen.
Onder belastbare nettowinst of — baten van elk in het vorige lid ver-

melde jaar wordt verstaan het overeenkomstig artikel 23, § 2, 1°, vast-
gestelde inkomen, met uitzondering van de ingevolge deze
onderafdeling afzonderlijk belaste inkomsten;

(…)
4° tegen een aanslagvoet van 16,5 procent:
(…)
b) de in 1°, c, vermelde stopzettingsmeerwaarden die worden verkre-

gen of vastgesteld naar aanleiding van de stopzetting van de werkzaam-
heid vanaf de leeftijd van 60 jaar of ingevolge overlijden of naar
aanleiding van een gedwongen definitieve stopzetting en de in 1°, c, ver-
melde vergoedingen die worden verkregen naar aanleiding van een han-
deling verricht vanaf dezelfde leeftijd of ingevolge het overlijden of
naar aanleiding van een gedwongen handeling”.

5. Met de woorden “afzonderlijk belaste inkomsten” in voormeld
artikel 171, 1°, c), tweede lid, WIB92, worden de afzonderlijk belaste in-
komsten bedoeld die als dusdanig werden belast in de vier jaar vooraf-
gaand aan het jaar van de stopzetting.

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.

10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Speecke
(bij de balie te Kortrijk).

N° 592

1° KAMER — 10 oktober 2014
(AR F.12.0128.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — INTERNATIONALE VERDRAGEN. — DUB-
BELBELASTING VERDRAG PORTUGAL. — OPENBARE BELONINGEN EN PENSIOENEN.
— BEGRIP.

Op grond van artikel 19, § 1, eerste lid, van het dubbelbelastingverdrag tussen
België en Portugal is de bronstaat bevoegd tot belastingheffing indien de be-
loningen en pensioenen worden betaald terzake van diensten bewezen aan
die Staat, of aan een staatkundig onderdeel of een plaatselijke gemeenschap
ervan; deze bepaling vereist niet dat deze diensten werden verstrekt in het
raam van een formele betrekking in dienst van de voornoemde publiekrech-
telijke overheden, zodat hieronder ook moeten begrepen worden de diensten
verstrekt in het raam van een formele tewerkstelling bij een publiekrechtelij-
ke of privaatrechtelijke instelling die de Staat of een staatkundig onderdeel
of een plaatselijke gemeenschap daarvan financiert of controleert, zodoende
te kennen gevend dat die dienstverlening voor haar rekening wordt ver-
richt (1). (Art. 19, § 1, eerste lid, Dubbelbelastingovereenkomst Portu-
gal 16 juli 1969)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. E. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerders gevestigde
aanslagen in de personenbelasting over de aanslagjaren 2000 en 2002.

Gedurende de betrokken jaren 1999 en 2001verbleef eerste verweerder,
van Portugese nationaliteit, in België, en was hij gehuwd met tweede
verweerster in cassatie.

Hij oefende het beroep uit van journalist voor de Portugese openbare
omroep, Radio Télévisao Portuguesa SA (hierna: RTP). De RTP is een
openbare dienst waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Lis-
sabon, Portugal. De Portugese Openbare Omroep is een naamloze ven-
nootschap met uitsluitend publieke kapitalen.

(1) Zie concl. OM.
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De Heer E. M. ontving zijn loon rechtstreeks vanwege de RTP. Hij be-
schikte bijgevolg in België over beroepsinkomsten van buitenlandse oor-
sprong, meer bepaald Portugal. Zijn inkomsten werden reeds belast in
Portugal.

Verweerders betwistten deze aanslagen. Volgens hen was artikel 19 van
het Verdrag ter voorkoming van de dubbele belasting tussen België en
Portugal (hierna: OVDB) toepasbaar, zodat het loon dat eerste verweer-
der ontving voor de uitoefening van zijn functie bij de Portugese natio-
nale omroep RTP alleen kan belast worden in Portugal, de staat die de
schuldenaar is van de inkomsten, en niet in België.

Bij het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel van
8 september 2011 werden verweerders in het gelijk gesteld. De herbereke-
ning van de betwiste aanslagen werd bevolen, met weglating van het
loon dat eerste verweerder ontving van de RTP.

2. (…)
3. In het tweede middel voert eiser enerzijds aan dat het bestreden ar-

rest, artikel 19 OVDB en artikel 31, 1° van het Verdrag van Wenen heeft
geschonden in de mate dat het hof van beroep het fiscaal regime, be-
schreven in voornoemd artikel 19, toepast op bezoldigingen betaald door
een organisme van publiek recht aan eerste verweerder.

Anderzijds voert eiser aan dat er een tegenstelling zou bestaan in de
motieven van het bestreden arrest in de mate dat het artikel 19 OVDB
toepast daar waar het zou hebben vastgesteld dat de litigieuze bezoldi-
ging werd gestort ten titel van diensten verstrekt in het kader van een
handelsactiviteit, hetgeen impliceert dat het fiscaal regime beoogd in
artikel 19 OVDB niet van toepassing is, overeenkomstig artikel 19, § 2
OVDB.

4. Artikel 19 van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele be-
lasting afgesloten tussen België en Portugal (hierna: OVDB) bepaalt het
volgende:

“§ 1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een overeen-
komstsluitende Staat of door een staatkundig onderdeel of een plaatse-
lijke gemeenschap daarvan, ofwel rechtstreeks ofwel uit door hen in het
leven geroepen fondsen betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van
diensten bewezen aan die Staat of aan een staatkundig onderdeel of een
plaatselijke gemeenschap daarvan, zijn slechts in die Staat belastbaar.

Deze bepaling is niet van toepassing indien de genieter van die inkom-
sten onderdaan is van de andere Staaf zonder terzelfder tijd onderdaan
te zijn van de eerstbedoelde Staat.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op beloningen of pensioenen ter
zake van diensten verricht in verband met enig handels- of nijverheids-
bedrijf uitgeoefend door een overeenkomstsluitende Staat of door een
staatkundig onderdeel of een plaatselijke gemeenschap daarvan”.

5. Bij arrest van 4 maart 2004 heeft Uw Hof zich reeds uitgesproken over
artikel 19 van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting
afgesloten tussen België en Nederland, welke bepaling luidt als volgt:

“§ 1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een van de Sta-
ten of een staatkundig onderdeel daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit
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door hen in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke per-
soon terzake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel
daarvan, mogen in die Staat worden belast.

Deze bepaling is niet van toepassing, indien de genieter van die inkom-
sten de nationaliteit van de andere Staat en niet tevens die van eerstbe-
doelde Staat bezit.

§ 2. De bepaling van paragraaf 1 is niet van toepassing op beloningen of
pensioenen ter zake van diensten, bewezen in het kader van een op winst
gericht bedrijf uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig on-
derdeel daarvan”.

Artikel 19 OVDB en artikel 19 van de Overeenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting afgesloten tussen België en Nederland, zijn dus na-
genoeg identiek.

In het arrest van 4 maart 2004 overwoog Uw Hof het volgende:
“Overwegende dat, op grond van die Verdragsbepaling, de bronstaat be-

voegd is tot belastingheffing indien de beloningen of pensioenen worden
betaald terzake van diensten bewezen worden aan die Staat of aan een
staatkundig onderdeel ervan;

Overwegende dat deze bepaling niet vereist dat deze diensten worden
verstrekt in het raam van een formele betrekking in dienst van een pu-
bliekrechtelijke overheid; dat hieronder ook moeten begrepen worden de
diensten verstrekt in het raam van een formele tewerkstelling bij een
privaatrechtelijke instelling die de Staat of een publiekrechtelijk on-
derdeel daarvan financiert en controleert, zodoende te kennen gevend
dat die dienstverlening voor haar rekening wordt verricht;

Overwegende dat de beroepsrechters oordelen dat artikel 19 niet van
toepassing is op personen in dienst ‘van privé-ondernemingen die door de
overheid worden gecontroleerd’; dat zij vaststellen dat eiser als perso-
neelslid van het Bijzonder Onderwijs in dienst was van de vereniging
‘Ons Middelbaar Onderwijs’ te Tilburg; dat zij hieruit afleiden dat gelet
op de privaatrechtelijke aard van de dienstbetrekking, eiser noodzake-
lijk geacht moet worden geen diensten te hebben bewezen aan de Neder-
landse Staat of aan een onderdeel daarvan;

Dat de beroepsrechters door aldus te oordelen artikel 19, § 1, eerste lid,
schenden;” (1)

6. Artikel 19 van de Modelovereenkomst OCDE, dat artikel 19 OVDB
heeft geïnspireerd, wordt als volgt toegelicht in de Commentaar van de
Modelovereenkomst OCDE van 2010:

“It should be noted that the expression “out of funds created by” in sub-
paragraph a) of paragraph 2 covers the situation where the pension is not
paid directly by the State, a political subdivision or a local authority by
out of separate funds created by a government body. In addition, the ori-
ginal capital of the fund would not need to be provided by the State, a
political subdivision or a local authority. The phrase would cover pay-
ments from a privately administered fund established for the govern-
ment body”.

(1) Cass. 4 maart 2004, AR F.01.0076.N, AC 2004, nr. 125.
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(Vrij vertaald: er dient opgemerkt te worden dat de uitdrukking “uit
door hen in het leven geroepen fondsen” van de alinea a) van paragraaf 2
de situatie dekt waarin het pensioen niet rechtstreeks door de Staat, één
van haar staatkundige onderdelen of lokale gemeenschap wordt gestort
maar uit fondsen samengesteld door een dergelijke publiek organisme.
Bovendien dient het initiële kapitaal van het fonds niet noodzakelijk te
zijn aangebracht door de Staat, één van haar staatkundige onderdelen of
lokale gemeenschap. De zinsnede zou de betalingen op het oog hebben die
voortkomen uit een fonds onder privébeheer opgericht voor rekening
van een publiek organisme).

Een andere passage van de Commentaar van de Modelovereenkomst
OCDE van 2010 bepaalt het volgende:

“Paragraphs 1 and 2 do not apply if the services are performed in con-
nection with business carried on by the State, or one of its political sub-
divisions or local authorities, paying the salaries, wages, pensions or
other similar remuneration. In such cases the ordinary rules apply:
Article 15 for wages and salaries, Article 16 for directors ‘fees and other
similar payments, Article 17 for artistes and sportsmen, and Article 18
for pensions. Contracting States, wishing for specific reasons to dispense
with paragraph 3 in their bilateral conventions, are free to do so thus
bringing in under paragraphs 1 and 2 also services rendered in connection
with business. In view of the specific functions carried out by certain pu-
blic bodies, e.g. State Railways, the Post Office, State-owned theatres
etc, Contracting States wanting to keep paragraph 3 may agree in bila-
teral negotiations to include under the provisions of paragraphs 1 and 2
salaries, wages, pensions, and other similar remuneration paid by such
bodies, even if they could be said to be performing business activities”.

(Vrij vertaald: paragrafen 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de dien-
sten worden verstrekt in relatie met de handel uitgeoefend door de
Staat, of één van haar staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeen-
schappen, en vergoed door salarissen, bezoldigingen, pensioenen of ande-
re gelijkaardige inkomsten. In huidig geval zijn de gewone regels van
toepassing, hetzij artikel 15 betreffende de bezoldigingen en salarissen,
artikel 16 betreffende vergoedingen van bestuurders en andere gelijkaar-
dige betalingen, artikel 17 voor de artiesten en de sportbeoefenaars en
artikel 18 voor de pensioenen. De overeenkomstsluitende Staten, die
zich om specifieke redenen wensen te onttrekken aan paragraaf 3 in hun
bilaterale overeenkomst, zijn vrij dit te doen door dus onder de paragra-
fen 1 en 2 eveneens de diensten in te voegen die verstrekt worden met be-
trekking tot de handel. Rekening houdende met de specifieke functies
uitgeoefend door bepaalde publieke lichamen, hetzij het staatsspoorweg-
vervoer, de Post, de theaters in handen van de Staat, enz., kunnen de
overeenkomstsluitende Staten, die paragraaf 3 wensen te bewaren, het
tijdens bilaterale onderhandelingen eens worden om in de bepalingen
van de paragrafen 1 en 2, salarissen, vergoedingen, pensioenen en ander
gelijkaardige inkomsten, betaald door de korpsen, in te voegen, zelfs in-
dien zou kunnen gesteld worden dat zij commerciële activiteiten uitvoe-
ren.”)
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7. In het bestreden arrest hebben de appelrechters de leer van hoger ge-
citeerd arrest van Uw Hof van 4 maart 2004, zoals deze tevens tot uiting
komt in de voormelde Commentaar op artikel 19 van de Modelovereen-
komst OCD, m.i. correct toegepast.

Zo hebben zij in dat kader onderzocht of eerste verweerder in cassatie
diensten heeft geleverd in het kader van een formele tewerkstelling bin-
nen een instelling van privaat recht, gefinancierd en gecontroleerd door
deze Staat of door één van haar staatkundige onderdelen, terwijl de pres-
taties van diensten voor haar rekening zijn uitgevoerd.

Na vastgesteld te hebben dat RTP een instelling van privaat recht is,
hetzij een naamloze vennootschap, gefinancierd en gecontroleerd door
de Portugese Staat, heeft het Hof van Beroep m.i. wettig geoordeeld dat
België niet beschikte over de macht om de inkomsten, betaald door de
RTP aan eerste verweerder, te belasten.

Artikel 19 OVDB is immers eveneens van toepassing wanneer de bezol-
diging gestort wordt “uit fondsen” die de Staat, haar staatkundige on-
derdelen of haar plaatselijke gemeenschappen in het leven hebben
geroepen (1).

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
8. In hun memorie van antwoord werpen verweerders terecht op dat het

middel voorts onontvankelijk is in zoverre het een tegenstrijdigheid in
de motivering van het bestreden arrest aanvoert, zonder evenwel
artikel 149 van de Grondwet als geschonden aan te wijzen.

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 september 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(1) Cf. de Commentaar van de Modelovereenkomst OVDB: “The phrase would cover
payments from a privately administered fund established for the government body”; Vrij ver-
taald: de zinsnede zou betalingen op het oog hebben uit een fonds onder privébeheer,
opgericht voor rekening van een publiek organisme.
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Tweede middel

6. Anders dan het middel aanvoert, stelt de appelrechter niet vast dat
de SA Radiotelevisao Portuguesa (hierna RTP), naast de financiële
middelen die jaarlijks zijn toegekend door de Portugese regering over
aanzienlijke reclame-inkomsten beschikt.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

7. Onder de titel “Openbare beloningen en pensioenen” bepaalt
artikel 19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst tussen België en Portu-
gal van 16 juli 1969 tot het vermijden van dubbele belasting en tot rege-
ling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het
inkomen, dat beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een
overeenkomstsluitende Staat of door een staatkundig onderdeel of een
plaatselijke gemeenschap daarvan, ofwel rechtstreeks ofwel uit door
hen in het leven geroepen fondsen betaald aan een natuurlijk persoon
ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan een staatkundig on-
derdeel of een plaatselijke gemeenschap daarvan, slechts in die Staat
belastbaar zijn.

8. Op grond van die verdragsbepaling is de bronstaat bevoegd tot be-
lastingheffing indien de beloningen en pensioenen worden betaald ter-
zake van diensten bewezen aan die Staat, of aan een staatkundig
onderdeel of een plaatselijke gemeenschap ervan.

Deze bepaling vereist niet dat deze diensten werden verstrekt in het
raam van een formele betrekking in dienst van de voornoemde publiek-
rechtelijke overheden. Hieronder moeten ook begrepen worden de dien-
sten verstrekt in het raam van een formele tewerkstelling bij een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instelling die de Staat of een
staatkundig onderdeel of een plaatselijke gemeenschap daarvan finan-
ciert of controleert, zodoende te kennen gevend dat die dienstverlening
voor haar rekening wordt verricht.

9. De appelrechter stelt vast dat de verweerder de Portugese nationa-
liteit heeft, in België woont en als journalist werkt voor RTP.

10. De appelrechter oordeelt dat RTP een publiekrechtelijke rechts-
persoon is, waarvan de Portugese Staat eigenaar is, maar die onder-
scheiden is van de rechtspersoonlijkheid van de Staat.

De appelrechter oordeelt tevens dat:

— het Hof van Cassatie in het arrest van 4 maart 2004 heeft geoor-
deeld dat onder de toepassing van artikel 19 van het Belgisch-Neder-
lands dubbelbelastingverdrag vallen, de inkomsten die worden
verkregen terzake van een dienstbetrekking bij een privaatrechtelijke
instelling die wordt gecontroleerd of gefinancierd door de overheid of
een publiekrechtelijk onderdeel daarvan;

— mutatis mutandis en zelfs a fortiori, nu de dienstbetrekking van de
verweerder niet op een privaatrechtelijke rechtspersoon, maar op een
publiekrechtelijke rechtspersoon betrekking heeft, deze leer van het
Hof van Cassatie inzake het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingver-
drag kan worden doorgetrokken naar het Belgisch-Portugees dubbelbe-
lastingverdrag, gelet op de identieke tekst in beide verdragen.
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11. De appelrechter geeft aldus te kennen dat de inkomsten die wer-
den verkregen terzake van een dienstbetrekking bij RTP die een pu-
bliekrechtelijke rechtspersoon is en waarvan de Portugese Staat
eigenaar is, verband houden met een dienstverlening die voor rekening
van de Staat wordt verricht.

De appelrechter kon, zonder schending van de in het middel aange-
haalde wetsbepalingen, oordelen dat deze inkomsten onder de toepas-
sing vallen van artikel 19, § 1, eerste lid, van de voornoemde
Overeenkomst zodat de Portugese Staat heffingsbevoegd is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaat: de heer Glaude (bij de balie te Brussel).

N° 593

1° KAMER — 10 oktober 2014
(AR F.12.0179.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG EN IN-
KOHIERING. — SUBSIDIAIRE AANSLAG. — TOEPASSINGSMODALITEITEN.

Uit artikel 356 WIB92, dat ertoe strekt het voeren van een geheel nieuwe pro-
cedure te vermijden en door een versnelde procedure een uitspraak te verkrij-
gen over de verschuldigdheid van de belasting, volgt dat de bevoegdheid van
de administratie beperkt is tot het vestigen van de subsidiaire aanslag zonder
dat zij zich mag uitspreken over de uitvoerbaarverklaring ervan en het de
rechter is die oordeelt over de wettigheid en de gegrondheid van de aanslag;
daaruit volgt dat de administratie niet verplicht is deze aanslag in te kohie-
ren, maar zich ertoe mag beperken om de aanslag aan de rechter ter beoor-
deling voor te leggen. (Art. 356 WIB92)

(B. 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 Gent van 27 maart 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 356, eerste lid, WIB92
kan de administratie, wanneer tegen een beslissing van de directeur
van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar beroep is
aangetekend, en het gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig ver-
klaart om een andere reden dan verjaring, zelfs buiten de termijnen be-
paald in de artikelen 353 en 354, een subsidiaire aanslag op naam van
dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde
belastingelementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling
voorleggen aan het gerecht, dat uitspraak doet over dat verzoek.

Krachtens het tweede lid van deze wetsbepaling is de subsidiaire aan-
slag slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter uitvoering van de be-
slissing van het gerecht.

Krachtens het derde lid van dezelfde wetsbepaling wordt de subsidiai-
re aanslag aan het gerecht onderworpen door een aan de belastingschul-
dige betekend verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt betekend met
dagvaarding om te verschijnen, wanneer het een overeenkomstig
artikel 357 gelijkgestelde belastingschuldige betreft.

2. Uit die bepalingen die ertoe strekken het voeren van een geheel
nieuwe procedure te vermijden en door een versnelde procedure een uit-
spraak te verkrijgen over de verschuldigdheid van de belasting, volgt
dat de bevoegdheid van de administratie beperkt is tot het vestigen van
de subsidiaire aanslag zonder dat zij zich mag uitspreken over de uit-
voerbaarverklaring ervan en het de rechter is die oordeelt over de wet-
tigheid en de gegrondheid van de aanslag.

3. Daaruit volgt dat in afwijking van de artikelen 298, § 1, en 304, § 1,
derde lid, WIB92 en artikel 133, eerste lid, KBWIB92 de administratie
niet verplicht is deze aanslag in te kohieren, maar zich ertoe mag be-
perken om overeenkomstig artikel 356 WIB92 de aanslag aan de rechter
ter beoordeling voor te leggen.

4. Het onderdeel dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de
toepassing van de door artikel 356 WIB92 bedoelde procedure van de
subsidiaire aanslag noodzakelijk het inkohieren van die aanslag ver-
eist, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.



N° 594 - 10.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2147

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2147  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer Van Vlierden (bij de balie te Antwerpen),
de heer Smet (bij de balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.

N° 594
1° KAMER — 10 oktober 2014

(AR F.12.0192.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — VAST-
STELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN. — BEROEPSKOSTEN. — WAAR-
DEVERMINDERINGEN OP HET VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Waardeverminderingen op het vruchtgebruik op aandelen zijn in beginsel niet
aftrekbaar als beroepskost (1). (Art. 198, eerste lid, 7°, WIB92)

(NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP VLAEYMANS LEO B.V. ONDER DE 
VORM VAN EEN B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Eiseres boekte jaarlijks een waardevermindering ten belope van 1/
15de van de aanschaffingswaarde van het vruchtgebruik dat zij had ver-
worven op aandelen van de CVA DOMUS SCRIBENTIUM voor een perio-
de van 15 jaar. 

Deze waardevermindering bracht eiseres fiscaal als beroepskost in af-
trek. 

De administratie ging niet akkoord met de aftrek van deze beroeps-
kost, gelet op artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, dat stelt dat waardever-
minderingen op aandelen niet als beroepskost kunnen worden
aangemerkt. 

De appelrechters volgden het standpunt van de administratie en wei-
gerden de geboekte waardeverminderingen op het vruchtgebruik op aan-
delen als een aftrekbare beroepskost te aanvaarden.

2. Het enig middel voert aan dat het in artikel 198, eerste lid, 7° WIB92,
neergelegde verbod om waardeverminderingen op aandelen fiscaal in af-
trek te nemen, niet van toepassing is op waardeverminderingen op het
vruchtgebruik op aandelen. 

Volgens het middel is er een wezenlijk verschil tussen een waardever-
mindering op het vruchtgebruik op aandelen enerzijds, en een waarde-
vermindering op de onderliggende aandelen anderzijds, in de mate dat
het vruchtgebruik op aandelen, dat uit zijn aard een tijdelijk recht is,
door het loutere verloop van de tijd een waardevermindering ondergaat.

Eiseres argumenteert ter zake dat in de bepalingen van het WIB92 en
in het gemeen recht, zijnde het vennootschapsrecht, aan het begrip “aan-

(1) Zie concl. OM.
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delen” eerder een beperkte interpretatie wordt gegeven die het vruchtge-
bruik op aandelen niet omvat.

Vanuit de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om samenhang te
creëren tussen de artikelen 192, § 1, (meerwaarden op aandelen), 198, 7°
(minderwaarden op aandelen) en 202, § 2, 2°, WIB92 (DBI-aftrek), moet
volgens eiseres het begrip “aandelen”, dat voorkomt in al deze bepalin-
gen, in dezelfde zin worden geïnterpreteerd en kan het vruchtgebruik op
aandelen hieronder niet worden begrepen.

Door te oordelen dat uit een letterlijke en strikte interpretatie van
artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, conform het legaliteitsbeginsel, volgt
dat dit artikel eveneens van toepassing is op het vruchtgebruik op aan-
delen, zodat waardeverminderingen op het vruchtgebruik op aandelen
fiscaal niet aftrekbaar zijn, zou het bestreden arrest bijgevolg voormelde
bepaling, alsook het legaliteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 170, § 1,
hebben geschonden.

3. Krachtens artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, zijn waardeverminderin-
gen en minderwaarden op aandelen niet aftrekbaar als beroepskost, be-
houdens minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de
gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennoot-
schap tot ten hoogste het verlies aan gestort kapitaal dat door die aan-
delen wordt vertegenwoordigd.

De tekst van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92 werd vrij recent nog ge-
wijzigd door artikel 147 van de Programmawet I van 29 maart 2012. 

In het advies 162/1 — Boekhoudkundige verwerving van het vruchtge-
bruik op aandelen dat onder bezwarende titel is verworven van de Com-
missie voor Boekhoudkundige Normen, wordt de stelling verdedigd dat
ingeval van een constructie waarbij de vennootschap het vruchtgebruik
koopt van aandelen geen afschrijvingen mogelijk zijn maar wel waarde-
verminderingen om een eventuele daling in de waarde boekhoudkundig
te verwerken (1).

Artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92 hanteert de bewoordingen “waardever-
minderingen en minderwaarden op aandelen”, maar definieert het begrip
aandeel niet. Ook in andere bepalingen van het WIB92 gebruikt de wet-
gever het woord “aandelen” (2).

(1) Cf. randnummer 3 van het advies: “Indien het vruchtgebruik op aandelen
beschouwd wordt als belegging, moeten waardeverminderingen worden geboekt voor
zover de aanschaffingswaarde in vruchtgebruik van de betrokken effecten hoger ligt
dan de realisatie op balansdatum. Deze — derhalve niet lineaire — waardeverminderin-
gen moeten dus tot doel hebben de boekwaarde te herleiden tot de realisatiewaarde, in
casu meestal een actualisatie tegen het vigerende percentage van de geraamde toe-
komstige geldstromen die de vruchtgebruiker zal ontvangen zolang zijn recht geldt en
die voortkomen uit het goed waarop hij een vruchtgebruik bezit. Indien derhalve de
dividendvooruitzichten verbeteren, kan de realisatiewaarde hoger liggen dan wat een
lineaire afschrijving zou opleveren”.

(2) Zie bv. artikel 202, § 2, 2°, WIB92: “in zoverre deze inkomsten betrekking hebben
op aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben en gedurende een ononder-
broken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden of werden gehouden of
nog”, artikel 215, derde lid, 2° WIB92: “op vennootschappen waarvan de aandelen die het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor ten minste de helft in het bezit van één of
meer andere vennootschappen (...) zijn”.
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Men kan moeilijk een doorslaggevend argument putten uit deze wette-
lijke bepalingen om het begrip “aandeel” in artikel 198, eerste lid, 7°,
WIB92 uit te leggen.

Wat de DBI-aftrek betreft, werd door de omzetting van de desbetreffen-
de Richtlijn in de Belgische wetgeving door de wet van 23 oktober 1991 de
voorwaarde van volle eigendom geschrapt en werd louter een deelneming
in het kapitaal geëist. 

Ook al stelden een aantal rechterlijke beslissingen dat een deelneming
in het kapitaal niet vereist dat de aandelen in volle eigendom worden
aangehouden, kan men hieruit m.i. toch geen uniforme interpretatie van
het begrip aandeel afleiden. 

Als reactie op de rechtspraak die de DBI-aftrek toestond voor dividen-
den verkregen van aandelen waarover men het vruchtgebruik had, werd
met ingang van aanslagjaar 2004 opnieuw de voorwaarde van volle eigen-
dom in de Belgische DBI-regeling ingeschreven (1).

Het vruchtgebruik op aandelen wordt in overeenstemming met de Eu-
ropese Moeder-Dochterrichtlijn uitgesloten van de DBI-aftrek. Volgens
bepaalde rechtsleer is de administratie zelf niet coherent in haar beleid
door artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92 van toepassing te verklaren op
vruchtgebruikers en artikel 215, derde lid, 2°, WIB92 niet (2). 

4. Het is bij vennootschappen niet ongebruikelijk dat zij participeren
in andere vennootschappen en dus aandelen of deelbewijzen van die ven-
nootschappen in hun bezit hebben. Sedert de Wet van 23 oktober 1991
worden de waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen niet
langer aangemerkt als beroepskosten. Hierop wordt alleen een uitzonde-
ring gemaakt voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehe-
le verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap.

In deze zaak had de eiseres (de BVBA Notaris Leo Vlaeymans) het
vruchtgebruik verworven op aandelen van de CVA Domus Scribentium
voor een periode van 15 jaar. Het vruchtgebruik werd in de boekhouding
van de BVBA Notaris Vlaeymans opgenomen voor een totaal bedrag van
294.497,50 EUR. De totale afschrijvingen voor het aanslagjaar 2005 en 2006
bedroegen telkens 14.724,87 EUR.

Op het tijdelijk vruchtgebruik wordt boekhoudkundig jaarlijks een
waardevermindering geboekt ten belope van 1/15de van de aanschaffings-
waarde van het vruchtgebruik. Deze waardevermindering bracht de eise-
res fiscaal als beroepskost in aftrek.

5. De regel van de niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen op
aandelen is volgens S. Huysman de tegenhanger van de vrijstelling van
meerwaarden op aandelen, die door dezelfde wet werd ingevoerd (3).

(1) Zie hierover G. DIERICKX (noot onder HvJ 18 december 2008, nr. C-48/07 inzake Les
Vergers du Vieux Tauves s.a.), AFT 2009, (53), 55.

(2) Zie nader: L. BROSENS en A. VAN DE VUVER, “Waardeverminderingen op het
vruchtgebruik op aandelen: een complex gegeven”, TFR 2012, 477.

(3) Artikel 192 WIB92; zie tevens de parlementaire voorbereiding: Parl. St. Kamer,
1991-92, nr. 1784/1, 6: “Samengaand met deze vrijstelling (van de meerwaarden op aande-
len) zijn de minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen of delen niet meer
aftrekbaar”.
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Het door de wetgever uitgewerkte stelsel is niet (helemaal) symme-
trisch omdat de niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen een al-
gemeen toepassingsgebied heeft gekregen, terwijl de
belastingvrijstelling voor meerwaarden beperkt wordt tot aandelen of
delen waarvan de eventuele inkomsten voldoen aan de taxatie voorwaar-
de van het DBI-stelsel (1). 

Ook bij aandelen die niet in aanmerking komen voor de vrijstelling
van meerwaarden, zijn eventuele minderwaarden of waardeverminderin-
gen immers uitgesloten van de aftrek (2).

Het Grondwettelijk Hof merkte met betrekking tot artikel 198, eerste
lid, 7°, WIB92 het volgende op: “Ook al wordt zij voorgesteld als een be-
paling die samengaat met de voormelde regel van de vrijstelling van de
meerwaarden en die met die vrijstellingsregel gelijkloopt, toch bestaat
er ter zake geen enkel beginsel volgens hetwelk de wetgever in de regel
de belasting van de meerwaarden die worden gerealiseerd bij de verkoop
van aandelen moet koppelen aan de aftrekbaarheid van de minderwaar-
den die bij de verkoop van diezelfde aandelen worden gerealiseerd” (3).

6. Over de vraag of het aftrekverbod van artikel 198, eerste lid, 7°,
WIB92 ook van toepassing is op waardeverminderingen op het vruchtge-
bruik op aandelen, bestaat er discussie.

Door een aantal auteurs wordt op basis van de tekst van de wet aange-
nomen dat ook de waardeverminderingen op het vruchtgebruik op aan-
delen onder het aftrekverbod vallen (4). Het argument dat een
vruchtgebruik op aandelen niet kan beschouwd worden als een aandeel
in de zin van artikel 198, eerste lid 7°, WIB92 overtuigt deze auteurs niet.
Zij stellen dat deze wetsbepaling geen onderscheid maakt naar de aard
van het recht dat men op aandelen heeft. De letterlijke lezing van die be-
paling verdient hun inziens de voorkeur omdat het begrip “meer- of min-
derwaarde” nergens zodanig wordt gedefinieerd dat de belastingplichtige
eigenaar moet zijn van de aandelen waarop de meer- of minderwaarde
wordt gerealiseerd.

7. Toch bestaat er in de rechtsleer een sterke tendens om artikel 198,
eerste lid, 7°, WIB92 beperkend te interpreteren rekening houdend met
de ratio legis (5).

Er wordt door de auteurs Brosens en Van De Vijver als volgt geargu-
menteerd: Uit de parlementaire voorbereiding volgt dat de niet-aftrek-
baarheid van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
verband houdt met de toepassing van “non bis in idem-beginsel” op het ge-
bied van de fiscale behandeling van aandelen en met het risico op dubbe-

(1) Ph. SALENS en C. TAGHON, Aangifte Vennootschapsbelasting, 2013, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 630.

(2) J. VAN DIJCK, “Meerwaarden op aandelen: ook bij vervreemding vruchtgebruik”,
Fiscoloog 2012, nr. 1285, 6.

(3) Gw. H. 19 juli 2005, nr. 130/2005, B. 11.
(4) C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting, 2011, 690; T. LAUREYS, “Vrucht-

gebruik”, Fiscale studies, 2004, 60.
(5) Zie hierover uitgebreid: L. BROSENS en A. VAN DE VIJVER, “Waardeverminderin-

gen op het vruchtgebruik op aandelen: een complex gegeven”, TFR 2012, 473-487.
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le verliesrecuperatie. De wetgever wou vermijden dat de slechte gang
van zaken bij de dochtervennootschap niet alleen de belastbare grond-
slag van die vennootschap zou beïnvloeden in de vorm van aftrekbare be-
drijfsverliezen maar ook een weerslag zou hebben op de belastbare
grondslag van de moedermaatschappij in de vorm van aftrekbare min-
derwaarden of waardeverminderingen op aandelen. Uit de ratio legis van
die wetsbepaling volgt dan ook dat artikel 198, eerste lid, 7°, WIB 1992
zich verzet tegen de aftrekbaarheid van waardeverminderingen op aan-
delen die het gevolg zijn van de verslechterde financiële toestand van de
dochtervennootschap en van de ontwaarding van het aandeel. Deze wets-
bepaling kan echter niet worden toegepast indien er sprake is van een
waardevermindering die door een vruchtgebruiker op zijn vruchtgebruik
wordt geboekt ten gevolge van het verstrijken van de duurtijd ervan.

Auteur HUYSMAN merkt op dat “de basisgedachte die daaraan ten
grondslag ligt, is dat meerwaarden op aandelen beantwoorden aan reeds
bij de dochtervennootschap belaste winst en dat omgekeerd de minder-
waarden op aandelen een verslechtering weerspiegelen van de resultaten
van de dochtermaatschappij”. De recuperatie van het verlies dat daaruit
kan volgen, moet bij de dochter zelf plaatsvinden indien haar toestand
verbetert. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 23 oktober
1993 blijkt dat het verlies niet onmiddellijk bij de moeder ten laste kan
worden genomen (1).

Auteur Verdingh verduidelijkt de ratio legis van de niet-aftrekbaarheid
van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen als volgt: “De
niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen en minderwaarden op
aandelen is de negatieve uitloper van het non bis in idem-beginsel op het
gebied van de fiscale behandeling van aandelen. De wetgever beschouwt
waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen immers als uit-
drukkingen van de slechte gang van zaken in de dochtermaatschappij.
De slechte gang van zaken mag alleen de belastbare grondslag van de
dochtermaatschappij beïnvloeden (in de vorm van aftrekbare bedrijfs-
verliezen) en niet een tweede maal die van de moedermaatschappij (in de
vorm van aftrekbare minderwaarden of waardeverminderingen op aan-
delen)” (2).

Indien de wetgever toelaat dat de vennootschap die participeert een als
beroepskost aftrekbare waardevermindering of minwaarde boekt, dan
betekent dit dat een bedrijfsverlies tweemaal in rekening zou gebracht
worden (3).

Ook andere auteurs werpen op dat de zienswijze van de rechtspraak
strijdig is met het principe van de strikte interpretatie van de fiscale

(1) S. HUYSMAN, Fiscale Winst, Kalmthout, Biblo, 1994, 191-192, nr. 269, met verwijzing
naar Parl. St. Kamer, 1991-92, nr. 1784/3, 4-5: “Het verlies moet dan ook niet tweemaal
ten laste worden genomen: op het vlak van de dochteronderneming en op het vlak van
de moedermaatschappij. Hier ook gaat het erom om op consequente wijze het beginsel
non bis in idem toe te passen”.

(2) Y. VERDINGH, Vennootschapsbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 238.
(3) C. CHEVALIER, “Minderwaarden op vernietigde aandelen” (noot onder Rb. Brugge,

31 maart 2003), TFR 2003, (786), 788.
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wet omdat ze aan artikel 198, eerste lid 7°, WIB 1992 een te ruime draag-
wijdte geeft tegen de wil van de wetgever in (1).

De auteurs Brosens en Van De Vijver argumenteren verder dat de in-
terpretatie die de rechtspraak geeft aan artikel 198, eerste lid, 7°, WIB
1992 strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel: “De bepaling
legt in de interpretatie die door het hof wordt gegeven bovendien een
zware last op aan de vruchtgebruiker die dubbel wordt belast doordat de
geboekte waardevermindering niet aftrekbaar zou zijn maar de ontvan-
gen dividenden wel belast worden. Deze zware last is bovendien oneven-
redig ten aanzien van het budgettaire doel, dat in essentie overeind
blijft. Om evenredig te zijn aan het beoogde doel kan aldus gesteld wor-
den dat artikel 198, 7°, WIB 1992 zo geïnterpreteerd moet worden dat en-
kel waardeverminderingen op aandelen worden geviseerd die een
verslechterde financiële toestand van de dochtervennootschap reflecte-
ren” (2).

8. De vraag rijst evenwel of men wel een duidelijk onderscheid kan ma-
ken tussen een waardevermindering die verband houdt met het onderlig-
gend aandeel en andere waardeverminderingen die slechts verband
houden met de duur van het vruchtgebruik. De slechte gang van zaken
bij de dochtermaatschappij kan m.i. soms zowel aanleiding geven tot een
waardevermindering bij de blote eigenaar als bij de vruchtgebruiker van
de aandelen.

Ook in die hypothese bestaat er een gevaar voor een vermindering van
de belastbare grondslag van de dochtermaatschappij en voor een vermin-
dering van de belastbare grondslag bij de blote eigenaar en vruchtgebrui-
ker (3).

9. Het bestreden arrest besliste dat uit de gezamenlijke lezing van
artikel 45 KB/W. Venn. en uit het advies van de Commissie voor boek-
houdkundige normen moet worden afgeleid dat het uitgesloten is dat het
vruchtgebruik op aandelen kan afgeschreven worden. Enkel waardever-
minderingen zijn mogelijk. Verwijzend naar het legaliteitsbeginsel, op-
teert het bestreden arrest voor een letterlijke lezing van artikel 198,
eerste lid, 7°, WIB92 dat geen onderscheid maakt tussen de volle eigen-

(1) C. CHERUY en C. LAURENT, Le régime fiscal des sociétés holdings en Belgique, Bruxel-
les, Larcier, 2008, 802: “les réductions de valeur sur actions et parts ne sont plus déductibles
fiscalement, sauf à considérer (à notre avis, à juste titre) que la réduction de valeur porte sur
le droit réel en tant que tel et non sur 1'action sous-jacente”; S. GOEMINNE en J. VERHOEYE,
Erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik. Hoe maakt u optimaal gebruik van deze con-
structies?, Mechelen, Ced Samson, 2003, 111: “De vraag die hierbij dus moet worden
beantwoord is: 'Is een vruchtgebruik een ander aandeel. De fiscus zegt wel dat de waar-
deverminderingen en minderwaarden die betrekking hebben op inschrijvingsrechten,
warrants, converteerbare obligaties en aandelenopties wel aftrekbaar zijn. Dat neigt
naar de stelling dat met vruchtgebruik op aandelen geen aandelen in de zin van
artikel 198, eerste lid, 7°, WIB 1992 worden bedoel’”.

(2) L. BROSENS en A. VAN DE VIJVER, “Waardeverminderingen op het vruchtgebruik
op aandelen: een complex gegeven”, TFR 2012, 484.

(3) C. CHERUY en C. LAURENT, Le régime fiscal des sociétés holdings en Belgique, Bruxel-
les, Larcier, 2008, 799, nr. 1347: “Ainsi, si les perspectives de dividendes s'améliorent, la
réduction de valeur sera inférieure à ce que donnerait un amortissement linéaire. Elle sera au
contraire supérieure si ces perspectives se détériorent”.



N° 594 - 10.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2153

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2153  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
dom, de blote eigendom of het vruchtgebruik. Van zodra wordt vastge-
steld dat er sprake is van een waardevermindering of minderwaarde met
betrekking tot aandelen, is artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, van toepas-
sing. Het arrest oordeelt dan ook dat waardeverminderingen op vrucht-
gebruik op aandelen niet aftrekbaar zijn.

10. Het legaliteitsbeginsel noopt de rechter inderdaad tot een eerder
letterlijke en strikte interpretatie van de fiscale wet, wat echter niet bete-
kent dat de wet beperkend moet worden geïnterpreteerd, maar wel dat
men moet lezen wat er te lezen valt: “niet extensiever dan de tekst toe-
laat, niet restrictiever dan hetgeen hij werkelijk zegt” (1).

In zoverre in artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, sprake is van “aandelen”
zonder meer, oordeelden de appelrechters m.i. terecht dat de tekst van
de wet “niet restrictief doch enkel letterlijk en strikt (wordt) geïnter-
preteerd door zowel het vruchtgebruik als de volle eigendom in aanmer-
king te nemen” (arrest, p. 10, derde alinea) en dat “voor zover een
wettekst duidelijk is, (…) hij geen interpretatie (behoeft)”.

Zoals eiseres zelf aangeeft, bevat het WIB92 geen specifieke definitie
van het begrip “aandeel” die afwijkt van het gemeen recht, in het bijzon-
der van het vennootschapsrecht, terwijl ook in het vennootschapsrecht
geen wettelijke definitie voorhanden is voor dit begrip. Bij gebrek aan
wettelijke definitie moet men het begrip “aandeel” derhalve in zijn ge-
bruikelijke betekenis lezen.

Zoals eiseres stelt, wordt in de rechtsleer een aandeel doorgaans om-
schreven als de uitdrukking van een geheel van rechten en plichten van
een vennoot of aandeelhouder op grond van zijn deelname aan een ven-
nootschap (2).

11. In een arrest van 17 april 1986 (3) oordeelde Uw Hof dat een belas-
tingplichtige die het vruchtgebruik heeft op aandelen van een vennoot-
schap, door zijn deelname in de verdeling van de winst, een deelneming in
die bewuste vennootschap bezit en aldus, in de mate dat hij volledig ti-
tularis was van dat vruchtgebruik, in de “gebruikelijke betekenis” van
het woord eigenaar van die deelneming was.

Hoewel dit arrest betrekking had op het begrip “deelneming” in de zin
van de DBI-regeling, en dus niet op waardeverminderingen op aandelen,
volgt uit dit arrest niettemin dat een belastingplichtige die het vrucht-
gebruik heeft op aandelen als eigenaar — in de gebruikelijke betekenis
van dat woord — van die aandelen kan worden beschouwd.

In zijn gebruikelijke betekenis kan onder eigenaar ook de “bezitter”
worden verstaan (4). Het bezit is het houden of het genieten van een
zaak (5), en omvat bijgevolg ook het vruchtgebruik (6).

(1) K. ROSSIGNOL, “‘No taxation without legislation’: Het formeel legaliteitsbeginsel
in belastingzaken”, in M. DE JONCKHEERE, (ed.), Een reis doorheen de fiscale basisbeginse-
len — Studiecyclus A. SPRUYT, Brugge, die Keure, 2011, o.c., 94.

(2) cf. voorziening tot cassatie, p. 7, 2.2.
(3) AC 1985-86, nr. 509.
(4) Zie VAN DALE.
(5) Cf. artikel 2228 BW.
(6) Cf. Antwerpen 30 november 2004, FJF 2005/167; Bergen 9 januari 2008, FJF 2008/190.
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Het cassatiearrest van 17 april 1986 geeft aldus aan dat de notie
“vruchtgebruik op aandelen” ruim moet worden geïnterpreteerd in die
zin dat de vruchtgebruiker met een aandeelhouder kan worden gelijkge-
steld.

Hoewel later door het Hof van Justitie werd beslist dat voor de toepas-
sing van de moeder-dochterrichtlijn (DBI-regeling), een vruchtgebruiker
van aandelen geen deelneming in het kapitaal van een vennootschap kan
hebben en aldus niet als aandeelhouder kan worden beschouwd (1), doet
zulks geen afbreuk aan de leer van het arrest van Uw arrest van 17 april
1986, nl. dat het begrip “aandeel” ruim moet worden toegepast, zij het
buiten de context van de DBI-regeling.

Voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie is overigens niet van
toepassing op de problematiek van meerwaarden en waardeverminderin-
gen op aandelen, nu de moeder-dochterrichtlijn uitsluitend de belasting-
heffing over winstuitkeringen regelt en geen betrekking heeft op
waardeverminderingen (2).

De wijze waarop de fiscale administratie het begrip “aandeel” in
artikel 198, 7°, WIB92 interpreteert, waarbij dit begrip ook het vruchtge-
bruik op aandelen omvat, ligt derhalve in de lijn van het arrest van Uw
Hof van 17 april 1986.

12. Met aandelen in de zin van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, worden
alle soorten aandelen bedoeld, zoals aandelen met stemrecht, aandelen
zonder stemrecht, preferente aandelen, enz. (3).

Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, worden in
artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, onder de noemer van aandelen, alle za-
kelijke rechten op aandelen geviseerd, zoals het eigendomsrecht en het
vruchtgebruik.

Artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, bepaalt inderdaad niet dat enkel
waardeverminderingen op aandelen die in volle eigendom worden gehou-
den, niet in aftrek kunnen worden genomen (4).

Nu in artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, geen onderscheid wordt ge-
maakt tussen de verschillende zakelijke rechten op aandelen, is er bijge-
volg geen grond om de toepassing van die bepaling te beperken tot louter
waardeverminderingen geboekt op de (blote of volle) eigendom van aan-
delen. Alle waardeverminderingen met betrekking tot aandelen, zoals
waardeverminderingen op het vruchtgebruik op aandelen, zijn derhalve
op grond van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, van aftrek uitgesloten.

13. Verweerder stelt terecht dat het hierbij geen rol speelt vanuit wel-
ke opvatting men het begrip vruchtgebruik benadert.

Zowel wanneer men het vruchtgebruik als een onderdeel beschouwt van
het eigendomsrecht, waarbij de volle eigendom de optelsom is van het
vruchtgebruik en de blote eigendom (traditionele opvatting), als wan-

(1) HvJ 22 december 2008, C-48/07.
(2) L. BROSENS. en A. VAN DE VIJVER, “Waardeverminderingen op het vruchtgebruik

op aandelen: een complex gegeven”, TFR, afl. 422, p. 481.
(3) L. BROSENS, o.c., 477.
(4) Vergelijk met artikel 202, § 2, 2°, WIB92, dat wel verwijst naar de eigendomsver-

eiste.
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neer men het vruchtgebruik als een niet reeds vooraf bestaand element
van het eigendomsrecht opvat, maar als een volledig andersoortig zake-
lijk recht dat zich onderscheidt van het eigendomsrecht dat zelf, na de
vestiging van een vruchtgebruik, volledig intact blijft (hedendaagse ver-
sie), dient het vruchtgebruik op aandelen, voor de toepassing van
artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, volledig te worden geassimileerd met
het aandeel zelf (1).

Het begrip “aandeel” in de zin van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, om-
vat immers alle zakelijke rechten op een aandeel, zowel de rechten die
een onderdeel vormen van het eigendomsrecht, als andersoortige zake-
lijke genotsrechten. 

Voormelde wettekst maakt bovendien geen onderscheid naargelang de
waardevermindering op de aandelen het gevolg is van het loutere verloop
van de tijd, dan wel het gevolg is van de verslechtering van het resultaat
van de dochtervennootschap. 

Anders dan het middel aanneemt, dient voor de toepassing van
artikel 198, 7°, WIB92, geen onderscheid te worden gemaakt tussen een
waardevermindering op de onderliggende aandelen en een waardever-
mindering op het (tijdelijk) vruchtgebruik.

Door het toepassingsgebied van artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, te be-
perken tot waardeverminderingen op de onderliggende aandelen, die in
(blote of volle) eigendom toebehoren aan de belastingplichtige vennoot-
schap, leest eiseres deze wetsbepaling bijgevolg te restrictief.

14. Om haar standpunt te staven dat het begrip “aandelen” in de zin van
artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, niet het vruchtgebruik op aandelen om-
vat, verwijst eisers naar de samenhang met andere wetsartikelen van
het WIB92, waarin datzelfde begrip voorkomt. Eiseres verwijst meer be-
paald naar de samenhang met de artikelen 192, § 1, WIB92 (meerwaarden
op aandelen) en 202, § 2, 2°, WIB92 (DBI-aftrek).

Met de wet van 23 oktober 1991, die de moeder-dochterrichtlijn omzette in
het Belgisch recht, werd volgens eiseres een coherent geheel tot stand ge-
bracht door een (onder voorwaarden) principiële vrijstelling van meerwaar-
den op aandelen en dividenden (via het DBI-regime) te koppelen aan de
principiële niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen en minderwaar-
den, waarbij het non bis in idem beginsel de leidraad vormde: het vermijden
van dubbele verliesaftrek enerzijds en dubbele belasting anderzijds (2).

In dit verband moet evenwel worden opgemerkt dat de samenhang tus-
sen de artikelen 192, § 1, 198, 7°, en 202, § 2, 2°, WIB92, niet absoluut is nu
er geen noodzakelijk verband bestaat tussen de vrijstelling van de meer-
waarden enerzijds en de niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen
en minderwaarden, anderzijds. Ook bij aandelen die niet in aanmerking
komen voor de vrijstelling van meerwaarden, zijn eventuele waardever-
minderingen of minderwaarden immers van aftrek uitgesloten. Dit is
bijv. het geval voor tradingvennootschappen (3).

(1) Cf. L. BROSENS, o.c., 479.
(2) Voorziening, p. 8, onderaan, en p. 9, bovenaan.
(3) J. VAN DIJCK, “Meerwaarden op aandelen: ook bij vervreemding vruchtgebruik”,

Fiscoloog 2012, afl. 1285, p. 6.
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In het hoger reeds besproken arrest van 19 juli 2005 oordeelde het
Grondwettelijk Hof bovendien dat er geen beginsel bestaat volgens het-
welk het fiscale regime van meerwaarden op aandelen volledig gekop-
peld moet worden aan het fiscale regime van minderwaarden op diezelfde
aandelen (1).

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt tenslotte dat de wetgever
zich rekenschap gaf van het feit dat de omzetting van de nieuwe moeder-
dochterrichtlijn onvermijdelijk aan de Schatkist geld zou kosten zodat
de fiscale neutraliteit via compensaties verzekerd diende te worden. De
niet-aftrekbaarheid van waardeverminderingen in artikel 198, eerste lid,
7°, WIB92, was één van die compensaties (2).

De samenhang tussen de principiële vrijstelling van meerwaarden op
aandelen en dividenden en de principiële niet-aftrekbaarheid van waar-
deverminderingen en minderwaarden op aandelen, noopt er bijgevolg
niet toe om het begrip “aandelen” in artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92, in
dezelfde zin te interpreteren als in de artikelen 192, § 1, en 202, § 2, 2°,
WIB92, met name als aandelen waarvan de vennootschap het juridisch ei-
gendomsrecht bezit, hetzij als volle eigenaar, hetzij als blote eigenaar.

Waar in artikel 202, § 2, 2°, WIB92, uitdrukkelijk de eis wordt gesteld
dat de aandelen in volle eigendom worden behouden, is dit evenwel niet
het geval in artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92.

15. Uw Hof nam in een arrest van 16 december 2011 (3) bovendien aan
dat de vestiging van een vruchtgebruik op aandelen aanleiding kan ge-
ven tot een vrijgestelde meerwaarde in de zin van artikel 192 WIB92, in
hoofde van de (blote) eigenaar van die aandelen.

Ook deze rechtspraak bevestigt dat Uw Hof een ruime interpretatie
voorop stelt van het begrip “aandelen”, omvattende alle zakelijke rech-
ten op aandelen, zowel het vruchtgebruik, als de volle en blote eigendom.

16. Ik deel dan ook het standpunt van de auteurs die, gelet op het lega-
liteitsbeginsel en de hierdoor genoodzaakte strikte interpretatie van de
fiscale wet, hebben besloten tot de toepassing van artikel 198, eerste lid,
7°, WIB92, op het vruchtgebruik op aandelen (4).

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, 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 Antwerpen van 8 mei 2012.

(1) Gw.H. 19 juli 2005, nr. 130/2005.
(2) L. BROSENS, o.c., 486, met verwijzing naar Parl. St. Kamer, 1991-92, nr. 1784/3, p. 2.
(3) AR F.10.0053.F, AC 2011, nr. 695.
(4) C. CHEVALIER, Vademecum Vennootschapsbelasting, Gent, Larcier, 2011, 690; D. DE

CREM en M. MASSART, Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de la déclaration fis-
cale, Brussel, Larcier, 2006, 233; T. LAUREYS, “Vruchtgebruik”, in X, Fiscale studies, 2004,
Gent, Larcier, 2004, 60.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 198, eerste lid, 7°,
WIB92 worden niet als beroepskosten aangemerkt waardeverminderin-
gen en minderwaarden op aandelen, behoudens minderwaarden op aan-
delen geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het
maatschappelijk vermogen van een vennootschap tot ten hoogste het
verlies aan gestort kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoor-
digd.

Die wetsbepaling maakt geen onderscheid naargelang van de aard van
het zakelijk recht op aandelen. Hieruit volgt dat waardeverminderin-
gen op het vruchtgebruik op aandelen in beginsel niet aftrekbaar zijn
als beroepskost.

2. Het middel dat aanvoert dat het in artikel 198, eerste lid, 7°, WIB92
neergelegde verbod om waardeverminderingen op aandelen fiscaal in
aftrek te nemen, niet van toepassing is op waardeverminderingen op
het vruchtgebruik op aandelen, gaat uit van een onjuiste rechtsopvat-
ting.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Adocaten: de heer Maes en de heer De Bruyn.

N° 595

1° KAMER — 10 oktober 2014
(AR F.13.0026.N)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — WINSTMARGEREGELING

VOOR TWEEDEHANDSVOERTUIGEN. — NEGATIEVE MARGE. — MOGELIJKHEID TOT

OVERDRACHT.
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De bijzondere regeling van de belastingheffing over de winstmarge maakt het
mogelijk om de maatstaf van de heffing te berekenen per levering of per be-
lastingtijdvak of kwartaal en dat indien de winstmarge wordt bepaald per
levering en die levering een negatieve marge oplevert, deze negatieve marge
niet kan worden overgedragen naar een andere levering met een positieve
marge (1). (Artt. 315 en 318 Richtlijn Raad 2006/112/EG van 28 november
2006; art. 58, § 4, Btw-wetboek; art. 3 KB nr. 53 van 23 december 1994)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. AUTO ELEKTRO 
PEETERS B.V.B.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de toepassing van de winstmargere-
geling voor tweedehandse voertuigen op het vlak van de btw.

Verweerster berekende bij de verkoop van tweedehandse voertuigen de
maatstaf van heffing per levering overeenkomstig de administratieve
toegeving omschreven onder nr. 83 van de aanschrijving nr. 2 van
2 januari 1995.

Bij verweerster werd vastgesteld dat wanneer zij wagens verkocht met
een negatieve marge, de btw op deze negatieve marge terugvroeg.

Volgens de administratie doet de bepaling van de maatstaf van heffing
per levering geen recht op teruggaaf ontstaan wanneer bepaalde voertui-
gen worden verkocht met een negatieve marge.

Verweerster vorderde de nietigverklaring van het uit hoofde van deze
btw-inbreuk uitgevaardigd dwangbevel.

In graad van beroep verklaarde het hof van beroep te Antwerpen bij het
thans bestreden arrest van 9 oktober 2012 de vordering van verweerster
gegrond en het dwangbevel nietig.

2. Het bestreden arrest oordeelt dat het standpunt van de administra-
tie, dat steunt op de aanschrijving nr. 2 van 2 januari 1995, luidend dat de
bepaling van de maatstaf van heffing per levering geen recht op terug-
gaaf doet ontstaan wanneer bepaalde goederen worden verkocht met ne-
gatieve marge, strijdig is met de wettelijke regeling vervat in artikel 58,
§ 4, 11°, btw-wetboek, de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 53 van
23 december 1994, en de bepalingen van de artikelen 312 tot en met 325 van
de Richtlijn 2006/112/EG.

3. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat geen enkele wette-
lijke bepaling, noch communautaire rechtsregel aan een belastingplich-
tige, die voor de toepassing van de bijzondere regeling van
belastingheffing over de winstmarge, de maatstaf van heffing vaststelt
per levering, het recht toekent op teruggaaf van btw ingeval van een le-
vering met een negatieve marge.

Het verbod op teruggaaf ingeval van een negatieve marge bij de bepa-
ling van de maatstaf van heffing per levering, vindt, volgens eiser wel de-
gelijk steun in de communautaire en wettelijke regeling.

(1) Zie concl. OM.
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Eiser besluit dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat ver-
weerster haar recht op teruggaaf van btw behield “bij gebrek aan wette-
lijke bepaling die dit recht uitsloot bij toepassing van de maatstaf van
heffing per levering in plaats van heffing per aangiftetijdvak”, mitsdien
niet wettig het dwangbevel dd. 30 juli 2009 nietig heeft verklaard (1).

4. De bijzondere “winstmargeregeling”, zoals ingevoerd in artikel 26bis
van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting
— Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:
uniforme grondslag, thans neergelegd in de artikelen 311 tot 332 van de
Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 van de Raad betreffende het
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde, houdt in
dat enkel btw wordt geheven over de winstmarge die de belastingplich-
tige wederverkoper behaalt en wijkt af van het algemene beginsel dat,
overeenkomstig artikel 2 van voormelde richtlijnen, btw wordt geheven
over elke levering van goederen en over elke dienst die door een belas-
tingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht. 

De winstmargeregeling, die onder meer van toepassing is op de weder-
verkoop van gebruikte personenvoertuigen, voorkomt dat gebruikte
goederen die opnieuw in de handel worden gebracht, een tweede maal
worden belast zonder dat rekening wordt gehouden met de btw die nog
in de prijs is inbegrepen.

Deze bijzondere Communautaire regeling van belastingheffing over de
winstmarge werd omgezet in artikel 58, § 4, btw-wetboek, en nader uit-
gewerkt in het koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994 met be-
trekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen
voor verzamelingen en antiquiteiten, alsook in de aanschrijving nr. 2
van 2 januari 1995.

De maatstaf van heffing is, overeenkomstig de artikelen 26bis B. 3 van
de Richtlijn 77/388/EEG, 315 van de Richtlijn 2006/112/EG, en 2, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994, de winstmarge van de be-
lastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de btw
die voor de winstmarge zelf geldt, waarbij de winstmarge van de belas-
tingplichtige wederverkoper gelijk is aan het verschil tussen de door de
belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs
en de aankoopprijs.

De bijzondere regeling van de belastingheffing over de winstmarge op
de verkoop van tweedehandse goederen, maakt het mogelijk om de

(1) Schending van het algemeen rechtsbeginsel van de neutraliteit van het btw-stel-
sel, de artikelen 2, 17 en 26bis van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977,
1, 168, 311 tot en met 332 van de Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 van de Raad
betreffende het Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde,
2, eerste lid, 45, 58, § 4, in het bijzonder 11°, btw-wetboek, 1, 2, 3, 4 en 10 van het konink-
lijk besluit nr. 53 van 23 december 1994.
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maatstaf van heffing te berekenen per levering (1), of per belastingtijdvak
of kwartaal (2).

5. Overeenkomstig artikel 318, lid 3, van deze Richtlijn dienen de lid-
staten de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat de desbe-
treffende belastingplichtigen ongerechtvaardigde voordelen genieten of
ongerechtvaardigde schade lijden.

Zo bepaalt artikel 58, § 4, 11°, van het btw-wetboek dat, indien de toe-
passing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winst-
marge een negatieve marge tot resultaat heeft, zulks geen recht op
terugbetaling van de belasting kan doen ontstaan. 

6. In de toelichting bij de voorziening (3) vestigt eiser de aandacht op
het werkingsmechanisme en bijzondere kenmerken van de winstmarge-
regeling:

“De achterliggende reden voor het invoeren van de winstmargeregeling
is het vermijden dat tweemaal BTW wordt geheven. Wanneer bijvoor-
beeld een particulier een voertuig heeft aangekocht, dan heeft hij hierop
btw moeten betalen. Deze btw heeft hij niet kunnen recupereren door het
uitoefenen van een aftrek. Wanneer deze particulier het voertuig ver-
koopt aan een btw-plichtige handelaar in voertuigen dan drukt de door
de particulier betaalde btw nog steeds op het voertuig. De btw-plichtige
handelaar verkoopt vervolgens het voertuig. In principe dient hij als
btw-plichtige op deze verkoop btw aan te rekenen. Op deze wijze zou er
btw op btw verschuldigd zijn. Dit is strijdig met het basisbeginsel inzake
btw dat op alle goederen slechts éénmaal btw mag drukken. Om dit be-
ginsel gestand te doen werd de margeregeling ingesteld waarbij de belas-
tingplichtige wederverkoper enkel btw moet aanrekenen op zijn
winstmarge (4).

Typisch of kenmerkend voor deze ‘bijzondere regeling’ is dat de maat-
staf van heffing (marge) ‘negatief’ kan zijn. In een dergelijk geval zullen
negatieve saldi overgedragen worden naar een volgend aangiftetijdvak.
Maar in situaties waarin de belastingplichtige wederverkoper opteerde
voor een individualisering van de verkopen van tweedehandse vervoer-
middelen, en de maatstaf van heffing per levering berekende, zullen der-
gelijke negatieve maatstaven van heffing niet overgedragen kunnen
worden naar een volgende aangifteperiode. Er zal dan — en dat is juist
“het bijzondere van deze bijzondere regeling’ — geen btw verschuldigd
kunnen zijn over de ‘gerealiseerde’ winstmarge (5).

(1) Wat de regel is volgens de artikelen 26bis B. 3 van de Richtlijn 77/388/EEG en 315
van de Richtlijn 2006/112/EG, en de uitzondering — als administratieve toegeving —
volgens nr. 83 van de aanschrijving nr. 2 van 2 januari 1995.

(2) Wat de regel is volgens artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 53 van
23 december 1994, en de uitzondering volgens de artikelen 318 van de Richtlijn 2006/112/
EG en 26bis B. 10 van de Richtlijn 77/388/EEG.

(3) Pp. 15-17.
(4) H. VANDEBERGH, “Problemen bij de toepassing van de margeregeling voor twee-

dehandse voertuigen inzake BTW”, TFR 2001, afl. 208, 884.
(5) Die immers “negatief” is omdat de aankoopprijs welke betaald werd door de

belastingplichtige wederverkoper aan de verkoper groter of hoger is dan de uiteinde-
lijke verkoopprijs.
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Door deze ‘bijzondere regeling’ toe te passen en enkel en alleen maar
‘verschuldigde BTW” te laten berekenen over de ‘winstmarge” wil men
de betrokken belastingplichtige wederverkoper behoeden voor elke ‘on-
gerechtvaardigde schade’ die hij zal lijden ingevolge een wederverkoop
met een negatieve winstmarge.

Anderzijds zal geen enkele belastingplichtige wederverkoper gerech-
tigd zijn zich een ongerechtvaardigd voordeel toe te eigenen. Het gevaar
bestaat inderdaad dat men in een situatie komt waarin de belasting-
plichtige wederverkoper er alle belang bij heeft de prijs van zijn aankoop
bij particulieren of andere in artikel 314 van Richtlijn 2006/112/EG beoog-
de personen kunstmatig te verhogen teneinde de belastbare marge te
verminderen en daarna te pogen ‘teruggaaf’ te bekomen en/of geen ‘ver-
schuldigde belasting op de winstmarge’ te betalen. Mocht betrokken be-
lastingplichtige wederverkoper toch teruggaaf bekomen van btw,
berekend over de negatieve verkoopprijs, is dat vooreerst een bedrag dat
— in theorie — zou moeten toekomen aan de werkelijke rechthebbende
van deze btw (1). Bij de overdracht door voormelde verkoper (2) werd
echter geen ‘verschuldigde btw’ aangerekend aan de belastingplichtige
wederverkoper. Deze laatste betaalde een zuivere verkoopprijs aan de
overlater van het gebruikte personenvoertuig die als eindconsument of
als belastingplichtige niet-indiener van periodieke btw-aangiften aan-
vankelijk de btw niet in aftrek heeft kunnen brengen. Dergelijk ‘goed’
— waarop bij de overdracht geen verschuldigde btw werd aangerekend —
komt thans dus opnieuw in de werkingssfeer van de btw terecht, doch en-
kel de winstmarge zal worden belast”.

7. Eiser stelt terecht dat er, gelet op de typische kenmerken of wer-
kingsmechanisme van de “margeregeling”, er geen enkele wettelijke re-
den voorhanden is op grond waarvan de betrokken belastingplichtige
wederverkoper een vermeend recht op teruggaaf zou kunnen uitoefenen. 

De belastingplichtige wederverkoper zal, door gebruik te maken van
de in de artikelen 312 en volgende van Richtlijn 2006/112/EG voorziene
“Bijzondere regeling voor belastingplichtige wederverkopers”, de winst-
marge bepalen welke gelijk is aan het verschil tussen de door deze belas-
tingplichtige wederverkoper voor het tweedehandse voertuig gevraagde
verkoopprijs én de aankoopprijs ervan en enkel en alleen over een derge-
lijk positief verschil (de winstmarge) verschuldigde btw moeten aanre-
kenen. 

8. Geen enkele wettelijke, noch communautaire rechtsregel is voor-
handen om enig “recht op teruggaaf” toe te kennen aan een belasting-
plichtige wederverkoper ingeval van een negatieve winstmarge.

In tegenstelling tot wat de appelrechters oordelen, is het van geen be-
lang of de betrokken belastingplichtige wederverkoper de margeregeling
toepast “per aangiftetijdvak” dan wel “levering per levering”.

(1) De particulier of een andere categorie van belastingplichtigen welke geen perio-
dieke btw-aangiften indienen en bij aankoop geen recht op aftrek van voorbelasting
hebben kunnen uitoefenen.

(2) Particulier of niet indiener van periodieke btw-aangiften.
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Artikel 58, § 4, 11°, btw-wetboek, is niet voor interpretatie vatbaar
waar het stelt dat wanneer de toepassing van de bijzondere regeling van
belastingheffing over de winstmarge een negatieve marge tot resultaat
heeft, zulks geen recht op terugbetaling van de belasting doet ontstaan.

Dit verbod op teruggaaf van btw is algemeen en geldt ongeacht de wijze
waarop de maatstaf van heffing wordt vastgesteld, hetzij levering per le-
vering, hetzij per aangiftetijdvak.

Het bestreden arrest oordeelt dan ook niet wettig dat er wel een recht
op teruggaaf van btw geldt ingeval er een negatieve marge is wanneer de
maatstaf van heffing wordt berekend per levering.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
9. In de memorie van antwoord gaat verweerder uit van de onjuiste

rechtsopvatting dat nergens in de artikelen 312 tot 325 van de Europese
Richtlijn 2006/112, de mogelijkheid gegeven wordt aan de Lidstaten om te
bepalen dat negatieve marges geen recht geven op terugbetaling zodat
de Belgische Staat niet bevoegd is dergelijke bepaling op te nemen in de
wet (1).

Artikel 318, lid 3, van deze Richtlijn verplicht de lidstaten immers de
nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat de desbetreffende
belastingplichtigen ongerechtvaardigde voordelen genieten of onge-
rechtvaardigde schade lijden.

In deze omstandigheden is Uw Hof niet gehouden de door verweerder
voorgestelde prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van
Justitie.

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 9 oktober 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. In de artikelen 311 tot 332 van de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad
van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde wordt, in afwijking van het be-

(1) Artikel 58, § 4, 11°, btw-wetboek.
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ginsel van de belastingheffing per levering, voorzien in een bijzondere
regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor
verzamelingen en antiquiteiten waarbij de belasting kan worden gehe-
ven over de winstmarge.

Volgens artikel 315 van de Richtlijn is de maatstaf van heffing in dat
geval de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper, vermin-
derd met het bedrag van de btw die voor de winstmarge zelf geldt. De
winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper is gelijk aan het
verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het
goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs.

2. Artikel 318, lid 1, van de Richtlijn bepaalt dat teneinde de inning
van de belasting te vereenvoudigen, de lidstaten voor bepaalde hande-
lingen of voor bepaalde categorieën belastingplichtige wederverkopers
kunnen bepalen dat de maatstaf van heffing voor leveringen van goede-
ren die onderworpen zijn aan de winstmargeregeling, wordt vastgesteld
voor ieder belastingtijdvak uit hoofde waarvan de belastingplichtige
wederverkoper de in artikel 250 bedoelde btw-aangifte moet indienen.
In dat geval is de maatstaf van heffing voor goederenleveringen waarop
hetzelfde btw-tarief van toepassing is, de totale winstmarge van de be-
lastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de btw
op diezelfde winstmarge. 

De totale winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de volgende
twee bedragen:

a) het totale bedrag van de goederenleveringen die onderworpen zijn
aan de winstmargeregeling en die gedurende het belastingtijdvak door
de belastingplichtige wederverkoper verricht zijn, dit wil zeggen de
som van de verkoopprijzen;

b) het totale bedrag van de in artikel 314 bedoelde goederenaankopen
die gedurende het belastingtijdvak door de belastingplichtige weder-
verkoper zijn verricht, dit wil zeggen de som van de aankoopprijzen.

3. Volgens artikel 318, lid 3, van de Richtlijn dienen de lidstaten de
nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat de in lid 1 bedoelde
belastingplichtigen ongerechtvaardigde voordelen genieten of onge-
rechtvaardigde schade lijden.

4. In uitvoering van de Richtlijn voorziet artikel 58, § 4, Btw-wetboek
in een bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge ge-
realiseerd door belastingplichtige wederverkopers op door hen verrich-
te leveringen van onder meer gebruikte goederen.

Volgens artikel 58, § 4, 11°, van hetzelfde wetboek doet, indien de toe-
passing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winst-
marge een negatieve marge tot resultaat heeft, zulks geen recht op
terugbetaling van de belasting ontstaan.

5. Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994
met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen
voor verzamelingen en antiquiteiten, bepaalt het volgende:

“De belastingplichtige wederverkopers stellen, onder de door of van-
wege de Minister van Financiën gestelde voorwaarden, de maatstaf van
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heffing voor leveringen van goederen die onderworpen zijn aan de bij-
zondere regeling van belastingheffing over de winstmarge vast voor elk
aangiftetijdvak.

De belastingplichtige wederverkoper dient jaarlijks een inventaris op
te maken van de voorraad goederen onderworpen aan de bijzondere re-
geling van belastingheffing over de winstmarge.

De maatstaf van heffing voor leveringen van goederen waarop hetzelf-
de tarief van de belasting van toepassing is, is de totale winstmarge van
de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van
de belasting die in dezelfde winstmarge is begrepen.

De totale winstmarge voor elk aangiftetijdvak, uitgezonderd voor het
laatste aangiftetijdvak van het jaar, is gelijk aan het verschil tussen: 

— het totale bedrag van de leveringen van goederen die onderworpen
zijn aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge
en die tijdens het tijdvak door de belastingplichtige wederverkoper
verricht zijn; dat bedrag is gelijk aan het totaal van de verkoopprijzen;

— en het totale bedrag van de door de belastingplichtige wederverko-
per tijdens het tijdvak verrichte aankopen van goederen bedoeld in
artikel 58, § 4, 2°, van het Wetboek, waarvan de leveringen door perso-
nen of belastingplichtigen vermeld in die bepaling voldoen aan de voor-
waarden gesteld in die bepalingen en, indien van het keuzerecht
bedoeld in artikel 58, § 4, 4°, van het Wetboek, gebruik wordt gemaakt,
van goederen gekocht of ingevoerd in de omstandigheden bedoeld in die
laatste bepaling; dat bedrag is gelijk aan het totaal van de aankoop-
prijzen. 

De totale winstmarge voor het laatste aangiftetijdvak van het jaar is
gelijk aan het verschil tussen: 

— het totale bedrag van de verkoopprijzen van de leveringen van goe-
deren die onderworpen zijn aan de bijzondere regelingen van belasting-
heffing over de winstmarge en die tijdens het jaar door de
belastingplichtige wederverkoper zijn verricht;

— en het totale bedrag van de aankoopprijzen van de goederen die tij-
dens hetzelfde jaar door de belastingplichtige wederverkoper met toe-
passing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de
winstmarge zijn geleverd, verhoogd met het bedrag van de winstmarges
die reeds werden aangegeven voor de vorige aangiftetijdvakken van
hetzelfde jaar.

Indien de totale winstmarge met betrekking tot het laatste aangifte-
tijdvak van het jaar een negatieve marge is, doet dit geen recht op
overdracht van die marge naar een volgend jaar ontstaan”.

6. Uit deze bepalingen volgt dat de bijzondere regeling van de belas-
tingheffing over de winstmarge het mogelijk maakt om de maatstaf
van de heffing te berekenen per levering of per belastingtijdvak of
kwartaal en dat indien de winstmarge wordt bepaald per levering en die
levering een negatieve marge oplevert, deze negatieve marge niet kan
worden overgedragen naar een andere levering met een positieve mar-
ge.
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7. De appelrechters die oordelen dat de verweerster wanneer zij twee-
dehandswagens verkoopt met een negatieve marge, gerechtigd is deze
over te dragen naar een andere levering die een positieve marge ver-
toont en bijgevolg een recht op teruggaaf van belasting kan doen gel-
den, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Over de door de verweerster voorgestelde prejudiciële vragen

8. De verweerster gaat in haar vraagstelling ervan uit dat nergens in
de artikelen 312 tot 325 van de Richtlijn aan de Lidstaten de mogelijk-
heid wordt geboden om te bepalen dat negatieve marges geen recht ge-
ven op terugbetaling van belasting zodat de Belgische Staat niet
bevoegd is om een bepaling op te nemen zoals artikel 58, § 4, 11°, Btw-
wetboek.

Gelet op het voornoemde artikel 318, lid 3, van de Richtlijn dat de
Lidstaten verplicht om de nodige maatregelen te treffen om te voorko-
men dat belastingplichtigen ongerechtvaardigde voordelen genieten of
ongerechtvaardigde schade lijden, berust de vraagstelling op een on-
juiste rechtsopvatting en bestaat er geen aanleiding tot het stellen van
de prejudiciële vragen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger be-

roep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn en de heer Vandebergh (bij de
balie te Hasselt).

N° 596

1° KAMER — 10 oktober 2014
(AR F.13.0109.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKRE-
DIET. — ONROERENDE VOORHEFFING. — KWIJTSCHELDING OF PROPORTIONELE

VERMINDERING. — VEREISTEN. — GOED DAT GEEN INKOMSTEN OPBRENGT. — BE-
GRIP.

De kwijtschelding of proportionele vermindering van de onroerende voorhef-
fing kan worden verleend, indien de belastingplichtige het-niet gemeubileerd
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gebouw in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen niet gebruikt
en indien de omstandigheid dat het in die periode geen inkomsten heeft op-
gebracht, het gevolg is van redenen onafhankelijk van de wil van de belas-
tingplichtige; een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed brengt
inkomsten op indien de belastingplichtige een voordeel of baat haalt uit een
aan een derde toegestaan gebruik van het onroerend goed; de loutere om-
standigheid dat de belastingplichtige tijdens het aanslagjaar het onroerend
goed verkoopt en de koopprijs ontvangt, heeft niet tot gevolg dat het onroe-
rend goed inkomsten opbrengt (1). (Art. 15, § 1, 1°, en 257, § 2, 3°, WIB92)

(VLAAMS GEWEST T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de weigering van het bestuur om ver-
weerster voor het aanslagjaar 2007 proportionele vermindering van de
onroerende voorheffing wegens leegstand of improductiviteit te verlenen
voor een te Tervuren gelegen gebouwd onroerend goed dat op
28 november 2007 openbaar werd verkocht. 

Het bestreden arrest van 15 januari 2013 van het hof van beroep te Gent
oordeelde dat verweerster wel degelijk gerechtigd was op een proportio-
nele vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductivi-
teit voor het aanslagjaar 2007, in toepassing van artikel 257, § 2, 3, WIB92,
in combinatie met artikel 15 WIB92, nu er geen sprake kan zijn van een
opbrengst bij de normale verkoop van een onroerend goed. 

2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden ar-
rest zulks niet wettig heeft beslist op grond dat bij de verkoop van het
onroerend goed door verweerster geen voordelen werden gerealiseerd die
de normale waarde van het onroerend goed te boven gingen, terwijl de
prijs die wordt betaald voor de normale tegenwaarde van een onroerend
goed volgens eiser wel degelijk als een opbrengst of inkomst van dat on-
roerend goed moet worden beschouwd in de zin van artikel 15, § 1, WIB92,
die verhindert dat de verkoper aanspraak kan maken op een verminde-
ring van de onroerende voorheffing wegens onproductiviteit 

Een onroerend goed dat wordt verkocht, voldoet volgens eiser immers
niet aan de gestelde voorwaarden nu het een opbrengst voortbrengt, met
name de verkoopprijs, zodat het bijgevolg niet onproductief in de zin van
artikel 15, § 1, WIB92, tijdens het aanslagjaar waarin het wordt ver-
kocht (2).

3. Overeenkomstig artikel 257, § 2, 3°, WIB92, kan, op aanvraag van de
belanghebbende, kwijtschelding of vermindering van de onroerende
voorheffing worden verleend voor zover het belastbaar inkomen ingevol-
ge artikel 15 kan worden verminderd.

Artikel 15, § 1, 1°, WIB92, bepaalt dat:

(1) Zie concl. OM.
(2) Schending van de artikelen 15, in het bijzonder § 1, 1°, 251 en 257, § 2, 3°, WIB92.
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“het kadastraal inkomen proportioneel (kan) worden verminderd naar
verhouding tot de duur en de omvang van de onproductiviteit, van het
ontbreken van het genot van inkomsten of van het verlies ervan:

1° wanneer een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop
van het jaar gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is
genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht”.

De vermindering van het kadastraal inkomen bij toepassing van
artikel 15, § 1, 1°, WIB92, vereist dat het goed niet gebruikt wordt door
omstandigheden buiten de wil van de eigenaar (1).

Wat de toepassingsvoorwaarden van deze bepaling betreft, kan ik ver-
wijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij het arrest van Uw Hof van
15 maart 2013 (2).

4. Zoals eiser stelt, kan een onroerend goed maar in aanmerking ko-
men voor een vermindering van onroerende voorheffing wegens onpro-
ductiviteit indien het volstrekt onproductief is geweest.

Het onroerend goed mag m.a.w. volstrekt geen inkomsten hebben opge-
leverd of geen enkele opbrengst hebben gegenereerd, van welke aard ook.

5. Uw Hof oordeelde reeds dat de inkomsten van een onroerend goed alles
omvatten wat wordt voortgebracht door dit onroerend goed zonder het
wezen ervan te veranderen (3). 

De loutere omstandigheid dat de belastingplichtige (houder van het za-
kelijk recht op 1 januari van het aanslagjaar) het onroerend goed ver-
koopt in de loop van het aanslagjaar, en hiervoor een koopprijs
ontvangt, impliceert niet dat dit goed inkomsten heeft opgebracht in de
zin van de hoger geciteerde wetsbepaling.

6. Zulks blijkt overigens impliciet uit de administratieve commentaar
op het WIB92:

“In geval van verandering van eigenaar in de loop van het jaar (verkoop,
schenking, erfenis, enz.), zijn de eventuele tijdperken van volledige niet-
ingebruikneming en onproductiviteit in hoofde van elk van de eigenaars
samen te voegen; de toestand van het gebouw is immers over het ganse
jaar na te gaan” (4).

Hieruit blijkt dat de verkoop van het goed in de loop van het aanslag-
jaar het verlenen van kwijtschelding of proportionele vermindering van
de onroerende voorheffing niet in de weg staat (5), waaronder in fine
wordt gepreciseerd dat de gedeeltelijke vermindering van de OV op
grond van in hoofde van de vroegere eigenaar en in hoofde van de nieuwe
eigenaar in aanmerking komende tijdperken van niet-ingebruikneming
en onproductiviteit, alleen door de vroegere eigenaar mag worden gevor-
derd).

In de Com. IB (6) wordt zulks nogmaals bevestigd:

(1) Cass. 11 februari 2010, AR F.09.0059.N, AC 2010, nr. 99.
(2) AR F.12.0067.N, AC 2013, nr. 191.
(3) Cass. 3 oktober 1977, AC 1978, 147; Cass. 12 juni 1944, Bull. en Pas. 1944, I, 379.
(4) Nr. 257/119.
(5) Cf. tevens nr. 257/163, voorbeeld sub b.
(6) Nr. 257/173.
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“In geval van wijziging van eigenaar is alleen de houder van het recht
op 1 januari bevoegd om de aanslag te betwisten en, voor de toepassing
van art. 257, 4°, WIB92 mag zijn bezwaarschrift slaan op het jaargedeelte
tijdens hetwelk hij geen recht op het onroerend goed meer uitoefent. De
eventuele ontheffing gebeurt geheel te zijnen voordele, zelfs indien de re-
denen van ontheffing, geheel of gedeeltelijk, in hoofde van de nieuwe
houder moeten worden beoordeeld”.

Het middel faalt naar recht nu het uitgaat van de onjuiste rechtsop-
vatting dat een onroerend goed dat wordt verkocht, niet aan de gestelde
voorwaarde voldoet nu het een opbrengst voortbrengt, met name de ver-
koopprijs, zodat het bijgevolg niet onproductief is in de zin van
artikel 15, § 1, WIB92, tijdens het aanslagjaar waarin het wordt verkocht.

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 15 januari 2013.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 17 maart 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 257, § 2, 3°, WIB92, zoals van toepassing in het
Vlaamse Gewest, wordt kwijtschelding of proportionele vermindering
van de onroerende voorheffing verleend voor zover het belastbaar inko-
men ingevolge artikel 15 kan worden verminderd.

Krachtens artikel 15, § 1, 1°, WIB92 wordt het kadastraal inkomen
proportioneel verminderd naar verhouding tot de duur en de omvang
van de onproductiviteit, van het ontbreken van het genot van inkom-
sten of van het verlies ervan wanneer een niet-gemeubileerd gebouwd
onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen
volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft
opgebracht.

2. Hieruit volgt dat de kwijtschelding of proportionele vermindering
van de onroerende voorheffing kan worden verleend, indien de belas-
tingplichtige het-niet gemeubileerd gebouw in de loop van het jaar ge-
durende ten minste 90 dagen niet gebruikt en indien de omstandigheid
dat het in die periode geen inkomsten heeft opgebracht, het gevolg is
van redenen onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige.
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3. De inkomsten van een onroerend goed omvatten alles wat wordt
voortgebracht door dit onroerend goed zonder het wezen ervan te ver-
anderen. 

4. Een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed brengt inkomsten
op in de zin van artikel 15, § 1, 1°, WIB92 indien de belastingplichtige
een voordeel of baat haalt uit een aan een derde toegestaan gebruik van
het onroerend goed.

De loutere omstandigheid dat de belastingplichtige tijdens het aan-
slagjaar het onroerend goed verkoopt en de koopprijs ontvangt, heeft
niet tot gevolg dat het onroerend goed inkomsten opbrengt in de zin
van artikel 15, § 1, 1°, WIB92.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 

Dictum

Het Hof, 
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

10 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn, de heer Baudoncq (bij de balie
te Leuven) en de heer Lefebvre (bij de balie te Leuven).

N° 597

3° KAMER — 13 oktober 2014
(AR S.11.0151.N)

1° VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. — BIJKOMENDE BEDRIJVIGHEID.
— WINSTGEVENDE AARD. — BEGRIP. — GEVOLG.

2° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — TOEPASSINGSGEBIED. — UIT-
BREIDING VAN DE WET. — LASTHEBBERS. — VERENIGING ZONDER WINSTOOG-
MERK.

1° en 2° Een vereniging zonder winstoogmerk die noch haar verrijking noch
een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden nastreeft, kan een
bijkomstige winstgevende bedrijvigheid uitoefenen, op voorwaarde dat die
bedrijvigheid noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onbaatzuchtig
doel van de vereniging en dat laatstgenoemde die winst geheel aan dat doel
besteedt; een vereniging zonder winstoogmerk schendt haar wettelijk statuut
niet wanneer de winst uit de bijkomstige bedrijvigheid wordt besteed aan het
onbaatzuchtige doel dat de vereniging nastreeft; uit de samenhang van
artikel 2, § 1, 1°, RSZ-wet, artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet en
artikel 1, derde lid VZW-wet volgt dat een vereniging zonder winstoogmerk
die binnen de voormelde grenzen een bijkomstige industriële of handelsacti-
viteit uitvoert, haar wettelijk statuut van vzw in de zin van artikel 1, derde
lid, VZW-wet behoudt en ook voor de toepassing van artikel 3, 1°, Uitvoe-
ringsbesluit RSZ-wet, moet worden beschouwd als een vereniging die geen
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industriële of handelsactiviteit uitvoert en die er niet naar streeft haar leden
een materieel voordeel te verschaffen (1).

(RSZ T. FEDERATIE VAN DE ELEKTRICITEIT EN DE ELEKTRONICA V.Z.W. 
E.A.)

Conclusie van de Advocaat-generaal Vanderlinden:

1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 7° kamer van
het Arbeidshof te Brussel gewezen op 16 juni 2011. Door eiser wordt er een
middel aangevoerd.

2. Wat betreft het eerste onderdeel van het middel.

In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van:
 artikel 2, § 1, 1°, RSZ-wet.
 artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zon-

der winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen;

 artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet.
a. Probleemstelling.
De kwestie die aan de orde is in het eerste onderdeel betreft de werking

van artikel, 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, waarbij het toepassings-
gebied van de RSZ-wet wordt uitgebreid. De vraag die zich stelt is of, in-
gevolge voornoemde bepaling, iedere vereniging zonder winstoogmerk
onder de gelding van de RSZ-wet valt en er dus een bijdrageplicht is voor
de lasthebbers van deze rechtspersonen. Dit is het standpunt dat ver-
woord wordt door eiser. Of zijn bepaalde verengingen zonder winstoog-
merk uitsloten uit deze uitbreiding.

b. Bespreking. 
Luidens artikel 2, § 1, enig lid, 1°, van de RSZ-wet kan de Koning onder

bepaalde voorwaarden de toepassing van de wet inzake de sociale zeker-
heid voor werknemers uitbreiden tot de personen die, zonder door een ar-
beidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder
het gezag van een ander persoon verrichten of die arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. 

Zo verruimt artikel 3, enig lid, 1° Uitvoeringsbesluit RSZ-wet de toe-
passing van de wet tot “de personen die, in hoedanigheid van lasthebbers
en tegen een ander loon dan kost en inwoon, hun voornaamste bedrijvig-
heid wijden aan het dagelijks beheer of aan de dagelijkse leiding van ver-
enigingen en organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen
uitvoeren en die er niet naar streven hun leden een materieel voordeel
te verschaffen, alsmede tot die verenigingen en organisaties.

…”.
Uit de desbetreffende bepaling komt duidelijk naar voor dat slechts be-

paalde verenigingen onder het toepassingsgebied van de uitbreiding val-
len. Het Koninklijk besluit stelt dat enkel deze verenigingen die geen
industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en die er niet naar streven

(1) Zie concl. OM.
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hun leden een materieel voordeel te verschaffen getroffen worden door
de uitbreiding. Het gaat hier om cumulatieve voorwaarden (1).

De tweede volzin van het voormelde artikel 3, enig lid, 1°, te weten:
“Bedoeld worden inzonderheid de ziekenfondsen, verbonden en lands-

bonden die erkend en gemachtigd zijn voor het verlenen van prestaties
van vrijwillige en verplichte verzekering in geval van ziekte of invalidi-
teit, van werknemers en zelfstandigen, de coöperatieve vennootschappen
die voldoen aan de voorwaarden bepaald bij artikel 5 van de wet van
20 juli 1955 houdende instelling van aan Nationale Raad voor de coöpera-
tie en haar uitvoeringsbesluiten en de verenigingen zonder winstoog-
merk”.

heeft enkel tot doel verder te preciseren over welke soort van vereni-
ging het gaat, zonder evenwel afbreuk te doen aan de cumulatieve voor-
waarde die de eerste zin bevat. De tweede zin is derhalve geen autonome
bepaling. 

De appelrechters stellen, niet bekritiseerd, vast dat de vereniging zon-
der winstoogmerk handelsverrichtingen uitvoert. Het betreft het, tegen
betaling, verschaffen van advies aan haar leden. Dienvolgens is aan één
van de cumulatieve voorwaarden niet voldaan. In het bestreden arrest
wordt dan ook op een correcte wijze toepassing gemaakt van de bepalin-
gen van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet door te oordelen dat verweer-
ster niet onder de uitbreiding valt.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt dan
ook naar recht.

3. (…)
4. Conclusie: Verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 16 juni 2011.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet;
— artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
(RSZ-wet);

(1) Ch.-E. CLESSE, L’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés et
indépendants — Aux frontières de la fausse indépendance, vol. II, Waterloo, Kluwer, 2010,
p. 210, nr. 315.
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— artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen;

— artikel 3, 1°, koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Uitvoeringsbesluit RSZ-
wet).

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest vernietigt het beroepen vonnis behoudens voor zover het
de zaken samenvoegde en de vorderingen ontvankelijk verklaarde.

Opnieuw recht doende, verklaart het de oorspronkelijke vordering van eerste
verweerster en van tweede verweerder als volgt gegrond en de aanvullende (vor-
dering) ontvankelijk en als volgt gegrond: “zegt voor recht dat (tweede verweer-
der) voor de prestaties die hij leverde voor de vzw niet onderworpen is aan het
stelsel van de sociale zekerheid van werknemers, verklaart de beslissing van (ei-
ser) waarvan kennis werd gegeven aan (tweede verweerder) en/of de vzw op
22 juni 2007, 25 september 2007 en 30 januari 2008 onwettig en zegt dat deze beslis-
sing geen gevolgen kan hebben”.

Het bestreden arrest veroordeelt eiser dienvolgens tot terugbetaling aan de
vzw van 281.806,40 euro onverschuldigd betaalde bedragen te vermeerderen met
de gerechtelijke intrest vanaf 24 maart 2010.

Het bestreden arrest schraagde deze beslissing op de volgende motieven:

“2. Is artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet enkel van toepassing op
verenigingen en organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uit-
voeren, en indien dit het geval is, kan er dan sprake zijn van een schending van
het gelijkheidsbeginsel?

Terecht stelt de vzw dat artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet enkel
van toepassing is op verenigingen en organisaties die geen industriële of han-
delsverrichtingen uitvoeren en die niet trachten een materieel voordeel te ver-
schaffen aan hun leden.

Naar het oordeel van het arbeidshof is de discussie tussen partijen over wat
nu eigenlijk een vereniging zonder winstoogmerk is, zonder belang voor de
vraag of dergelijke vereniging al dan niet een vereniging is in de zin van voor-
meld artikel 3, 1°.

De bepalingen die de verschuldigdheid van socialezekerheidsbijdragen regelen
zijn van openbare orde, en dienen derhalve beperkend te worden geïnterpre-
teerd.

De duidelijke tekst van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet be-
paalt dat de in dit artikel voorziene uitbreiding van het toepassingsgebied van
de RSZ-wet enkel van toepassing is op verenigingen en organisaties die voldoen
aan de dubbele voorwaarde dat zij geen industriële of handelsverrichtingen uit-
voeren en dat zij niet trachten een materieel voordeel te verschaffen aan hun
leden.

In voorliggende betwisting staat niet ter discussie dat de vzw wel diensten
verleent aan haar leden, doch niet tracht aan haar leden een materieel voordeel
te verschaffen.

Terecht argumenteert de vzw dat zij wel handelsverrichtingen uitvoert door
aan haar leden tegen betaling adviezen te verschaffen; dergelijke leveringen van
diensten zijn ongetwijfeld handelsverrichtingen in de zin van artikel 3, 1°, Uit-
voeringsbesluit van de RSZ-wet.

Vermits het arbeidshof aanvaardt dat artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de
RSZ-wet enkel van toepassing is op verenigingen en organisaties die geen indus-
triële of handelsverrichtingen uitvoeren, dient de vraag naar een mogelijke
schending van het gelijkheidsbeginsel niet te worden aanvaard.
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3. Werd voldaan aan de overige toepassingsvoorwaarden van artikel 3, 1°, Uit-
voeringsbesluit van de RSZ-wet?

Tenslotte moet worden ingegaan op de laatste vraag die tussen partijen ter
discussie stond, met name of aan de — thans overige — toepassingsvoorwaarden
van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet werd voldaan.

Artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet bepaalt dat de toepassing van
deze wet wordt verruimd tot de personen die, in de hoedanigheid van lasthebber
en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun voornaamste bedrijvigheid
wijden aan het dagelijks beheer of aan de dagelijkse leiding van verenigingen en
organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en die er
niet naar streven hun leden een materieel voordeel te verschaffen, alsmede tot
die verenigingen en organisaties.

De bepalingen die de verschuldigdheid van socialezekerheidsbijdragen regelen
zijn van openbare orde, en dienen derhalve beperkend te worden geïnterpre-
teerd. Bovendien leidt ook het feit dat de bepalingen van voormeld artikel 3, 1°,
afwijken van de algemene regel tot de noodzaak van beperkende interpretatie.

Dit betekent dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de RSZ-wet en-
kel van toepassing kan zijn op personen die, in de hoedanigheid van lasthebber
en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun voornaamste bedrijvigheid
wijden aan het dagelijks beheer of aan de dagelijkse leiding van verenigingen en
organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en die er
niet naar streven hun leden een materieel voordeel te verschaffen, alsmede tot
die verenigingen en organisaties.

In voorliggende betwisting wordt op overtuigende wijze aangetoond dat de
voornaamste bedrijvigheid van (tweede verweerder) niet gewijd is (aan) het da-
gelijks beheer of de dagelijkse leiding van de vzw, zodat ook aan deze toepas-
singsvoorwaarde van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet niet werd
voldaan.

Conclusie

Vermits de vzw ook handelsverrichtingen uitvoert en de voornaamste activi-
teit van (tweede verweerder) niet de dagelijkse leiding van de vzw is, kan (eiser)
zich niet beroepen op de toepassing van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit van de
RSZ-wet om van de vzw betaling te vorderen van socialezekerheidsbijdragen
voor de prestaties die door (tweede verweerder) voor de vzw worden geleverd”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, RSZ-wet kan de Koning, onder de voor-
waarden die hij bepaalt, de toepassing van de RSZ-wet uitbreiden tot de perso-
nen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon
arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van een andere persoon of die een
arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereen-
komst (zie ook artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, Algemene Beginselenwet Sociale Ze-
kerheid). 

In toepassing van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 1°, Uitvoerings-
besluit RSZ-wet de toepassing van de RSZ-wet verruimd tot “de personen die, in
hoedanigheid van lasthebbers en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun
voornaamste bedrijvigheid wijden aan het dagelijks beheer of aan de dagelijkse
leiding van verenigingen en organisaties die geen industriële of handelsverrich-
tingen uitvoeren en die er niet naar streven hun leden een materieel voordeel te
verschaffen, alsmede tot die verenigingen en organisaties. Bedoeld worden in-
zonderheid de ziekenfondsen, verbonden en landsbonden die erkend en gemach-
tigd zijn voor het verlenen van prestaties van vrijwillige en verplichte
verzekering in geval van ziekte of invaliditeit en de organisaties van werkge-
vers, van werknemers en van zelfstandigen, de coöperatieve vennootschappen



2174 ARRESTEN VAN CASSATIE   13.10.14 - N° 597

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2174  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
die voldoen aan de voorwaarden bepaald bij artikel 5 van de wet van 20 juli 1955
houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en haar uitvoe-
ringsbesluiten en de verenigingen zonder winstoogmerk”.

2. Artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, is van toepassing op de “vereni-
gingen en organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren en
die er niet naar streven hun leden een materieel voordeel te verschaffen”.

Met die bewoordingen viseert deze bepaling de verenigingen zonder winstoog-
merk, die in artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en
de stichtingen, als volgt worden gedefinieerd: 

“De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handels-
zaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te ver-
schaffen”.

Artikel 3, 1°, in fine, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet duidt de verenigingen zonder
winstoogmerk dan ook uitdrukkelijk aan als verenigingen die onder het toepas-
singsgebied van deze bepaling vallen.

Nu uit de tekst van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, volgt dat elke
vereniging zonder winstoogmerk, via deze uitbreidingsbepaling onder de toepas-
sing van de RSZ-wet valt, was de discussie tussen partijen over wat nu eigenlijk
een vereniging zonder winstoogmerk is, anders dan het bestreden arrest oordeel-
de, wel van belang voor de vraag of er al dan niet sprake kan zijn van een ver-
eniging in de zin van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet.

3. Het bestreden arrest oordeelt dat artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet,
enkel van toepassing is op verenigingen en organisaties die voldoen aan de dub-
bele voorwaarde dat zij (1) geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren
én dat zij (2) niet trachten een materieel voordeel te verschaffen aan hun leden.

Aan die eerste voorwaarde was volgens het arbeidshof niet voldaan nu eerste
verweerster ook handelsverrichtingen uitvoerde door aan haar leden tegen be-
taling adviezen te verschaffen.

Een vereniging zonder winstoogmerk die een industriële of handelsverrichting
uitvoert, schendt niet haar wettelijk statuut en blijft een vereniging zonder
winstoogmerk wanneer zij door die verrichting, noch haar eigen verrijking,
noch een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden nastreeft, en
op voorwaarde dat die bedrijvigheid bijkomstig is en noodzakelijk voor het ver-
wezenlijken van het onbaatzuchtig doel van de vereniging en de winst geheel
aan dat doel wordt besteed.

Een vereniging zonder winstoogmerk die binnen deze grenzen een industriële
of handelsverrichting uitvoert, behoudt derhalve haar statuut van vzw in de zin
van artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 en dient bijgevolg, ook voor de toepas-
sing van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, te worden beschouwd als een
“vereniging (…) die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoer(t) en die er
niet naar stre(eft) (haar) leden een materieel voordeel te verschaffen”.

Artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, onderwerpt derhalve elke vereni-
ging die het statuut heeft van een vereniging zonder winstoogmerk aan haar
toepassingsgebied, zelfs wanneer die vzw, binnen de hoger vermelde voorwaar-
den, handelsverrichtingen stelt.

4. Het bestreden arrest stelde niet vast dat eerste verweerster door aan haar
leden tegen betaling adviezen te verschaffen, haar wettelijk statuut zou hebben
geschonden.

Nu de appelrechters eerste verweerster, spijts die handelsverrichtingen, toch
als een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van artikel 1 van de wet van
27 juni 1921, hebben opgevat, voldeed eerste verweerster bijgevolg wel aan de
“dubbele” voorwaarde van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, te weten
dat de vereniging geen industriële of handelsverrichtingen mag uitvoeren die
strijdig zijn met haar statuut en er niet mag naar streven aan haar leden een
materieel voordeel te verschaffen.
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5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen
dat eerste verweerster niet als een vereniging in de zin van artikel 3, 1°, Uitvoe-
ringsbesluit RSZ-wet, kon worden beschouwd op grond dat eerste verweerster
handelsverrichtingen heeft uitgevoerd, zonder vast te stellen dat eerste ver-
weerster hierdoor haar statuut van vzw heeft miskend (schending van de artike-
len 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, (artikel) 1 van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigin-
gen zonder winstoogmerk en de stichtingen en 2, § 1, 1°, RSZ-wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, RSZ-wet kan de Koning, bij in
Ministerraad overlegd besluit, en na het advies van de Nationale Ar-
beidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die Hij bepaalt,
de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidspresta-
ties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die een arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsover-
eenkomst. Alsdan wijst de Koning de persoon aan die als werkgever
wordt beschouwd.

Krachtens artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet wordt de toepas-
sing van de wet verruimd tot de personen die, in hoedanigheid van last-
hebbers en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun
voornaamste bedrijvigheid wijden aan het dagelijks beheer of aan de
dagelijkse leiding van verenigingen en organisaties die geen industrië-
le of handelsverrichtingen uitvoeren en die er niet naar streven hun le-
den een materieel voordeel te verschaffen, alsmede tot die verenigingen
en organisaties. Bedoeld worden inzonderheid de ziekenfondsen, ver-
bonden en landsbonden die erkend en gemachtigd zijn voor het verlenen
van prestaties van vrijwillige en verplichte verzekering in geval van
ziekte of invaliditeit en de organisaties van werkgevers, van werkne-
mers en van zelfstandigen, de coöperatieve vennootschappen die vol-
doen aan de voorwaarden bepaald bij artikel 5 van de wet van 20 juli
1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en
haar uitvoeringsbesluiten en de verenigingen zonder winstoogmerk.

2. Artikel 1, derde lid, van de VZW-wet bepaalt dat de vereniging zon-
der winstoogmerk die is, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft
en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaf-
fen.

Een vereniging zonder winstoogmerk die noch haar verrijking noch
een rechtstreekse of onrechtstreekse winst voor haar leden nastreeft,
kan een bijkomstige winstgevende bedrijvigheid uitoefenen, op voor-
waarde dat die bedrijvigheid noodzakelijk is voor het verwezenlijken
van het onbaatzuchtig doel van de vereniging en dat laatstgenoemde
die winst geheel aan dat doel besteedt. Een vereniging zonder winstoog-
merk schendt haar wettelijk statuut niet wanneer de winst uit de bij-
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komstige bedrijvigheid wordt besteed aan het onbaatzuchtige doel dat
de vereniging nastreeft.

3. Uit de samenhang van de voormelde wetsbepalingen volgt dat een
vereniging zonder winstoogmerk die binnen de voormelde grenzen een
bijkomstige industriële of handelsactiviteit uitvoert, haar wettelijk
statuut van vzw in de zin van artikel 1, derde lid, VZW-wet behoudt en
ook voor de toepassing van artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet,
moet worden beschouwd als een vereniging die geen industriële of han-
delsactiviteit uitvoert en die er niet naar streeft haar leden een mate-
rieel voordeel te verschaffen.

4. Door te oordelen dat de verweerster niet voldoet aan de in
artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet gestelde voorwaarde dat de
vereniging geen industriële of handelsverrichtingen mag uitvoeren om-
dat zij handelsverrichtingen uitvoert door aan haar leden tegen beta-
ling adviezen te verschaffen en door op die grond te beslissen dat de
verweerder voor de prestaties die hij leverde voor de verweerster niet
onderworpen is aan het stelsel van de sociale zekerheid der werkne-
mers, zonder vast te stellen dat de verweerster door het uitvoeren van
de handelsverrichtingen haar wettelijk statuut van vzw schendt, ver-
antwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger be-

roep 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 feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

13 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Andersluidende:
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer
De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 598

3° KAMER — 13 oktober 2014
(AR S.13.0052.N)

1° ECONOMIE. — WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN. — GERECHTELIJKE REOR-
GANISATIE. — GEHOMOLOGEERD REORGANISATIEPLAN. — SCHULDVORDERING. —
GEVOLG.

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKE
AKKOORD. — GERECHTELIJK AKKOORD. — WET CONTINUÏTEIT ONDERNE-
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MINGEN. — GERECHTELIJKE REORGANISATIE. — GEHOMOLOGEERD REORGANISA-
TIEPLAN. — SCHULDVORDERING. — GEVOLG.

3° VORDERING IN RECHTE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — VERKRE-
GEN EN DADELIJK.

1° en 2° Uit de artikelen 57 en 58 van de wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen volgt dat een schuldvordering die in
een gehomologeerd reorganisatieplan is opgenomen, slechts uitdooft na de
volledige uitvoering van het plan (1).

3° Het arrest stelt vast dat de vordering van de verweerder betrekking heeft op
reeds vervallen socialezekerheidsbijdragen en oordeelt niet-bekritiseerd dat
de verweerder, op het ogenblik waarop zij bij dagvaarding werd ingesteld,
een reeds verkregen, persoonlijk en rechtstreeks belang had bij die vordering;
het oordeelt dat dit belang niet verdwenen is door de homologatie van het
reorganisatieplan waarin de schuldvordering van de verweerder is opgeno-
men, op grond dat: de verweerder zich op een recht beroept waarvan hij de
erkenning nastreeft voor de rechtbank, hetgeen het vereiste belang uitmaakt;
dit belang niet alleen aanwezig was bij het instellen van de vordering, maar
ook gedurende de ganse looptijd van het reorganisatieplan aanwezig blijft
voor het geval de eiseres het reorganisatieplan niet stipt zou nakomen; de
kans bestaat dat het reorganisatieplan, dat nog niet is beëindigd, niet tot op
het einde wordt uitgevoerd; tijdens de periode van reorganisatie eveneens het
risico blijft bestaan van vereffening of faillissement, terwijl tegen de homo-
logatie van het plan ook derdenverzet mogelijk is; de verweerder als schuld-
eiser wel degelijk belang heeft om over een uitvoerbare titel te beschikken
zodat hij, indien de intrekking van het reorganisatieplan zich zou voordoen,
onmiddellijk zou kunnen uitvoeren en geen tijd meer hoeft te verliezen met
het aanvragen van een titel; het arrest oordeelt op die gronden wettig, zonder
schending van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere
in het middel als geschonden aangewezen wetsbepaling, dat het belang van
de verweerder bij de vordering niet is verdwenen (2).

(LACRA LIFESTYLE-CRAEYMEERSCH PROJECT N.V. T. RSZ)

Conclusie van de Advocaat-generaal Vanderlinden:

1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van de 6° kamer van
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, gewezen op 13 december 2012.
Door eiseres worden er twee middelen aangevoerd.

2. Wat betreft het eerste middel.
In het eerste middel wordt de schending aangevoerd van:
 artikelen 17, 18, 23, 25, 28, 580, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk wet-

boek,
 artikelen 57, meer bepaald eerste en vierde lid en 58, eerste en laatste

lid van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de on-
dernemingen,

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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 artikel 5, enig lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders.

A. PROBLEEMSTELLING

De kwestie die aan de orde is in het eerste middel betreft de vraag of,
in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van ondernemingen, na homologatie van het reorganisatieplan, een
schuldeiser wiens vordering opgenomen is in het reorganisatieplan nog
steeds het, ingevolge de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, vereis-
te belang heeft om een uitvoerbare titel te bekomen.

B. BESPREKING

Voor het beoordelen van deze rechtsvraag is het aangewezen eerst een
nader onderzoek te doen van wat begrepen dient te worden onder het be-
grip “belang” waarvan sprake in de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wet-
boek

Koninklijk Commissaris Ch. Van Reepinghen omschreef het belang als
ieder materieel of moreel voordeel dat de eiser kan halen uit de ingestel-
de vordering en dit op het ogenblik dat de vordering aanhangig wordt ge-
maakt. Het moet om een daadwerkelijk en niet een theoretisch voordeel
gaan (1).

Uw Hof heeft zich doorheen zijn rechtspraak aangesloten bij dit stand-
punt (2).

Het belang heeft diverse ijkpunten doorheen de procedure. In eerste in-
stantie is er het ogenblik waarop het geding wordt ingeleid (3). Is het
wettelijk vereist belang niet aanwezig dan leidt dit tot de niet-ontvan-
kelijkheid van de vordering. Het belang dient evenwel ook aanwezig te
zijn gedurende de hele procedure. Indien dit belang zou verdwijnen in de
loop van het geding, dan dient de rechter de vordering zonder voorwerp
te verklaren (4).

De omvang van het belang is irrelevant (5). Wel is vereist dat het con-
creet en positief dient te zijn. De beslissing van de rechter moet een
weerslag hebben op de toestand van partijen (6).

Indien we deze principes toepassen op huidig geschil dient dan ook te
worden vastgesteld dat verweerster een belang in de zin van artikel 17 en
18 Gerechtelijk Wetboek heeft om een vordering tot het bekomen van
een uitvoerbare titel in te stellen en in deze vordering te volharden.

Er moet worden vastgesteld dat de rechten tussen de schuldeiser en de
schuldenaar in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (hier-

(1) Ch. VAN REEPHINGHEN, “Verslag over de gerechtelijke hervorming”, Pasin. 1967,
p. 320.

(2) Cass. 11 september 1997, AC 1997, 801.
(3) Cass. 4 december 1989, AC 1989-90, 467.
(4) Zo bijvoorbeeld wanneer vordering van de eisende partij, na de inleiding van het

geding, volledig voldaan werd.
(5) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. univ. Liège, 1987, p. 39.
(6) Id.
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na WCO) niet definitief worden vastgesteld. Dit gebeurt slechts voor-
waardelijk, te weten in de mate dat het reorganisatieplan volledig wordt
uitgevoerd. Pas na volledige uitvoering van het reorganisatieplan is de
schuldenaar definitief bevrijd van de erin opgenomen schulden (1) (2).

In de beginfase van de procedure doet de schuldenaar opgave van de er-
kende of beweerde schulden (3). Het is dus voornoemde die de lijst van
het passief samenstelt. Het neerleggen van de lijst en de mededeling aan
de schuldeisers (4) kan beschouwd worden als een erkenning van schuld
in de zin van artikel 2248 BW. Dit heeft een stuiting van de verjaring tot
gevolg, maar heeft evenwel geen implicaties met betrekking tot de om-
vang van de schuld, noch de berekeningswijze ervan. Dit vloeit voort uit
de rechtspraak van uw Hof (5). Het exact bedrag of de berekening ervan
kan nog steeds het voorwerp uitmaken van een betwisting. In de WCO is
er slechts één procedure voorzien waarbij, de bevoegde rechtbank, de
rechten tussen schuldenaar en schuldeiser op een beslissende wijze wor-
den vastgelegd. Het is deze die geregeld is in artikel 46 WCO, doch dit
veronderstelt dat de schuldeiser het bedrag van de door de schuldenaar
opgegeven schuld betwist. Casus die niet steeds van toepassing is.

Door het voorwaardelijk karakter van de vastlegging van de respectie-
velijke rechten tussen schuldenaar en schuldeiser in het kader van de
WCO is het duidelijk dat een schuldeiser belang heeft om een vordering
in rechte in te stellen en in deze vordering te volharden zelfs indien, in-
gevolge de WCO, een uitvoering van deze titel uitgesloten is. Artikel 30
verhindert de tenuitvoerlegging tijdens de periode van de opschorting.
Het instellen van een vordering om een schuldvordering in rechte te la-
ten vaststellen en een uitvoerbare titel te bekomen is echter geen daad
van tenuitvoerlegging. Dit blijkt uit de rechtspraak van Uw Hof (6).

Uit het voorgaande blijkt derhalve dat voor de volledige uitvoering
van het reorganisatieplan er geen einde gesteld is aan het tussen partij-
en gerezen geschil inzake de verschuldigdheid van RSZ-bijdragen. De be-
slissing van de ter zake bevoegde rechter heeft derhalve een weerslag op
de toestand van de partijen waarna slechts de uitvoering overblijft. Dat
heeft plaats binnen de grenzen die bepaald zijn in het reorganisatieplan
dat opgesteld werd in het kader van de WCO.

Dus tijdens de procedure in het kader van de WCO kan een schuldeiser
de nodige stappen zetten om zijn vordering in rechte te laten vaststellen.
Er zal pas sprake zijn van een ontbreken aan belang indien de procedure
zou opgestart worden, of verdergezet worden na de uitvoering van het re-
organisatieplan. Immers op dat ogenblik is op grond van de werking van
artikel 57 WCO de schuldenaar definitief bevrijd van de erin opgenomen
schuldvorderingen (7).

(1) Artikel 57, vierde lid WCO.
(2) Het plan kan desbetreffend wel andersluidende bepalingen bevatten.
(3) Artikel 17, § 2, 7°, WCO.
(4) Artikel 26, § 2, en 45, WCO.
(5) Cass. 18 mei 1961, Pas. 1961, 1003 en Cass. 29 oktober 1990, AC 1990-91, 115.
(6) Cass. 30 april 1979, AC 1978-79, 1029.
(7) Behoudens natuurlijk indien er in het reorganisatieplan andersluidende bepalin-

gen zijn opgenomen.
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Het middel dat ervan uitgaat dat geen uitvoerbare titel kan bekomen
worden nadat het reorganisatieplan gehomologeerd werd, gaat uit van
een verkeerde rechtsopvatting en faalt naar recht.

3. (…)

4. CONCLUSIE: Verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 13 december 2012 (AR nr. 2011/AR/246).

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 30 juni 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen be-
lang heeft om ze in te dienen.

Overeenkomstig artikel 18 Gerechtelijk Wetboek moet het belang
een reeds verkregen en dadelijk belang zijn en kan de rechtsvordering
worden toegelaten indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring
van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te
voorkomen.

2. Krachtens artikel 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen, hierna WCO, is een gehomologeerd
reorganisatieplan bindend voor alle schuldeisers in de opschorting en
bevrijdt de volledige uitvoering ervan de schuldenaar geheel en defini-
tief, voor alle schuldvorderingen die erin voorkomen, tenzij het plan
uitdrukkelijk anders bepaalt.

Krachtens artikel 58 WCO kan elke schuldeiser de intrekking van het
reorganisatieplan vorderen wanneer het niet stipt wordt uitgevoerd of
wanneer hij aantoont dat het niet anders zal kunnen en hij erdoor scha-
de zal lijden. Ook de procureur des Konings kan de intrekking vorderen
wanneer hij de niet-uitvoering van het geheel of een gedeelte van het
plan vaststelt. De intrekking van het reorganisatieplan ontneemt het
elke uitwerking, behoudens wat betreft de reeds uitgevoerde betalin-
gen en verrichtingen.
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Uit die bepalingen volgt dat een schuldvordering die in een gehomo-
logeerd reorganisatieplan is opgenomen, slechts uitdooft na de volledi-
ge uitvoering van het plan. 

3. Het arrest stelt vast dat de vordering van de verweerder betrek-
king heeft op reeds vervallen socialezekerheidsbijdragen en oordeelt
niet-bekritiseerd dat de verweerder, op het ogenblik waarop zij bij dag-
vaarding werd ingesteld, een reeds verkregen, persoonlijk en recht-
streeks belang had bij die vordering.

Het oordeelt dat dit belang niet verdwenen is door de homologatie
van het reorganisatieplan waarin de schuldvordering van de verweerder
is opgenomen, op grond dat:

— de verweerder zich op een recht beroept waarvan hij de erkenning
nastreeft voor de rechtbank, hetgeen het vereiste belang uitmaakt;

— dit belang niet alleen aanwezig was bij het instellen van de vorde-
ring, maar ook gedurende de ganse looptijd van het reorganisatieplan
aanwezig blijft voor het geval de eiseres het reorganisatieplan niet
stipt zou nakomen; 

— de kans bestaat dat het reorganisatieplan, dat nog niet is beëin-
digd, niet tot op het einde wordt uitgevoerd;

— tijdens de periode van reorganisatie eveneens het risico blijft be-
staan van vereffening of faillissement, terwijl tegen de homologatie
van het plan ook derdenverzet mogelijk is;

— de verweerder als schuldeiser wel degelijk belang heeft om over een
uitvoerbare titel te beschikken zodat hij, indien de intrekking van het
reorganisatieplan zich zou voordoen, onmiddellijk zou kunnen uitvoe-
ren en geen tijd meer hoeft te verliezen met het aanvragen van een ti-
tel.

4. Het arrest oordeelt op die gronden wettig, zonder schending van de
artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere in het mid-
del als geschonden aangewezen wetsbepaling, dat het belang van de ver-
weerder bij de vordering niet is verdwenen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

13 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Geinger en de heer De Bruyn.
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N° 599

3° KAMER — 13 oktober 2014
(AR S.13.0121.N)

1° ARBEIDSONGEVAL. — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE RE-
GELS. — MATERIEEL RECHT. — TITULARIS. — GEVOLG.

2° AMBTENAAR. — ALLERLEI. — ARBEIDSONGEVAL. — MATERIEEL RECHT. —
TITULARIS. — GEVOLG.

1° en 2° De regeling waarin de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en
zijn uitvoeringsbesluiten voorziet, die ertoe strekt het personeel van de over-
heidsdiensten te verzekeren tegen de gevolgen van de beroepsziekten en de
ongevallen op het werk of op de weg naar en van het werk, verleent alleen
een materieel recht aan het personeelslid van een overheidsdienst dat het
slachtoffer is van een arbeidsongeval of getroffen werd door een beroepsziek-
te; het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat door de arbeidsongevallenre-
geling in de publieke sector het bestaan van een materieel recht in hoofde
van de eiseres, tewerkstellende overheid, wordt erkend, berust op een onjuis-
te rechtsopvatting (1).

(STAD BRUSSEL T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden:

1. Eiseres tot cassatie komt op tegen een arrest van het Arbeidshof te
Antwerpen gewezen op 10 september 2012. Door eiser wordt er een middel
aangevoerd.

2. Wat betreft het eerste onderdeel van het middel.

In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van:

 artikel 6, inzonderheid 6.1, van het Verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna
kortweg EVRM);

 artikelen X.III.10 en X.III.18 van het Koninklijk Besluit d.d. 30 maart
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politie-
diensten.

In het eerste onderdeel bestaat de grief van eiseres tot cassatie erin dat
het bestreden arrest door te oordelen dat uit de artikelen X.III.10 en
X.III.18 van het KB van 30 maart 2001, volgt dat eiseres en de arbeidsge-
rechten gehouden zijn door de beslissing van de GGD in verband met de
blijvende arbeidsongeschiktheid en dat dit een toegelaten materiële be-
perking uitmaakt van het recht op toegang tot de rechter en geen ver-
boden procedurele beperking de artikelen X.III.10 en X.III.18 van het KB
van 30 maart 2001 schendt en aanvaardt het een hindernis die het basis-
recht zelf van toegang tot de rechter volledig uitholt daar de arbeidsge-

(1) Zie concl. OM.
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rechten totaal niets kunnen beslissen op de vordering van eiseres en
schendt het aldus artikel 6.1 EVRM.

Bij de beoordeling van de grief moet vooreerst nagegaan worden of ei-
seres, zijnde een stad, de bescherming geniet van artikel 6.1 EVRM. Het
beslissend artikel in deze is artikel 34 EVRM. Deze laatste bepaling is
het scharnierartikel met betrekking tot de in het verdrag beschermde
rechten. Het bepaalt immers wie het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (hierna EHRM) kan vatten bij een gebeurlijke schending van de
verdragsrechtelijk vastgelegde bescherming.

Het artikel 34 luidt als volgt:
“Het Hof kan verzoekschriften ontvangen van ieder natuurlijk per-

soon, iedere niet-gouvernementele organisatie of iedere groep personen
die beweert slachtoffer te zijn van een schending door een van de Hoge
Verdragsluitende Partijen van de rechten die in het Verdrag of de Pro-
tocollen daarbij zijn vervat.…”.

Het kunnen aanhangig maken van een geschil bij de ultieme rechter
van het EVRM is het sluitstuk van de beschermde rechten. Hieruit volgt
dat enkel zij die een procedure kunnen opstarten voor het EHRM titula-
ris zijn van de in het verdrag vervatte rechten. Een ander standpunt ter
zake innemen, zou immers tot gevolg hebben dat een partij beroep zou
kunnen doen op deze rechten maar deze niet door een procedure bij het
EHRM zou kunnen afdwingen. Zo ontstaat er een uiteenlopen van de for-
mele proceduremogelijkheden en de materiële rechten. Standpunt dat
niet verenigbaar is met het stelsel van het EVRM.

In een arrest van 9 november 2010 (1) overwoog het EHRM het volgende
betreffende artikel 34:

“Aux termes de cet article, la Convention protège non seulement les
personnes physiques mais également les personnes morales relevant de
la juridiction des États contractants. La Commission et la Cour euro-
péennes des droits de l’homme ont eu l’occasion de se prononcer sur la
qualification juridique à donner à des organisations dont le caractère
non gouvernemental posait problème”.

“Ingevolge de bewoordingen van dit artikel beschermt het verdrag niet
enkel natuurlijke personen maar tevens rechtspersonen die afhangen
van de jurisdictie van de verdragsluitende staten. De Commissie en het
Hof voor de Rechten van de Mens hebben de mogelijkheid gehad om zich
uit te spraken over de juridische kwalificatie te geven aan organisaties
waarvan het niet-gouvernementeel karakter problemen stelt”(vrije ver-
taling).

In de eerste zin van de geciteerde passage verwoordt het EHRM de link
die bestaat tussen het formele procedurerecht en de materiële rechten.
Blijft derhalve enkel nog de problematiek die aangehaald wordt in de
tweede zin.

Is eiseres een partij zoals bedoeld in artikel 34 EVRM?
Indien men de rechtspraak van het EHRM overloopt dient men deze

vraag negatief te beantwoorden. Dit blijkt duidelijk uit, onder andere,

(1) 1093/08 Demirbas e.a. /Turkije.
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het geciteerde arrest van 9 november 2010. In dit arrest geeft het EHRM
een overzicht van haar rechtspraak waaruit ondubbelzinnig naar voor
komt dat gedecentraliseerde besturen, zoals in casu eiseres, ex artikel 34
geen vorderingsrecht hebben. Ook niet wanneer het gaat om handelingen
die een “privé-karakter” vertonen.

Eiseres geniet dienvolgens dan ook niet de bescherming van artikel 6.1
EVRM.

In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat faalt
het naar recht.

De overige grieven zijn afgeleid uit de vergeefs aangehaalde schending
van artikel 6.1 EVRM en kunnen bijgevolg niet worden aangenomen.

3. (…)
4. CONCLUSIE: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 10 september 2012.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 6, inzonderheid 1, van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna kortweg EVRM);

— de artikelen 10, 11 en 159 Grondwet;
— de artikelen X.III.10 en X.III.18 van het koninklijk besluit d.d. 30 maart

2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
(hierna kortweg het KB).

Bestreden beslissing en motieven

Na te hebben vastgesteld dat de verweerder, ter gelegenheid van een interven-
tie als politie-inspecteur, het slachtoffer was geworden van een agressie; dat de
eiseres het voorval had erkend als zijnde een arbeidsongeval en dat de Gerech-
telijk Geneeskundige Dienst (GGD) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu uiteindelijk in hoofde van de verweerder ten-
gevolge van dat arbeidsongeval een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschikt-
heid van 50 pct. had weerhouden, met als datum van consolidatie 30 november
2004, wijst het bestreden arrest enerzijds de vordering van de eiseres af die er in
hoofdorde toe strekte te horen zeggen “voor recht (…) dat ingevolge het arbeids-
ongeval van 21 november 2001, (de verweerder) geen blijvende arbeidsonge-
schiktheid heeft overgehouden en de beslissing van de (GGD) teniet te doen” en
verklaart het anderzijds de tegenvordering van verweerder gegrond en zegt het
voor recht dat de verweerder “recht heeft op de wettelijke vergoedingen inge-
volge het arbeidsongeval waarvan hij het slachtoffer werd op 21 december 2001,
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te berekenen overeenkomstig de wet van 3 juli 1967 en overeenkomstig het KB
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de po-
litiediensten en zulks op basis van: — een blijvende arbeidsongeschiktheid van
50 pct.; — met als consolidatiedatum 30 november 2004”.

Het steunt die beslissingen op de overwegingen dat, nu de beslissing van de
GGD houdende vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsonge-
schiktheid in hoofde van de verweerder, bij toepassing van de bepalingen van het
KB d.d. 30 maart 2001, bindend is voor de eiseres, ook de arbeidsgerechten erdoor
gebonden zijn en die regeling geen schending inhoudt noch van het recht op een
eerlijk proces in de zin van artikel 6.1 EVRM, noch van het gelijkheidsbeginsel
vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet en de bepalingen van het KB dan ook
niet buiten toepassing moeten worden gelaten op grond van artikel 159 Grond-
wet en motiveert ze als volgt:

“De toegang tot de rechter (…)

Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 worden alle geschillen
met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van
het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de rechter-
lijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met be-
trekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade
uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. Bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen heeft een ieder recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een on-
afhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld
(artikel 6, eerste lid, EVRM). Dit recht houdt een recht tot toegang tot de rech-
ter in. Dit recht is evenwel niet absoluut. De beperkingen mogen echter niet zo
groot zijn dat het recht op een rechterlijke instantie zelf wordt aangetast. De
beperkingen zijn slechts verenigbaar met artikel 6, § 1, EVRM indien ze een le-
gitiem doel nastreven en er een redelijke proportionaliteit bestaat tussen de ge-
bruikte middelen en het beoogde doel. Het recht op de toegang tot een
rechterlijke instantie wordt geschonden indien de reglementering ophoudt het
doel van rechtszekerheid en goede werking van het gerecht te verwezenlijken en
een soort van hindernis uitmaakt die de rechtsonderhorige verhindert zijn ge-
schil ten gronde te laten beslechten door de bevoegde jurisdictie (…). Het recht
op een rechterlijke instantie houdt zowel de behandeling van vragen in feite als
vragen in rechte in. De beslissingen van administratieve overheden die zelf niet
voldoen aan de vereisten van artikel 6 EVRM moeten onderworpen kunnen wor-
den aan een rechterlijke instantie met volle rechtsmacht (…). De waarborg
geldt echter enkel met betrekking tot rechten die, tenminste op verdedigbare
gronden, door het interne recht erkend zijn. In dit verband moet volgens het Eu-
ropees Hof een onderscheid worden gemaakt tussen ‘materiële’ beperkingen van
het recht zelf en ‘procedurele’ beperkingen van de toegang tot de rechter.
Artikel 6, § 1, EVRM heeft immers niets te zien met de inhoud van het materiële
recht van de verdragssluitende partijen, maar is wel relevant voor de beoorde-
ling van de toelaatbaarheid van procedurele beperkingen van de toegang tot de
rechter: zo zal een immuniteit van aansprakelijkheid een materiële beperking
betreffen en een immuniteit van jurisdictie een procedurele beperking zijn (…).
De vraag rijst bijgevolg of de bepalingen van het KB van 30 maart 2001, krach-
tens dewelke de medische beslissing van de GGD bindend is voor de stad Brussel,
een ‘materiële’ dan wel ‘procedurele’ beperking uitmaakt (…). Uit de hoger ge-
citeerde rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat bedoelde bepalingen een
materiële beperking uitmaken. Uit het arrest van 7 februari 2000 kan immers
worden afgeleid dat de overheid zich kan richten tot de arbeidsrechtbank om de
geschillen met betrekking tot het percentage blijvende invaliditeit te beslech-
ten (geen procedurele beperking) maar dat de arbeidsrechtbank wel rekening
dient te houden met de regeling vervat in het KB van 30 maart 2001 (materiële
beperking). Nu het recht van toegang tot de rechter voor de stad Brussel gewaar-
borgd wordt, kan er op dit punt dan ook geen sprake zijn van een schending van
artikel 6.1. van het EVRM.” en
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“De schending van het gelijkheidsbeginsel (…)

(De eiseres) werpt ook de schending van het gelijkheidsbeginsel op. (…) Uit de
parlementaire voorbereiding (van de arbeidsongevallenwetgeving publieke sec-
tor) blijkt (…): ‘(...) Het statuut der ambtenaren bevat particulariteiten waar-
mee rekening dient gehouden en die in zekere gevallen, het aanvaarden van
eigen regelen rechtvaardigen. Het doel blijkt evenwel hetzelfde (als in de privé-
sector): aan het slachtoffer een vergoeding verzekeren welke aangepast is aan
het nadeel opgelopen tengevolge van een ongeval’ (…). Aangezien de tewerkstel-
lende overheid de eigen verzekeraar is heeft de Koning ervoor gekozen een onaf-
hankelijke dienst te belasten met het medisch onderzoek, in onderhavig geval
de GGD (…) wiens beslissing over de blijvende arbeidsongeschiktheid bindend is
om de verzekeringswaarborg niet uit te hollen (…). De regeling werd bovendien
uitgewerkt vanuit de doelstelling om het personeelslid dat het slachtoffer wordt
van een arbeidsongeval een zo ruim mogelijke bescherming te bieden ten einde
hem een vergoeding te verzekeren welke aangepast is aan het nadeel opgelopen
tengevolge van het ongeval (…). De eerste rechters hebben er in het bestreden
vonnis terecht op gewezen dat van een schending van het gelijkheidsbeginsel
slechts sprake is wanneer vergelijkbare categorieën op een verschillende wijze
worden behandeld (Cass. 19 april 2012, AR C.11.0199.N, www.cas.be). Ook het hof
is van oordeel dat de situatie van (de eiseres) niet te vergelijken is met de situ-
atie van de arbeidsongevallenverzekeraar in de privésector. In de overheidssec-
tor is de tewerkstellende overheid de eigen verzekeraar van het arbeidsongeval
(met in bepaalde gevallen de mogelijkheid zich te laten herverzekeren, doch er
bestaat tussen het slechtoffer en de herverzekeraar geen rechtsrelatie). In de
privésector is de werkgever verplicht een verzekering arbeidsongevallen aan te
gaan en bestaat er in het kader van de arbeidsongevallenverzekering een rechts-
relatie tussen de werknemer en de arbeidsongevallenverzekeraar en kan hij in
principe niet de werkgever aanspreken. (…) (De) wettelijke opdracht (van de
GGD) ‘is hoofdzakelijk deze van een medisch expert bestemd om de werkgever
in te lichten over het slachtoffer van het ongeval’ (…). De geneesheer-expert van
de GGD vervult derhalve dezelfde rol als de raadsgeneesheer van de verzeke-
ringsondernemingen in het kader van de arbeidsongevallen in de privésector
(…)”.

Grieven

Eerste onderdeel

Het recht op een eerlijk proces van artikel 6.1 EVRM houdt, zoals ook terecht
is aanvaard door het bestreden arrest in de hiervoor weergegeven motieven, on-
der meer het basisrecht in van toegang tot de rechter; recht dat kan worden be-
perkt maar niet in die mate dat het in zijn essentie zelf wordt aangetast doordat
een hindernis zou bestaan die verhindert om het geschil ten gronde te laten be-
slechten door de rechter.

Dat recht op een eerlijk proces is alleen gewaarborgd voor zover in de natio-
nale rechtsordes het bestaan van een materieel recht wordt erkend.

Het is vaststaand en niet betwist dat het inzake ter betwisting staande mate-
rieel recht het recht is op de door de eiseres aan de verweerder ingevolge het
hem overkomen arbeidsongeval verschuldigde wettelijke vergoedingen, bere-
kend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de pre-
ventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en deze
van het KB van 30 maart 2001.

Het bestreden arrest beslist dat de eiseres in verband met dat recht de arbeids-
gerechten wel kan vatten bij toepassing van artikel 19 van de wet van 3 juli 1967,
maar dat deze net als de eiseres gebonden zijn door de beslissing van de GGD in
verband met de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder
en zij deze dan ook moeten eerbiedigen.
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Het bestreden arrest steunt voormelde beslissing op de artikelen X.III.10 en
X.III.18 van het KB van 30 maart 2001. Die bepalingen maken deel uit van “deel
X — De medische bescherming en de medische controle”, “titel III — De arbeids-
ongevallen en de beroepsziekten”, “hoofdstuk III — De procedure” van het KB.
Zij houden aldus geen verband met het materieel recht op vergoeding, doch wel
met de procedure tot toekenning van de vergoeding. De vergoedingen zelf zijn
voorzien in de wet van 3 juli 1967 — “hoofdstuk II — Vergoedingen, afdeling II —
Rente, A. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid”, die krachtens

artikel X.III.2 van het KB van 30 maart 2001 van toepassing is op de politiedien-
sten.

Door te beslissen dat voormelde bepalingen van het KB, waaruit voor de eise-
res en de arbeidsgerechten volgt dat zij gehouden zijn door de beslissing van de
GGD in verband met de blijvende arbeidsongeschiktheid, een toegelaten mate-
riële beperking uitmaken van het recht op toegang tot de rechter en geen ver-
boden procedurele beperking, schendt het bestreden arrest de artikelen X.III.10
en X.III.18 van het KB van 30 maart 2001 en aanvaardt het een hindernis die het
basisrecht zelf van toegang tot de rechter volledig uitholt daar de arbeidsge-
rechten totaal niets kunnen beslissen op de vordering van de eiseres en schendt
het aldus artikel 6.1 EVRM.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De regeling waarin de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
en zijn uitvoeringsbesluiten voorziet, die ertoe strekt het personeel van
de overheidsdiensten te verzekeren tegen de gevolgen van de beroeps-
ziekten en de ongevallen op het werk of op de weg naar en van het werk,
verleent alleen een materieel recht aan het personeelslid van een over-
heidsdienst dat het slachtoffer is van een arbeidsongeval of getroffen
werd door een beroepsziekte. 

2. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat door de arbeidsongeval-
lenregeling in de publieke sector het bestaan van een materieel recht
in hoofde van de eiseres, tewerkstellende overheid, wordt erkend, be-
rust op een onjuiste rechtsopvatting. 

Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

13 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. —
Deelsandersluidende conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer Kirkpatrick.
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N° 600

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.12.1198.N)

1° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — OMSCHRIJ-
VING VAN DE TOESTAND VOORAFGAAND AAN HET MISDRIJF. — VERMELDING. —
AARD.

2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — AARD.

1° Het vermelden in de herstelvordering van een omschrijving van de toestand
voorafgaand aan het misdrijf is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid
noch substantieel (1). (Art. 149, §§ 1, 2 en 4, Stedenbouwdecreet 1999)

2° De herstelvordering is geen door artikel 1 Wet Motivering Bestuurshande-
lingen bedoelde handeling; zij sorteert immers als dusdanig geen rechtsgevol-
gen, maar maakt onlosmakelijk deel uit van de gerechtelijke procedure (2).

(R. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 11 juni 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De appelrechters verklaren zich onbevoegd om kennis te nemen
van de herstelvordering in zoverre die betrekking heeft op andere con-
structies dan de chalet.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij ge-
brek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel

(1) Zie: Cass. 3 april 2007, AR P.06.1586.N, AC 2007, nr. 165.
(2) Contra: Cass. 4 december 2001, AR P.00.0540.N, AC 2001, nr. 664 met concl. van

advocaat-generaal DE SWAEF; zie: Cass.10 juni 2005, verenigde kamers, AR C.04.0348.N,
AC 2005, nr. 333 met concl. van advocaat-generaal BRESSELEERS.



N° 600 - 14.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2189

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2189  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149, § 4, Steden-
bouwdecreet 1999, zoals van toepassing op 6 oktober 2005: het arrest oor-
deelt ten onrechte dat de beschrijving in concreto van de voor het
misdrijf bestaande toestand mag worden opgenomen in een later voor
de appelrechters ingediende conclusie; dit gegeven moet in de herstel-
vordering zelf zijn opgenomen.

5. Artikel 149, § 4, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de in § 1 be-
doelde herstelvordering, die overeenkomstig § 2 wordt ingeleid bij het
parket bij gewone brief, minstens de geldende voorschriften en een om-
schrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf moet vermel-
den.

6. Het vermelden in de herstelvordering van een omschrijving van de
toestand voorafgaand aan het misdrijf is niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid noch substantieel.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

7. De appelrechters (arrest, pp. 8-9) die oordelen dat rekening hou-
dend met de in de conclusie van de stedenbouwkundige inspecteur op-
genomen motivering afdoende aan de motiveringsverplichting van de
herstelvordering is voldaan, verantwoorden hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Derde en vierde onderdeel

8. Het derde onderdeel voert schending aan van de artikelen 2 en 3
Wet Motivering Bestuurshandelingen: bij de beoordeling van het af-
doend karakter van de motivering van de herstelvordering slaan de ap-
pelrechters niet alleen acht op de motivering van de vordering zelf,
maar houden zij ten onrechte ook rekening met de in de verdere proce-
dure verstrekte motieven; de herstelvordering is echter een be-
stuurshandeling in de zin van artikel 1 Wet Motivering
Bestuurshandelingen, waarop de artikelen 2 en 3 van deze wet van toe-
passing zijn; uit die bepalingen vloeit voort dat de bestuurshandeling
zelf uitdrukkelijk moet gemotiveerd zijn en dat deze motieven in de be-
slissing zelf moeten worden opgenomen.

Het vierde onderdeel voert schending aan van artikel 3 Wet Motive-
ring Bestuurshandelingen: de appelrechters steunen hun oordeel over
het afdoend gemotiveerd zijn van de herstelvordering ten onrechte op
motieven die niet in de beslissing zelf waren opgenomen; dergelijke mo-
tieven kunnen enkel dienen om voorheen aangegeven motieven te ver-
duidelijken.

9. De herstelvordering is geen door artikel 1 Wet Motivering Be-
stuurshandelingen bedoelde handeling. De herstelvordering sorteert
immers als dusdanig geen rechtsgevolgen, maar maakt onlosmakelijk
deel uit van de gerechtelijke procedure.

De onderdelen die uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen naar
recht.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verbist.

N° 601

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.13.0209.N)

1° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — HANDELINGEN, WERKEN OF WIJ-
ZIGINGEN IN EEN GEBOUW VAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOOR HUISVES-
TING ZONDER VERGUNNING. — UITVOEREN VAN DERGELIJKE HANDELINGEN. —
BEGRIP.

2° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — HANDELINGEN, WERKEN OF WIJ-
ZIGINGEN IN EEN GEBOUW VAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOOR HUISVES-
TING ZONDER VERGUNNING. — VOORTZETTEN VAN DERGELIJKE HANDELINGEN. —
BEGRIP.

3° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — HANDELINGEN, WERKEN OF WIJ-
ZIGINGEN IN EEN GEBOUW VAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN VOOR HUISVES-
TING ZONDER VERGUNNING. — INSTANDHOUDEN VAN DERGELIJKE HANDELINGEN.
— BEGRIP.

4° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — OPSPLITSEN VAN EEN WONING OF

WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN IN EEN GEBOUW ZONDER VER-
GUNNING. — GEBRUIKEN OF LATEN GEBRUIKEN VAN EEN OPGESPLITSTE WONING

OF VAN EEN GEBOUW WAARVAN HET AANTAL WOONGELEGENHEDEN IS GEWIJZIGD

ZONDER VERGUNNING. — STRAFBAARHEID. — INSTANDHOUDEN. — BEGRIP.

1° Onder ‘uitvoeren’ in de zin van de artikelen 146, eerste lid, 1°, Stedenbouw-
decreet 1999 en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wordt verstaan het materieel verrichten van het opsplitsen van een woning
of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden.

2° Onder “voortzetten” in de zin van de artikelen 146, eerste lid, 1°, Steden-
bouwdecreet 1999 en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wordt verstaan het verder uitvoeren van het opsplitsen van een woning of
het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden na een verval,
schorsing of vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.

3° Onder ‘instandhouden’ in de zin van de artikelen 146, eerste lid, 1°, Steden-
bouwdecreet 1999 en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
wordt verstaan het schuldig verzuim om aan het bestaan van de wederrech-
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telijke opsplitsing van de woning of de wijziging van het gebouw wat betreft
het aantal woongelegenheden een einde te maken. 

4° Het gebruiken of laten gebruiken, al dan niet door het verhuren, van een
opgesplitste woning of van een gebouw waarvan het aantal woongelegenhe-
den is gewijzigd zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning is geen
voortzetten in de zin van de artikelen 99, § 1, 7°, en 146, eerste lid, 1°, Steden-
bouwdecreet en de artikelen 4.2.1, 7°, en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening; de omstandigheid dat instandhouden bestaat in het
schuldig verzuim om aan het bestaan van de wederrechtelijke opsplitsing van
de woning of de wijziging van het gebouw wat betreft het aantal woongele-
genheden een einde te maken, laat niet toe het gebruiken of het laten gebrui-
ken als voortzetten te beschouwen.

(V. E.A T. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 
GENT)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 21 december 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 99 en 146 Ste-
denbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1 en 6.1.1 Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening: het arrest oordeelt ten onrechte dat het louter
gebruik van een in woongelegenheden opgesplitste woning het voort-
zetten is van die opsplitsing als bedoeld door artikel 4.2.1, 7°, van de
voormelde codex; strafbaar is immers het onvergund wijzigen van het
aantal woongelegenheden en, voor zover in ruimtelijk kwetsbaar ge-
bied gelegen, de instandhouding van de wederrechtelijk doorgevoerde
wijziging, maar niet het gebruik van die woning waarvoor het Steden-
bouwdecreet 1999 of de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet
rechtstreeks in een vergunningsplicht voorzien.

2. Artikel 99, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat niemand
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning in een gebouw het
aantal woongelegenheden mag wijzigen die bestemd zijn voor de huis-
vesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al
dan niet gemeubileerde kamer. Artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouw-
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decreet 1999 bestraft zij die de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde han-
delingen, werken of wijzigingen hetzij zonder voorafgaande
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernie-
tiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in ge-
val van schorsing van de vergunning, uitvoeren, voortzetten of in stand
houden.

Vanaf 1 september 2009 bepaalt artikel 4.2.1, 7°, Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige
vergunning een woning mag opsplitsen of in een gebouw het aantal
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting
van een gezin of van een alleenstaande mag wijzigen, ongeacht of het
gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een
studio of een al dan niet gemeubileerde kamer. Artikel 6.1.1, eerste lid,
1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestraft met ingang vanaf
1 september 2009 zij die bij artikel 4.2.1 bepaalde handelingen hetzij
zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning,
hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoeren,
voortzetten of instandhouden.

3. Uit deze wetsbepalingen volgt dat strafbaar is het zonder de vereis-
te vergunning uitvoeren, voortzetten of instandhouden van het wijzi-
gen in een gebouw van het aantal woongelegenheden en vanaf
1 september 2009 het opsplitsen van een woning dan wel het wijzigen in
een gebouw van het aantal woongelegenheden, behoudens wat betreft
de toepassing van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 en
artikel 6.1.1, derde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de
instandhouding in niet-ruimtelijk kwetsbare gebieden.

4. Onder uitvoeren, voortzetten en instandhouden in de zin van de
voormelde bepalingen wordt verstaan:

— uitvoeren: het materieel verrichten van het opsplitsen van een wo-
ning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden;

— voortzetten: het verder uitvoeren van het opsplitsen van een wo-
ning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden na
een verval, schorsing of vernietiging van de stedenbouwkundige ver-
gunning;

— instandhouden: het schuldig verzuim om aan het bestaan van de
wederrechtelijke opsplitsing van de woning of de wijziging van het ge-
bouw wat betreft het aantal woongelegenheden een einde te maken.

5. Het gebruiken of laten gebruiken, al dan niet door het verhuren,
van een opgesplitste woning of van een gebouw waarvan het aantal
woongelegenheden is gewijzigd zonder de vereiste stedenbouwkundige
vergunning is dan ook geen voortzetten in de zin van de artikelen 99,
§ 1, 7°, en 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1,
7°, en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De om-
standigheid dat instandhouden bestaat in het schuldig verzuim om aan
het bestaan van de wederrechtelijke opsplitsing van de woning of de
wijziging van het gebouw wat betreft het aantal woongelegenheden een
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einde te maken, laat niet toe het gebruiken of het laten gebruiken als
voortzetten te beschouwen.

6. Het arrest (pp. 4-5) oordeelt onder meer dat:
— de eisers worden vervolgd voor de activiteit volgend op het realise-

ren van het wijzigen van de eengezinswoning in een kamerwoning, wat
door de eerste rechter werd omschreven als het gebruik van de woning
als kamerwoning;

— het voortzetten één of meer positieve en aflopende handelingen
van gebruik veronderstelt;

— in dit dossier sprake is van het voortzetten van de niet-vergunde
inrichting: ingevolge het gebruik zijn er positieve en aflopende hande-
lingen die telkens opnieuw worden gesteld en herhaald; het voortzetten
duurt voort zolang er wordt verhuurd; het eindigt bij het staken van de
verhuring; er werd verhuurd vanaf 1 augustus 2005 tot 1 september 2008.

Met die redenen is de beslissing dat de eisers zich schuldig hebben ge-
maakt aan een inbreuk op de artikelen 99, § 1, 7°, en 146, eerste lid, 1°,
Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1, 7°, en 6.1.1, eerste lid, 1°,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de daarop gesteunde overige
beslissingen op de strafvordering en op de herstelvordering niet naar
recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

7. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder ver-
wijzing, 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 Antwerpen.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verbist.

N° 602

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.13.0986.N)

1° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — ALGEMEEN. —
VOORTDUREND MISDRIJF. — AANVANG VERJARING. — TOEPASSING.

2° STEDENBOUW. — ALLERLEI. — INSTANDHOUDINGSMISDRIJF. — AARD. —
VERJARING. — AANVANG.
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3° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VOORTDUREND MIS-
DRIJF. — SAISINE VAN DE RECHTER. — OMVANG. — GRENS.

4° MISDRIJF. — SOORTEN. — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MIS-
DRIJF. — VOORTDUREND MISDRIJF. — SAISINE VAN DE RECHTER. — OMVANG. —
GRENS.

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — STRAFZAKEN. — BEVOEGDHEID. —
VOORTDUREND MISDRIJF. — SAISINE VAN DE RECHTER. — OMVANG. — GRENS.

6° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — ALGEMEEN. — BE-
OORDELING VAN DE VERJARING DOOR DE RECHTER. — GRENS.

7° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVOR-
DERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — STEDENBOUW. — HERSTELVORDE-
RING. — VORDERING AANHANGIG GEMAAKT VOOR DE RECHTER SAMEN MET DE

NIET-VERJAARDE STRAFVORDERING. — ARREST. — UITSPRAAK OVER DE STRAF-
VORDERING EN BEVEL TOT HERSTEL. — VOORZIENING IN CASSATIE. — CASSATIE

VAN DE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING WEGENS VERJARING. — OMVANG

VAN DE CASSATIE.

8° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — VORDERING

AANHANGIG GEMAAKT VOOR DE RECHTER SAMEN MET DE NIET-VERJAARDE STR-
AFVORDERING. — ARREST. — UITSPRAAK OVER DE STRAFVORDERING EN BEVEL

TOT HERSTEL. — VOORZIENING IN CASSATIE. — CASSATIE VAN DE BESLISSING

OVER DE STRAFVORDERING WEGENS VERJARING. — OMVANG VAN DE CASSATIE.

1° en 2° De verjaring van de strafvordering bij een voortdurend misdrijf, zoals
de instandhouding van zonder stedenbouwkundige vergunning opgetrokken
vergunningsplichtige constructies, neemt slechts een aanvang op de dag van
het beëindigen van de wederrechtelijke toestand (1).

3°, 4° en 5° De saisine van de rechter die kennis neemt van feiten die een voort-
durend misdrijf opleveren is beperkt tot de in de akte van aanhangig making
vermelde tijdsperiode, behoudens aanpassing van die tijdsperiode door de
rechter met respect van het recht van verdediging en zonder zich nochtans
te mogen uitspreken over andere feitelijke gedragingen dan die welke aan-
hangig werden gemaakt en kan zich niet uitstrekken na de datum van de
akte van aanhangig making, behoudens een aanvullende akte van aan-
hangig making, wat in hoger beroep evenwel niet is toegelaten.

6° Bij de beoordeling van de verjaring van de strafvordering kan de rechter
enkel tot zijn saisine behorende feiten in aanmerking nemen.

7° en 8° Wanneer uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de
herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur voor de
eerste rechter werd aanhangig gemaakt met de strafvordering en voordat de
strafvordering is komen te vervallen door verjaring, is er geen grond om de
cassatie van de beslissing op de strafvordering uit te breiden tot de beslissing
waarbij de herstelvordering van de eiser tot herstel wordt ingewilligd.

(1) R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 214.
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(P. T. VLAAMS GEWEST E.A.)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 22 april 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zo-
verre dit is gericht tegen niet-definitieve beslissingen in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering en die beslissingen
evenmin vallen onder een van de gevallen bedoeld in het tweede lid van
die bepaling.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 21, 22, 23, 24,
eerste lid, 1° (in de versie tot stand gebracht bij wet van 11 december
1998, de wet van 16 juli 2002 en de programmawet van 5 augustus 2003) en
25 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt
ten onrechte dat op de datum van het arrest de verjaring van de straf-
vordering niet is bereikt; de eiser werd in de zaak I vervolgd wegens fei-
ten die in de tijd beperkt waren tot uiterlijk 17 december 1997
(telastlegging A3) en in de zaak II voor feiten die in de tijd beperkt wa-
ren tot uiterlijk 14 februari 2000 (instandhoudingsmisdrijf van de te-
lastleggingen A en B; dit is de datum waarop de zaak bij de strafrechter
werd aanhangig gemaakt); de laatst mogelijke nuttige stuitingsdatum
voor die feiten had bij afwezigheid van enige andere oorzaak van schor-
sing van de verjaring van de strafvordering op 14 februari 2006 moeten
worden gesteld, dit is vijf jaar na het in de tijd beperkt aanhangig ge-
maakt voortgezet misdrijf, te verlengen met een periode van schorsing
van maximaal één jaar ingevolge artikel 24, eerste lid, 1°, Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering in de hier toepasselijke versie.

9. De verjaring van de strafvordering bij een voortdurend misdrijf, zo-
als de instandhouding van zonder stedenbouwkundige vergunning opge-
trokken vergunningsplichtige constructies, neemt slechts een aanvang
op de dag van het beëindigen van de wederrechtelijke toestand.

10. De saisine van de rechter die kennis neemt van feiten die een
voortdurend misdrijf opleveren:
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— is evenwel beperkt tot de in de akte van aanhangigmaking vermel-
de tijdsperiode, behoudens aanpassing van die tijdsperiode door de
rechter met respect van het recht van verdediging en zonder zich noch-
tans te mogen uitspreken over andere feitelijke gedragingen dan die
welke aanhangig werden gemaakt;

— kan zich niet uitstrekken na de datum van de akte van aanhangig-
making, behoudens een aanvullende akte van aanhangigmaking, wat in
hoger beroep evenwel niet is toegelaten.

11. Bij de beoordeling van de verjaring van de strafvordering kan de
rechter enkel tot zijn saisine behorende feiten in aanmerking nemen.

12. In de te beoordelen zaak wordt in de akten van aanhangigmaking
als uiterste einddatum van de aanhangig gemaakte feiten de datum van
de betekening van de dagvaarding in de zaak II vermeld, namelijk
14 februari 2000.

13. De appelrechters verwerpen de door de eiser ingeroepen verjaring
van de strafvordering op de volgende gronden:

— de eiser wordt vervolgd voor twee reeksen van misdrijven, name-
lijk in de zaak I voor feiten die strafbaar zijn op grond van artikel 41
Landschapszorgdecreet en op grond van de Stedenbouwwet, thans de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en in de zaak II voor feiten die
strafbaar zijn op grond van de Stedenbouwwet;

— voor al de misdrijven inzake de ruimtelijke ordeningswetgeving de
eiser ook wordt vervolgd voor de instandhouding van niet-vergunde
werken;

— de aanhangig gemaakte feiten in de zaken I en II onderling verbon-
den zijn door eenheid van doel en verwezenlijking en een complexe ge-
draging opleveren en dus een voortgezet misdrijf uitmaken, zonder dat
die feiten onderling gescheiden zijn door een verjaringstermijn van vijf
jaar;

— de ten laste gelegde misdrijven van instandhouding betrekking
hebben op ruimtelijk kwetsbaar gebied en dus nog strafbaar zijn;

— de verjaring van de strafvordering voor de instandhoudingsmisdrij-
ven als voortdurende misdrijven slechts begint te lopen als de delictu-
ele toestand ophoudt en dus geen aanvang neemt zolang aan die
onwettige toestand een einde werd gemaakt, hetgeen niet gebeurde be-
halve wat de sauna (houten constructie) en de stenen barbecue betreft.

Aldus nemen de appelrechters, die de data van de in de akten van aan-
hangigmaking vermelde en uiteindelijk bewezen verklaarde feiten niet
aanpassen noch melding maken van een in eerste aanleg gedane aanvul-
lende akte van aanhangigmaking, als aanvangsdatum voor de bereke-
ning van de verjaring van de strafvordering een andere datum in
aanmerking dan de in de akten van aanhangigmakingen bepaalde ui-
terste einddatum van 14 februari 2000, meer bepaald 4 februari 2013,
zijnde de datum van behandeling voor het appelgerecht. Die beslissing
is niet naar recht verantwoord.

14. Rekening houdend met:
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— de in de akten van aanhangigmaking vermelde einddatum van
14 februari 2000 als aanvangsdatum voor de verjaring van de strafvorde-
ring;

— de krachtens artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering toepasselijke verjaringstermijn van vijf jaar;

— de periode van schorsing van die verjaring als bedoeld in artikel 24,
eerste lid, 1°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, in de
hier toepasselijke versie, vanaf de inleiding voor de eerste rechter met
de dagvaarding in de zaak II, namelijk vanaf vanaf 28 februari 2000 en
dit gedurende maximaal een jaar;

— de daden van stuiting van de verjaring van de strafvordering tij-
dens die periode van schorsing, die uitwerking hebben bij het einde van
de schorsing; 

— de afwezigheid van enige andere daad van stuiting of grond van
schorsing van de verjaring van de strafvordering,

werd de verjaring van de strafvordering voor de in hoofde van de eiser
bewezen verklaarde feiten in elk geval bereikt op 28 februari 2006.

Het onderdeel is gegrond.

Overige onderdelen

15. De overige onderdelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassa-
tie, behoeven geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de herstelvordering van de 
verweerder 2

16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Omvang van de cassatie

17. Aangezien uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de her-
stelvordering van de verweerder 2 voor de eerste rechter werd aan-
hangig gemaakt met de strafvordering en dus in elk geval voordat de
strafvordering is komen te vervallen door verjaring, is er geen grond
om de cassatie van de beslissing op de strafvordering uit te breiden tot
de beslissing waarbij de herstelvordering van de verweerder 2 wordt in-
gewilligd.

Dictum

Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals hiervoor bepaald.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de

beslissing op de strafvordering, behoudens wat betreft de beslissingen
waaromtrent het cassatieberoep niet ontvankelijk is.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de overige kos-
ten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Wouters.

N° 603

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.13.1915.N)

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EERSTE RECHTER DIE VOOR TWEE

TE LAST GELEGDE FEITEN ÉÉN ENKELE STRAF HEEFT UITGESPROKEN. — RECH-
TERS IN HOGER BEROEP DIE EEN FEIT VERJAARD VERKLAREN. — VEROORDELING

VOOR HET OVERBLIJVENDE FEIT TOT DEZELFDE STRAF ALS DOOR DE EERSTE

RECHTER UITGESPROKEN. — EENSTEMMIGHEID.

2° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — BESTRAFFING VERPLICHT DOOR

BEROEPEN VONNIS INGEVOLGE HET BEWEZEN VERKLAREN VAN BEPAALDE TEN-
LASTELEGGINGEN. — BESTRAFFING FACULTATIEF GEWORDEN VOOR DE APPEL-
RECHTERS INGEVOLGE VRIJSPRAAK VOOR EEN BEPAALDE TENLASTELEGGING. —
BEHOUD VAN DE BESTRAFFING DOOR DE APPELRECHTERS. — DRAAGWIJDTE —
GEVOLG.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— STRAF OF MAATREGEL. — STRAFMAAT. — KEUZE. — MOTIVERING. — AFZON-
DERLIJKE REDENEN.

4° STRAF. — ALLERLEI. — STRAF OF MAATREGEL. — STRAFMAAT. — KEUZE.
— MOTIVERING. — AFZONDERLIJKE REDENEN.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— BESTRAFFING VERPLICHT DOOR BEROEPEN VONNIS. — BESTRAFFING FACULTA-
TIEF GEWORDEN VOOR DE APPELRECHTERS. — BEHOUD VAN DE BESTRAFFING

DOOR DE APPELRECHTERS. — AANGEPASTE MOTIVERING. — VERPLICHTING.

6° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — BESTRAFFING VERPLICHT DOOR

BEROEPEN VONNIS. — BESTRAFFING FACULTATIEF GEWORDEN VOOR DE APPEL-
RECHTERS. — BEHOUD VAN DE BESTRAFFING DOOR DE APPELRECHTERS. — AAN-
GEPASTE MOTIVERING. — VERPLICHTING.

7° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — ALLERLEI. — VERVAL VAN HET RECHT

TOT STUREN. — HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN. — SLAGEN IN HET AFLEG-
GEN VAN EXAMENS EN ONDERZOEKEN. — MOTIVERING DOOR DE STRAFRECHTER.

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
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— STRAFFEN. — VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN. — HERSTEL IN HET

RECHT TOT STUREN. — SLAGEN IN HET AFLEGGEN VAN EXAMENS EN ONDERZOE-

KEN. — MOTIVERING DOOR DE STRAFRECHTER.

1° De appelrechters die van twee te last gelegde feiten er één verjaard verkla-

ren en voor het overblijvende feit dezelfde straf opleggen als de eerste rechter

voor de beide feiten samen oplegde, verzwaren de door het beroepen vonnis

opgelegde bestraffing niet en dienen bijgevolg hun beslissing niet met eenpa-

righeid te nemen (1).

2° De omstandigheid dat een bestraffing verplicht was als gevolg van het be-

wezen verklaren van bepaalde telastleggingen door het beroepen vonnis,

maar slechts facultatief is omdat in hoger beroep die telastleggingen niet al-

len bewezen werden verklaard, houdt niet in dat de appelrechters die deze

bestraffing behouden, aan de beklaagde een zwaardere straf opleggen dan

het beroepen vonnis zodat zij hun beslissing niet met eenparigheid dienen te

nemen.

3° en 4° Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist geen af-

zonderlijke motivering voor elke opgelegde straf of maatregel noch voor de

keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat (2).

5° en 6° Het behoud van een door het beroepen vonnis opgelegde verplichte be-

straffing vereist niet steeds een aangepaste motivering van de appelrechters

voor wie die bestraffing facultatief is geworden.

7° en 8° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een gelijkaardige

motivering te gebruiken voor het opleggen van een verval van het recht tot

sturen en voor het afhankelijk maken van het herstel in dat recht van het

afleggen van examens en onderzoeken (3). (Artt. 195, tweede en vierde lid,
Wetboek van Strafvordering)

(V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Hasselt van 7 november 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

(1) Zie: Cass. 24 februari 2009, AR P.08.1797.N, AC 2009, nr. 153.
(2) Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1655.N, AC 2007, nr. 306.
(3) Zie: Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het bestreden vonnis stelt vast dat de strafvordering met betrek-
king tot de telastlegging B vervallen is door verjaring.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser wegens enkel
de telastlegging A (onopzettelijke doding) tot dezelfde straffen als deze
die het beroepen vonnis hem heeft opgelegd voor de vermengde telast-
leggingen A en B (miskenning voorrang); het vonnis dat aldus een
zwaardere straf uitspreekt, stelt niet vast dat het met eenparigheid is
gewezen. 

3. De appelrechters die in het bedoelde geval de straffen behouden,
verzwaren de door het beroepen vonnis opgelegde bestraffing niet en
dienen bijgevolg hun beslissing niet met eenparigheid te nemen.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering: het bestreden vonnis bevestigt wegens enkel de telast-
legging A de in het beroepen vonnis opgelegde bestraffing waarbij aan
de eiser wegens de telastleggingen A en B een verval van het recht tot
sturen werd opgelegd en het herstel in dat recht werd afhankelijk ge-
maakt van het slagen in een theoretisch en praktisch examen en een
medisch en psychologisch onderzoek; krachtens artikel 38, § 1, 2°, § 2 en
§ 3, Wegverkeerswet, zijn die examens en onderzoeken enkel verplicht
in geval van veroordeling wegens inbreuk op artikel 419 Strafwetboek
én een in artikel 29, § 1 en § 3, Wegverkeerswet bedoelde verkeersin-
breuk, maar zijn zij facultatief in geval de rechter enkel veroordeelt
wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van
de dader en de veroordeling wordt uitgesproken wegens doding of ver-
wonding; het bestreden vonnis dat een facultatieve en dus zwaardere
maatregel oplegt dan het beroepen vonnis dat die maatregel verplicht
diende op te leggen, stelt niet vast dat het met eenparigheid werd ge-
wezen.

5. De omstandigheid dat een bestraffing verplicht was als gevolg van
het bewezen verklaren van bepaalde telastleggingen door het beroepen
vonnis, maar slechts facultatief is omdat in hoger beroep die telastleg-
gingen niet allen bewezen werden verklaard, houdt niet in dat de appel-
rechters die deze bestraffing behouden, aan de beklaagde een zwaardere
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straf opleggen dan het beroepen vonnis. Zij dienen bijgevolg hun beslis-
sing niet met eenparigheid te nemen.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede middel

6. Het middel voert in al zijn onderdelen schending aan van
artikel 149 Grondwet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering.

Tweede onderdeel

11. Het onderdeel voert aan dat het bestreden vonnis, dat het verval
van het recht tot sturen motiveert door “de zwaarwichtigheid en maat-
schappelijke laakbaarheid van de bewezen verklaarde feiten” en het
doen afleggen van de vier wettelijk bepaalde examens en onderzoeken
door “de aard van de bewezen verklaarde feiten en de bijzondere zwaar-
wichtigheid ervan”, niet concreet en nauwkeurig preciseert waarom
het die bestraffing oplegt.

12. Krachtens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
vermeldt het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag
zijn, de redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoor-
deling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt.
Het rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf
of maatregel.

13. Die bepaling vereist geen afzonderlijke motivering voor elke op-
gelegde straf of maatregel noch voor de keuze van de straf en het bepa-
len van de strafmaat.

14. Met de redenen die blijken uit het antwoord op het eerste onder-
deel, samen gelezen met de feitelijke beoordeling dat de eiser door het
uitvoeren van ongepaste maneuvers de ene weggebruiker in gevaar
heeft gebracht en de dood van een andere weggebruiker heeft veroor-
zaakt, vermeldt het bestreden vonnis op een wijze die concreet en
nauwkeurig is, de redenen van de beslissing.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

15. Het onderdeel voert aan dat het bestreden vonnis, dat de eiser en-
kel veroordeelt voor de telastlegging A, zodat het opleggen van het rij-
verbod en de vier wettelijk bepaalde examens en onderzoeken niet meer
verplicht is, het behoud van die facultatief geworden bestraffing op een
aangepaste wijze moet motiveren, wat het niet doet met een bijna iden-
tieke motivering als deze van het beroepen vonnis.

16. Het behoud van een door het beroepen vonnis opgelegde verplichte
bestraffing vereist niet noodzakelijk een andere motivering van de ap-
pelrechters voor wie die bestraffing facultatief is geworden.

Het onderdeel faalt naar recht.
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Vierde onderdeel

17. Het onderdeel voert aan dat het bestreden vonnis het verval van
het recht tot sturen en het opleggen van zowel examens als onderzoe-
ken op zeer gelijkaardige wijze motiveert, terwijl het opleggen van die
examens en onderzoeken een eigen motivering vereist die specifiek is
toegespitst op de persoon van de beklaagde en zijn rijvaardigheid in re-
latie tot de feiten.

18. Geen enkele wettelijke bepaling belet de rechter een gelijkaardi-
ge motivering te gebruiken voor het opleggen van een verval van het
recht tot sturen en voor het afhankelijk maken van het herstel in dat
recht van het afleggen van examens en onderzoeken.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.

19. Met het in het antwoord op het eerste en tweede onderdeel vermel-
de oordeel geeft het bestreden vonnis met betrekking tot het opleggen
aan de eiser van de bedoelde examens en onderzoeken, een motivering
die aangepast is aan zijn persoon en zijn rijvaardigheid in relatie tot de
feiten.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verachtert (bij de
balie te Hasselt).

N° 604

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.13.1970.N)

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — RECHT-
STREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL. — RAMING. —
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — RECHTSTREEKS UIT

HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL. — RAMING.

3° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALLERLEI. — STRAFZA-
KEN. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — RECHTSTREEKS UIT HET MIS-
DRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL. — RAMING. — TOEZICHT VAN HET

HOF.



N° 604 - 14.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2203

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2203  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
4° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — VERMOGENS-
VOORDEEL UIT HET MISDRIJF. — KOSTEN VERBONDEN AAN HET MISDRIJF. — BE-
GROTING VAN DE VERMOGENSVOORDELEN.

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — GEEN CONCLUSIE.
— STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN).
— BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — VERMOGENSVOORDELEN. — MOTIVE-
RING VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT. — ELEMENTEN VAN BEOORDELING.

6° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — VERMOGENS-
VOORDELEN. — MOTIVERING VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT. — ELEMEN-
TEN VAN BEOORDELING.

1°, 2° en 3° De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bij-
zondere verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf
werd verkregen en het staat aan hem om dit voordeel te bepalen; het Hof on-
derzoekt evenwel of de rechter op grond van zijn onaantastbare beoordeling
het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend (1). (Art. 42, 3°,
Strafwetboek)

4° Bij de begroting met toepassing van artikel 42, 3°, Strafwetboek van de ver-
mogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen dient de rechter geen af-
trek te doen van de kosten die verbonden zijn aan het plegen van het
misdrijf, noch van de aankoopprijs van de goederen die het misdrijf mogelijk
hebben gemaakt, ongeacht of die goederen al dan niet wettelijk zijn verkre-
gen of in bezit zijn van de beklaagde (2).

5° en 6° De rechter die zowel het opleggen van de verbeurdverklaring van ver-
mogensvoordelen als de maat van deze straf dient te motiveren, mag bij die
motivering rekening houden met de aard en de gevolgen van de bewezen ver-
klaarde misdrijven. (Artt. 42, 3° en 43bis, eerste lid, Strafwetboek;
Art. 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

(S. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 november 2013. 

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

(1) Cass. 27 september 2006, AR P.06.0739.F, AC 2006, nr. 441 met concl. van advocaat-
generaal VANDERMEERSCH; zie: Cass. 17 december 2013, AR P.13.1354.N, AC 2013, nr. 690.

(2) Zie: Cass. 29 mei 2001, AR P.00.1434.N, AC 2001, nr. 316.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42,3° en 43bis
Strafwetboek, alsmede miskenning van het wettelijk begrip “vermo-
gensvoordeel”: het arrest bepaalt het verbeurd te verklaren bedrag van
het vermogensvoordeel zonder de opbrengst te verminderen met de kos-
ten van de legaal verkregen producten; die kosten zijn geen vermogens-
voordeel rechtstreeks verkregen uit het misdrijf, maar een
vermogensvoordeel dat in het patrimonium van de eisers aanwezig was
vóór het plegen van het misdrijf.

11. Krachtens artikel 42, 3°, Strafwetboek, wordt de bijzondere ver-
beurdverklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks
uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de
plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. 

12. De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bij-
zondere verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een mis-
drijf werd verkregen en het staat aan hem om dit voordeel te bepalen.

Het Hof onderzoekt evenwel of de rechter op grond van zijn onaan-
tastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft
miskend. 

13. Bij de begroting met toepassing van artikel 42, 3°, Strafwetboek
van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen dient de
rechter geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan het
plegen van het misdrijf, noch van de aankoopprijs van de goederen die
het misdrijf mogelijk hebben gemaakt, ongeacht of die goederen al dan
niet wettelijk zijn verkregen of in bezit zijn van de beklaagde.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar
recht.

Vijfde onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 42, 3°, en 43bis,
Strafwetboek, alsmede miskenning van het wettelijk begrip “vermo-
gensvoordeel”: ongeacht of bij de begroting van de vermogensvoordelen
al dan niet de kosten die verbonden zijn aan het plegen van het misdrijf
in mindering dienen te worden gebracht, neemt het arrest voor de be-
groting van het bedrag van het verbeurd te verklaren vermogensvoor-
deel ook de aard van de criminele activiteiten en de gevolgen ervan
voor de volksgezondheid onwettig in aanmerking.

15. Krachtens artikel 42, 3°, Strafwetboek wordt bijzondere verbeurd-
verklaring toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit
het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats
ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. Die ver-
beurdverklaring is een straf die overeenkomstig artikel 43bis, eerste
lid, Strafwetboek facultatief is.
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16. Indien de wet de straf en de strafmaat aan de vrije beoordeling van
de rechter overlaat, is hij overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wet-
boek van Strafvordering ertoe gehouden de redenen te vermelden die de
keuze voor die straf en de maat ervan rechtvaardigen. Daarbij mag de
rechter alle aan tegenspraak onderworpen feitelijke gegevens over de
bewezen verklaarde misdrijven en de persoonlijkheid van de veroor-
deelde betrekken. Bijgevolg mag de rechter die zowel het opleggen van
de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen als de maat van deze
straf dient te motiveren, bij die motivering rekening houden met de
aard en de gevolgen van de bewezen verklaarde misdrijven.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

17. Het arrest oordeelt: “Bij het weerhouden van de omzet als ver-
beurd te verklaren vermogensvoordeel, wordt eveneens en in belangrij-
ke mate rekening gehouden met de aard van de criminele activiteiten
van de [eisers], de door hen gekende aanwending van de 60.450,63 kg che-
micaliën, de gevolgen ervan voor de volksgezondheid”. Met die reden
motiveert het arrest de maat van de aan de eisers opgelegde verbeurd-
verklaring, rekening houdend met de aard en de gevolgen van de bewe-
zen verklaarde misdrijven. Aldus is de beslissing naar recht
verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Verbist.

N° 605

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.14.0740.N)

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 67. — ARTIKEL 67TER. — TREKKER MET AANHANGWAGEN. — TREKKER

INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN NATUURLIJKE PERSOON. — AANHANGWAGEN

INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON. — TOEPASSING.
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Onder motorvoertuig als bedoeld in artikel 67ter Wegverkeerswet moet ook
worden verstaan de combinatie van een trekker en de eraan gehechte aan-
hangwagen zodat wanneer de overtreding is begaan met een trekker die in-
geschreven is op naam van een natuurlijke persoon waaraan een
aanhangwagen is gehecht die ingeschreven is op naam van een rechtsper-
soon, die rechtspersoon evenals de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden zijn de verplichtingen bepaald
bij artikel 67ter Wegverkeerswet na te leven (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN T. S. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Leuven van 20 maart 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 67ter Wegverkeerswet:
het bestreden vonnis spreekt de verweerders vrij van het misdrijf be-
paald in de vermelde wetsbepaling daar deze enkel van toepassing is
wanneer het voertuig waarmee de overtreding van de Wegverkeerswet
en haar uitvoeringsbesluiten werd gepleegd, ingeschreven is op naam
van een rechtspersoon, wat hier niet het geval was vermits enkel de
aanhangwagen was ingeschreven op naam van een rechtspersoon ter-
wijl de trekker ingeschreven was op naam van een natuurlijke persoon;
artikel 67terWegverkeerswet is ook van toepassing wanneer het voer-
tuig waarmee de overtreding is begaan, een combinatie is van een trek-
ker en een aanhangwagen.

2. Artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt: “Wanneer een overtreding
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motor-
voertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuur-
lijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe
gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten
mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon
die het voertuig onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te re-
kenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het
afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

(1) Zie: Cass. 30 november 2010, AR P.10.0964.N, AC 2010, nr. 703.
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Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder
was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hier-
boven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoor-
digen als titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig,
zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze ver-
plichting te voldoen”.

3. Onder motorvoertuig als bedoeld in deze bepaling moet ook worden
verstaan de combinatie van een trekker en de eraan gehechte aanhang-
wagen. Hieruit volgt dat wanneer de overtreding is begaan met een
trekker die ingeschreven is op naam van een natuurlijke persoon waar-
aan een aanhangwagen is gehecht die ingeschreven is op naam van een
rechtspersoon, die rechtspersoon evenals de natuurlijke persoon die de
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt ertoe gehouden zijn de ver-
plichtingen bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet na te leven. Het
bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Nederlandstalige rechtbank van eerste aan-

leg Brussel, correctionele sectie, zetelend in hoger beroep.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Maffei,
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman, advocaat-
generaal.

N° 606

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.14.0507.N)

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ONWETTIG OF ONREGELMA-
TIG BEWIJS. — VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN AD-
VOCAAT. — STRAFVORDERING. — GEVOLG.

2° STRAFVORDERING. — BEWIJS. — ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS. —
VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — GE-
VOLG.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT.
— MISKENNING. — GEVOLGEN.



2208 ARRESTEN VAN CASSATIE   14.10.14 - N° 606

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2208  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — MISKENNING. —
GEVOLGEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT.
— ZWIJGRECHT. — MISKENNING. — DRAAGWIJDTE. — OGENBLIK WAAROP EHRM
DEZE BEPALINGEN NOG NIET ALDUS INTERPRETEERDE. — OGENBLIK WAAROP

BELGISCHE WETGEVING NOG NIET VOORZAG IN DEZE NOODZAAK. — MISKENNING.
— GEVOLGEN.

7° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — ZWIJGRECHT. —
DRAAGWIJDTE. — MISKENNING OP OGENBLIK WAAROP EHRM DEZE BEPALINGEN

NOG NIET ALDUS INTERPRETEERDE. — MISKENNING OP OGENBLIK WAAROP BEL-
GISCHE WETGEVING NOG NIET VOORZAG IN DEZE NOODZAAK. — GEVOLGEN.

8° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT — ZWIJGRECHT. — DRAAGWIJDTE. — MISKEN-
NING OP OGENBLIK WAAROP EHRM DEZE BEPALINGEN NOG NIET ALDUS INTER-
PRETEERDE. — MISKENNING OP OGENBLIK WAAROP BELGISCHE WETGEVING NOG

NIET VOORZAG IN DEZE NOODZAAK. — GEVOLGEN.

9° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT. —
DRAAGWIJDTE. — BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAG-
DE DOOR MEDEBEKLAAGDEN. — GEVOLG.

10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — DRAAGWIJDTE. —
BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBE-
KLAAGDEN. — GEVOLG.

11° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND

VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — DRAAGWIJDTE. — BELASTENDE VER-
KLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBEKLAAGDEN. — GE-
VOLG.

12° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — RECHT OP TEGENSPRAAK. —
DERDEN DIE BELASTENDE VERKLARINGEN AFLEGGEN. — ONMOGELIJKHEID DIE

DERDEN TE VERHOREN OF TE LATEN VERHOREN. — GEVOLG. — STRAFVORDE-
RING.

13° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GETUIGEN. — ONDERVRAGING VAN GETUIGEN

À CHARGE. — OPROEPEN EN ONDERVRAGEN VAN GETUIGEN À DÉCHARGE. —
DRAAGWIJDTE. — GEVOLGEN.

14° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.D. — GETUIGEN À CHARGE. — GETUI-
GEN À DÉCHARGE. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLGEN.

15° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.3.E. — GETUIGEN À

CHARGE. — GETUIGEN À DÉCHARGE. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLGEN.
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16° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— DUUR VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

17° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR VAN DE AF-
LUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

18° ONDERZOEKSRECHTER. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
DUUR VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

19° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— AANWIJZINGEN EN CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. —
DRAAGWIJDTE.

20° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — AANWIJZINGEN EN

CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. — DRAAGWIJDTE.

21° ONDERZOEKSRECHTER. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
AANWIJZINGEN EN CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. — DRAAG-
WIJDTE.

22° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVER-
PLICHTING. — REDENGEVING.

23° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OM-
KLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — REDENGE-
VING.

24° ONDERZOEKSRECHTER. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICH-
TING. — REDENGEVING.

25° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— VERLENGING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — SANCTIE.

26° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — VERLENGING. —
BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — SANCTIE.

27° ONDERZOEKSRECHTER. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
VERLENGING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — SANCTIE.

28° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — DRAAGWIJDTE.
— AFLUISTERMAATREGEL.

29° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 8. — RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN. — DRAAGWIJDTE.
— AFLUISTERMAATREGEL.

30° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 22. — RECHT

OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN. — DRAAGWIJDTE. — AFLUISTERMAAT-
REGEL.

31° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— VERLENGING VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — VERPLICHTE VERMELDINGEN
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GEMEEN AAN BEIDE. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING VOOR DE VER-
LENGDE TAPBESCHIKKING. — VERANTWOORDING.

32° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — VERLENGING VAN

DE AFLUISTERMAATREGEL. — VERPLICHTE VERMELDINGEN GEMEEN AAN BEIDE.
— BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING VOOR DE VERLENGDE TAPBESCHIK-
KING. — VERANTWOORDING.

33° ONDERZOEKSRECHTER. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
VERLENGING VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — VERPLICHTE VERMELDINGEN

GEMEEN AAN BEIDE. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING VOOR DE VER-
LENGDE TAPBESCHIKKING. — VERANTWOORDING.

34° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 7. — WETTIGHEID EN VOORSPELBAARHEID VAN DE STRAFRECHTSPLE-
GING. — BEGRIP. — DRAAGWIJDTE. — VERSCHILLENDE UITLEGGING DOOR

RECHTSCOLLEGES VAN EEN BEPALING. — LEGALITEITSBEGINSEL.

35° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 12. — WET-
TIGHEID EN VOORSPELBAARHEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — BEGRIP. —
DRAAGWIJDTE. — VERSCHILLENDE UITLEGGING DOOR RECHTSCOLLEGES VAN EEN

BEPALING. — LEGALITEITSBEGINSEL.

36° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — GRENZEN. — VRAAG DIE UITGAAT VAN EEN ONJUISTE

RECHTSOPVATTING.

37° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE

VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING. — GRENZEN. — VRAAG DIE

UITGAAT VAN EEN ONJUISTE RECHTSOPVATTING.

38° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERSCHEID TUSSEN DE FASE VAN DE

WAARHEIDSVINDING EN DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — VERSCHILLEN-
DE RECHTSTOESTANDEN.

39° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ON-
DERSCHEID TUSSEN DE FASE VAN DE WAARHEIDSVINDING EN DE REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING. — VERSCHILLENDE RECHTSTOESTANDEN.

40° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK — RE-
GELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE. — STRAFVORDERING. — VERZOEK TOT BIJ-
KOMENDE ONDERZOEKSHANDELING. — FASE VAN DE WAARHEIDSVINDING. —
GEVOLG OP DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING.

41° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — SCHORSING. —
VERZOEK TOT BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — FASE VAN DE WAAR-
HEIDSVINDING. — GEVOLG OP DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING.

42° STRAFVORDERING. — VERJARING. — VERZOEK TOT BIJKOMENDE ONDER-
ZOEKSHANDELINGEN. — FASE VAN DE WAARHEIDSVINDING. — GEVOLG OP DE UIT-
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING.

43° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — STRAFVORDERING. — VERZOEK TOT BIJ-
KOMENDE ONDERZOEKSHANDELING. — GEVOLG OP DE UITOEFENING VAN DE STR-
AFVORDERING. — SCHORSEND EFFECT. — VOORWAARDE.
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44° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — SCHORSING. —
VERZOEK TOT BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — GEVOLG OP DE UITOE-
FENING VAN DE STRAFVORDERING. — SCHORSEND EFFECT. — VOORWAARDE.

45° STRAFVORDERING. — VERJARING. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.
— VERZOEK TOT BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — GEVOLG OP DE UIT-
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING. — SCHORSEND EFFECT. — VOORWAARDE.

46° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING. — GRENZEN. — ONGELIJKE BEHANDELING. — GEEN VERGE-
LIJKBARE RECHTSTOESTANDEN.

47° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE

VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING. — GRENZEN. — ONGELIJKE BE-
HANDELING. — GEEN VERGELIJKBARE RECHTSTOESTANDEN.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen
door een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder bij-
stand van een advocaat of met miskenning van het zwijgrecht, leidt niet tot
de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke
uitsluiting van dit bewijs; het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat
immers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wij-
ze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waar-
op de bewijsgaring verloopt (1).

6°, 7° en 8° Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM zoals thans geïnterpre-
teerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houden in de re-
gel een verbod in voor de rechter om zijn oordeel over de schuld van een
beklaagde te steunen op de verklaringen die deze laatste tijdens het onder-
zoek heeft afgelegd zonder toegang tot een advocaat en zonder gewezen te
zijn op zijn zwijgrecht, terwijl hij zich in een bijzonder kwetsbare positie be-
vond, hetgeen onder meer het geval is wanneer de beklaagde bij het afleggen
van zijn verklaringen van zijn vrijheid was beroofd; de afwezigheid van bij-
stand van een advocaat tijdens het verhoor van een verdachte of beklaagde
die zich in een bijzondere kwetsbare positie bevindt, zonder mogelijkheid van
bijstand van een advocaat, maar op een ogenblik dat het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens artikel 6.1 en 6.3.c EVRM nog niet in die zin inter-
preteerde en de Belgische wetgeving nog niet in die noodzaak voorzag, heeft
niet automatisch voor gevolg dat het recht van verdediging onherroepelijk is
geschaad of een eerlijke behandeling van de zaak definitief is uitgesloten,
ook al zijn er geen dwingende redenen voorhanden om uitzonderlijk die bij-
stand niet te verlenen en het staat de rechter na te gaan welke de impact is
van de afwezigheid van die bijstand op de uitoefening van het recht van ver-
dediging van de verdachte en diens recht op een eerlijk proces tijdens het ver-
dere verloop van de procedure (2).

(1) Cass. 23 november 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. van advocaat-
generaal P. DUINSLAEGER; Cass. 7 december 2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714; Cass.
29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaat-generaal
P. DUINSLAEGER.

(2) Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.
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9°, 10° en 11° Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cau-
tieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden zich-
zelf te incrimineren en deze rechten gelden in personam, zodat een
beklaagde zich in beginsel niet kan beroepen op de miskenning van die rech-
ten betreffende belastende verklaringen afgelegd lastens hem door een ande-
re beklaagde, die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere beklaagde
zelf van die rechten genoot, de miskenning ervan inroept en op die grond de
afgelegde belastende verklaringen intrekt; de rechter oordeelt onaantastbaar
in feite of en in welke mate een derde die voor de beklaagde belastende ver-
klaringen heeft afgelegd, die verklaringen op grond van zijn eigen recht op
bijstand van een advocaat intrekt (1).

12° De mogelijkheid van een beklaagde om derden die tegen hem belastende
verklaringen afleggen te verhoren of te laten verhoren en om hun betrouw-
baarheid te betwisten, maakt deel uit van zijn recht het tegen hem aange-
voerde bewijs tegen te spreken; de omstandigheid dat een beklaagde niet de
mogelijkheid heeft een derde die tegen hem belastende verklaringen heeft af-
gelegd te verhoren of te laten verhoren, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering, aangezien het recht om de strafvordering uit te oefe-
nen ontstaat door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht
de wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en het feit dat een beklaagde
een derde die tegen hem belastende verklaringen heeft afgelegd, niet kan ver-
horen of laten verhoren, belet de rechter niet onaantastbaar te oordelen over
de geloofwaardigheid van die verklaringen en of hij daaraan al dan niet be-
wijswaarde moet hechten.

13°, 14° en 15° De artikelen 6.3.d EVRM en 14.3.e IVBPR waarborgen in het
bijzonder aan de beklaagde het recht om getuigen à charge te ondervragen
of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à
décharge te doen geschieden in dezelfde voorwaarden als het geval is met ge-
tuigen à charge; dit recht is evenwel niet absoluut en de rechter oordeelt on-
aantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van
onderzoeksmaatregelen zoals een getuigenverhoor of een confrontatie ter
rechtszitting (2).

16°, 17° en 18° Krachtens artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Str-
afvordering dient de tapbeschikking op straffe van nietigheid de periode te
vermelden tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend en mag die pe-
riode niet langer zijn dan één maand te rekenen vanaf de beschikking; wan-
neer een tapbeschikking een einddatum bepaalt die de vermelde periode van
één maand overschrijdt, dan treft de daaruit volgende nietigheid enkel de af-
luistermaatregelen die werden uitgevoerd na afloop van die maand maar
heeft die omstandigheid niet de nietigheid tot gevolg van de tapbeschikking
in haar geheel noch van de binnen die maand regelmatig uitgevoerde afluis-
termaatregelen, regel die ook geldt wanneer de periode van één maand wordt

(1) Cass. 23 november 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. van advocaat-
generaal P. DUINSLAEGER; Cass. 5 september 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447; Cass.
6 november 2012, AR P.12.0846N, AC 2012, nr. 597; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC
2013, nr.210; Cass. 1 april 2014, AR P.12.1334.N, AC 2014, nr. 252.

(2) Cass. 25 september 2012, AR P.11.2087.N, AC 2012, nr. 485.
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overschreden omdat de onderzoeksrechter machtiging verleent voor een peri-
ode langer dan één maand nu geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke be-
paling de rechter verbiedt om de beoordeling van de schuld te steunen op de
resultaten van afluistermaatregelen die rechtsgeldig werden uitgevoerd bin-
nen de in artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van strafvordering
bepaalde periode van één maand (1).

19°, 20° en 21° De artikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek
van Strafvordering vereisen niet dat de onderzoeksrechter het bestaan van
de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de maatregel
wettigen overeenkomstig artikel 90ter motiveert aan de hand van een con-
crete verwijzing naar de stukken van het strafdossier of van de overname
van de inhoud van dergelijke stukken.

22°, 23° en 24° Om te voldoen aan de bijzondere motiveringsvereiste van de ar-
tikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvorde-
ring, moet de tapbeschikking vermelden waarom de maatregel concreet
onontbeerlijk is, maar de naleving van de motiveringsverplichting is niet aan
een bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onder-
worpen en kan blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de be-
schikking (2).

25°, 26° en 27° De verlenging van een tapmaatregel krachtens
artikel 90quinquies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dient te vol-
doen aan een dubbele motiveringsplicht: vooreerst dienen de elementen, die
krachtens artikel 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering op straffe van
nietigheid zijn voorgeschreven, te worden vermeld en verder dient de beschik-
king tot verlenging de precieze omstandigheden die de verlenging van de
maatregel wettigen te vermelden maar dat laatste voorschrift is niet op straf-
fe van nietigheid voorgeschreven (3).

28°, 29° en 30° Noch artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces waar-
borgt, noch artikel 8 EVRM en artikel 22 Grondwet, die het recht op eerbie-
diging van het privéleven waarborgen, houden voor de wetgever een
verplichting in de motivering van tapbeschikkingen of verlengingen daarvan
voor te schrijven op straffe van nietigheid.

31°, 32° en 33° Op grond van artikel 90quinquies, tweede lid, eerste zin, Wet-
boek van Strafvordering moet de beschikking tot verlenging van een tapbe-
schikking de elementen die krachtens artikel 90quater, § 1, van dat wetboek
op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, vermelden en bestaat er aldus
geen onderscheid tussen een tapbeschikking en een verlengde beschikking
met betrekking tot die verplichte vermeldingen; het onderscheid in behande-
ling betreft enkel de in artikel 90quinquies, tweede lid, tweede zin, van dat
wetboek bepaalde bijkomende motiveringsverplichting die verantwoord is
door het feit dat de verlengde tapbeslissing een bijkomende waarborg voor de

(1) Zie Cass. 5 juni 2007, AR P.07.0291.N, AC 2007, nr. 300, dat hetzelfde principe toe-
past op de taps vóór de datum van de beschikking.

(2) Cass. 6 november 2012, AR P.12.0846.N, AC 2012, nr. 597; Cass. 17 december 2013, AR
P.13.1438.N, AC 2013, nr. 691.

(3) Cass. 26 november 2013, AR P.13.1234.N, AC 2013, nr. 634.
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burger vereist, wat een andere rechtstoestand creëert welke verschilt van de
oorspronkelijke tapbeschikking die deze bijkomende waarborg niet vereist.

34° en 35° De in artikel 7 EVRM en in artikel 12, tweede lid, Grondwet vermel-
de beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid van de strafrechtspleging
zijn van toepassing op de gehele rechtspleging, met inbegrip van de stadia
van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek; het vereiste van
voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waarborgt elke burger dat tegen
hem enkel een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek en een ver-
volging kunnen worden ingesteld volgens een bij wet vastgestelde procedure
waarvan hij vóór de aanwending ervan kennis kan nemen; de verschillende
uitlegging van een bepaling door de rechtscolleges kan geen miskenning van
het legaliteitsbeginsel inhouden.

36° en 37° Prejudiciële vragen die uitgaan van verkeerde rechtsopvattingen
worden niet gesteld (1). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof)

38° en 39° Overeenkomstig artikel 127, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering, wordt de zaak voor de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer
aanhangig gemaakt door de vordering van de procureur des Konings en die
procedure en de finaliteit ervan zijn te onderscheiden van de overige bepa-
lingen over het gerechtelijk onderzoek die betrekking hebben op het geheel
van handelingen om de daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te
verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges, waaronder de
onderzoeksgerechten, in staat moeten stellen met kennis van zaken uit-
spraak te doen; aldus betreft de eerste fase van het gerechtelijk onderzoek,
die in wezen gericht is op de waarheidsvinding, een andere rechtstoestand
dan de tweede fase van dat onderzoek, dat gericht is op het verbinden van
het door de wet vereiste gevolg aan de resultaten die voortvloeien uit de eer-
ste fase.

40°, 41° en 42° De beoordeling van een verzoek op grond van
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering in de fase van de waar-
heidsvinding betreft een normale rechtsplegingssituatie waarmee bij het uit-
oefenen van de strafvordering rekening dient te worden gehouden en vormt
dan ook geen wettelijk beletsel om de strafvordering verder uit te oefenen in
de zin van artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering.

43°, 44° en 45° Artikel 24, derde lid, Voorafgaande titel Wetboek van Strafvor-
dering strekt in het algemeen ertoe de verjaring van de strafvordering te
schorsen tijdens de periode dat de regeling van de rechtspleging geen voort-
gang kan vinden wegens het uitvoeren van bijkomende onderzoekshandelin-
gen (eerste zin) of wegens een verzoek daartoe dat niet-kennelijk niet-
ontvankelijk is (tweede zin); in het geval van artikel 24, derde lid, tweede
zin, Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering loopt er steeds een peri-
ode gedurende welke de rechtspleging voor de raadkamer moet geschorst
worden met het oog op de behandeling van het verzoek tot het stellen van

(1) Cass. 22 februari 2005, AR P.04.1345.N, AC 2005, nr. 108, met concl. van Procureur-
generaal M. DE SWAEF.
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bijkomende onderzoekshandelingen door de onderzoeksrechter of in hoger
beroep door de kamer van inbeschuldigingstelling en daarbij heeft het geen
belang of dat verzoek wordt ingewilligd dan wel verworpen; in geval van
artikel 24, derde lid, eerste zin, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring is er geen dergelijk verzoek gedaan en komt de onderzoeksrechter of de
kamer van inbeschuldigingstelling op andere gronden ertoe om een bijko-
mend onderzoek te bevelen, zodat er geen verplichte schorsingsperiode loopt
zoals bedoeld in de tweede zin en er bijgevolg enkel reden tot schorsing is
wanneer de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling effec-
tief bijkomend onderzoek beveelt (1).

46° en 47° Wanneer er geen sprake is van vergelijkbare rechtstoestanden die
ongelijk behandeld worden, is er geen reden om hierover prejudiciële vragen
te stellen (2). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 12 februari 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht mid-
delen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep I

1. Het arrest verklaart eisers verzet ontvankelijk, vernietigt het bij
verstek gewezen arrest in zoverre dit hem kan benadelen, spreekt hem
gedeeltelijk vrij voor de telastlegging C.1 en oordeelt dat de redelijke
termijn is overschreden.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep niet
ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II

2. In strafzaken kan een partij, in de regel, krachtens artikel 438 Wet-
boek van Strafvordering, geen tweede maal tegen dezelfde beslissing
cassatieberoep instellen, ook al is het tweede cassatieberoep ingesteld
vóór de verwerping van het eerste. De eiser heeft tegen het arrest op
12 februari 2014 een ontvankelijk cassatieberoep ingesteld waarvoor

(1) Zie F. SCHUERMANS, “Verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen als
nieuwe grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering”, T. Straf. 2013, 167-
175.

(2) Cass. 16 januari 2013, AR P.12.1655.F, AC 2013, nr. 30.
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geen afstand kon worden verleend. Zijn cassatieberoep van 28 februari
2014 is een tweede cassatieberoep en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en
artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging: het arrest oordeelt ten onrechte dat het feit dat de eiser
niet op zijn zwijgrecht werd gewezen en geen bijstand had van een ad-
vocaat bij zijn verhoren tijdens zijn vrijheidsberoving, niet leidt tot de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.

4. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door
een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder bij-
stand van een advocaat of met miskenning van zijn zwijgrecht, leidt
niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot
de gebeurlijke uitsluiting van dit bewijs.

Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het
plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop
ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de
bewijsgaring verloopt.

Het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt
naar recht.

Tweede, derde en vierde onderdeel

5. De onderdelen voeren schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging: het arrest oordeelt ten onrechte dat het feit dat de eiser
niet op zijn zwijgrecht werd gewezen en geen bijstand had van een ad-
vocaat bij zijn verhoren tijdens zijn vrijheidsberoving, niet dient te lei-
den tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering of tot de
uitsluiting van die verhoren uit het bewijs; het arrest steunt op die ver-
klaringen bij de beoordeling van eisers schuld van de telastlegging B.4
(tweede onderdeel), de telastlegging C.1 (derde onderdeel) en de telastleg-
ging E (vierde onderdeel).

6. Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM zoals thans geïnter-
preteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houden
in de regel een verbod in voor de rechter om zijn oordeel over de schuld
van een beklaagde te steunen op de verklaringen die deze laatste tij-
dens het onderzoek heeft afgelegd zonder toegang tot een advocaat en
zonder gewezen te zijn op zijn zwijgrecht, terwijl hij zich in een bijzon-
der kwetsbare positie bevond. Dit laatste is onder meer het geval wan-
neer de beklaagde bij het afleggen van zijn verklaringen van zijn
vrijheid was beroofd.
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7. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door
een verdachte na zijn vrijheidsberoving van verklaringen zonder bij-
stand van een advocaat of met miskenning van zijn zwijgrecht, leidt
niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot
de gebeurlijke uitsluiting van dit bewijs.

Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het
plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop
ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de
bewijsgaring verloopt.

In zoverre de onderdelen uitgaan van een onjuiste rechtsopvatting,
falen zij naar recht.

8. De afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het verhoor
van een verdachte of een beklaagde die zich in een bijzonder kwetsbare
positie bevindt, zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat,
maar op een ogenblik dat het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens artikel 6.1 en 6.3.c EVRM nog niet in die zin interpreteerde en de
Belgische wetgeving nog niet in die noodzaak voorzag, heeft niet auto-
matisch voor gevolg dat het recht van verdediging onherroepelijk is ge-
schaad of een eerlijke behandeling van de zaak definitief is uitgesloten,
ook al zijn er geen dwingende redenen voorhanden om uitzonderlijk die
bijstand niet te verlenen. Het staat de rechter na te gaan welke de im-
pact is van de afwezigheid van die bijstand op de uitoefening van het
recht van verdediging van de verdachte en diens recht op een eerlijk
proces tijdens het verdere verloop van de procedure.

In zoverre de onderdelen uitgaan van een onjuiste rechtsopvatting,
falen zij andermaal naar recht.

9. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis en met ei-
gen redenen, oordeelt het arrest onder meer dat:

— het aan de feitenrechter staat om, in het licht van het geheel van
het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde ge-
gevens aangetast is door het enkele feit dat bepaalde verklaringen tij-
dens het onderzoek afgelegd werden zonder de bijstand van een
advocaat en, in voorkomend geval, te beslissen tot de uitsluiting van
deze bewijsmiddelen;

— het feit dat de Belgische wetgeving op het moment van het onder-
zoek niet voorzag in de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor
door de politie of de onderzoeksrechter, dient te worden beoordeeld in
het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die diezelfde wetge-
ving de beklaagde biedt ter vrijwaring van zijn recht van verdediging
en zijn recht op een eerlijk proces;

— de eiser na zijn vrijheidsberoving onmiddellijk genoten heeft van
vrij verkeer met zijn advocaat;

— hij ook heeft genoten van alle door de eerste rechter opgesomde
rechten die een daadwerkelijke en passende remedie vormen op de af-
wezigheid van bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoren in een
bijzonder kwetsbare positie;

— de eiser in zijn eerste verhoren geen zelfincriminerende verklarin-
gen heeft afgelegd;
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— er niet de minste aanwijzing is dat er enige dwang of misbruik is
gebruikt tijdens de verhoren:

— voor zover bepaalde latere verklaringen van de eiser, die nauwe-
lijks zelfincriminerend te noemen zijn, al als bewijs door het arrest
worden gebruikt, zij zeker geen doorslaggevend bewijs vormen;

— hij zowel in eerste aanleg als in hoger beroep door het onderzoek
ter rechtszitting met bijstand van zijn advocaat ruim de kans heeft ge-
had om zijn verweer toe te lichten in het bijzijn van zijn advocaat en
zijn eerdere verklaringen heeft kunnen verduidelijken, vervolledigen of
intrekken.

10. Op die gronden vermag het arrest te oordelen dat, volgens de con-
crete gegevens van de zaak, de afwezigheid van het vervullen van de
cautieplicht en het gebrek aan bijstand van een advocaat bij eisers ver-
horen tijdens zijn vrijheidsbeneming zijn recht op een eerlijk proces en
zijn recht van verdediging niet onherstelbaar hebben aangetast, zodat
zijn schuldigverklaring mede op die verklaringen op niet-doorslagge-
vende wijze kan worden gesteund.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging: het arrest oor- deelt ten onrechte dat de verplichte mede-
deling aan de ondervraagde bij het begin van ieder verhoor dat “zijn
verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt”, zoals be-
paald in artikel 47bis (oud) Wetboek van Strafvordering, volstaat om te
voldoen aan de cautieplicht; ten onrechte verklaart het arrest de straf-
vordering niet onontvankelijk, minstens weert het eisers verklaringen
tijdens zijn vrijheidsbeneming niet uit het bewijs en steunt het de be-
oordeling van zijn schuld op die verklaringen.

12. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen
door een beklaagde, die van zijn vrijheid was beroofd, van verklaringen
met miskenning van de cautieplicht leidt enkel tot de gebeurlijke uit-
sluiting van dit bewijs.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat die onrechtmatigheid leidt
tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, faalt het naar
recht.

13. Voor het overige kan het onderdeel om de in het antwoord op het
tweede, derde en vierde onderdeel vermelde redenen niet worden aange-
nomen.

Zesde en zevende onderdeel

14. De onderdelen voeren schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging: het arrest verklaart de strafvordering ontvankelijk en
steunt eisers schuldigverklaring minstens gedeeltelijk op verklaringen
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van een medebeklaagde, die werden afgelegd zonder bijstand van een
raadsman en zonder cautie; het arrest oordeelt dat het feit dat die me-
debeklaagde opmerkingen formuleert over de juridische bijstand die hij
genoot in Australië en dat hij bepaalde verklaringen afzwakt of ont-
kent, niet kan gelijkgesteld worden met het inroepen van een misken-
ning van zijn recht op bijstand van een raadsman; het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens erkent echter de derdenwerking van de
Salduz-exceptie zonder te vereisen dat diegene wiens bijstandsrecht
werd miskend, zich op die schending beroept (zesde onderdeel); het ar-
rest oordeelt ten onrechte de verklaringen van die medebeklaagde niet
als bewijs te moeten uitsluiten, terwijl hij de miskenning van zijn
recht van verdediging en recht op een eerlijk proces inroept, gelet op
de wijze waarop zijn verhoren werden afgenomen (zevende onderdeel).

15. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen
door een medebeklaagde, die van zijn vrijheid was beroofd, van verkla-
ringen met miskenning van zijn recht op bijstand van een raadsman en
de cautieplicht, leidt enkel tot de gebeurlijke uitsluiting van dit be-
wijs.

In zoverre de onderdelen ervan uitgaan dat die onrechtmatigheid
leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, falen zij naar
recht.

16. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cau-
tieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden
zichzelf te incrimineren. Deze rechten gelden in personam. Een beklaag-
de kan zich in beginsel niet beroepen op de miskenning van die rechten
betreffende belastende verklaringen afgelegd lastens hem door een an-
dere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere
beklaagde zelf van die rechten genoot, de miskenning ervan inroept en
op die grond de afgelegde belastende verklaringen intrekt.

In zoverre de onderdelen uitgaan van een andere rechtsopvatting, fa-
len zij andermaal naar recht.

17. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of en in welke mate een
derde die voor de beklaagde belastende verklaringen heeft afgelegd, die
verklaringen op grond van zijn eigen recht op bijstand van een advo-
caat intrekt.

18. Het arrest (p. 24) oordeelt: “Het feit dat [de medebeklaagde], ver-
stek makend in eerste aanleg en niet in zake in hoger beroep, in brieven
gericht aan de [eiser] en zijn voormalige en huidige raadsman (kenne-
lijk op verzoek van de [eiser]), opmerkingen formuleert omtrent de
door hem genoten juridische bijstand in Australië en bepaalde afgeleg-
de verklaringen afzwakt of ontkent, kan niet gelijk gesteld worden met
het inroepen van een miskenning van zijn recht op bijstand van een
raadsman in huidige zaak”.

19. Met die redenen, waarmee het arrest te kennen geeft dat de be-
merkingen van eisers medebeklaagde over zijn verhoren en verklarin-
gen in Australië niet geloofwaardig zijn en enkel ertoe strekken
dienstig te zijn voor eisers verweer, verantwoordt het de beslissing dat
die medebeklaagde zijn verklaringen niet op grond van zijn eigen recht
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op bijstand van een advocaat of niet-naleving van de cautieplicht heeft
ingetrokken, naar recht.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.

20. In zoverre de onderdelen opkomen tegen dit onaantastbare oor-
deel van de appelrechters, zijn ze niet ontvankelijk.

Achtste onderdeel

21. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het
arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser in zijn eerste verhoren geen
zelfincriminerende verklaringen heeft afgelegd, terwijl zijn zelfincri-
minerende verklaring van 4 november 2003 zijn tweede verklaring in
het onderzoek betrof en deze werd afgelegd tijdens de eerste 24 uur na
zijn vrijheidsberoving; het arrest steunt op die verklaring om de eiser
schuldig te verklaren aan de telastlegging C.1; het arrest is tegenstrij-
dig gemotiveerd doordat het enerzijds vaststelt dat de eiser geen zelfin-
criminerende verklaringen heeft afgelegd om ze niet uit het debat te
moeten weren en anderzijds de telastlegging C.1 bewezen verklaart op
basis van de zelfincriminerende verklaring die de eiser heeft afgelegd
tijdens de vrijheidsberoving voor de onderzoeksrechter.

22. Het arrest oordeelt niet alleen zoals het onderdeel aanvoert. Het
oordeelt ook dat “voor zover bepaalde latere verklaringen van de [ei-
ser], die nauwelijks zelfincriminerend te noemen zijn, al als bewijs door
het [hof van beroep] worden gebruikt, (…) zij zeker geen doorslagge-
vend bewijs (vormen)”.

In zoverre het onderdeel een tegenstrijdigheid in de motivering aan-
voert, mist het feitelijke grondslag.

23. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Tweede middel

Eerste onderdeel

24. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.d EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.e IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces, het recht van ver-
dediging, het recht op tegenspraak en de bewijslast in strafzaken: het
arrest verklaart ten onrechte de strafvordering niet onontvankelijk,
terwijl de eiser noch tijdens het onderzoek noch tijdens de procedure de
mogelijkheid heeft gehad medebeklaagden, op wiens verklaringen het
arrest op doorslaggevende wijze steunt voor de beoordeling van zijn
schuld, te verhoren of te laten verhoren en niet de mogelijkheid heeft
gehad hun betrouwbaarheid te betwisten.

25. In zoverre het onderdeel gericht is tegen het gerechtelijk onder-
zoek en het optreden van de federale procureur, is het niet gericht te-
gen het arrest en is het niet ontvankelijk.
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26. Het arrest (pp. 25 en 26) oordeelt dat de verklaringen van de be-
trokken derden niet doorslaggevend zijn, maar slechts één van de be-
lastende gegevens ten aanzien van de eiser.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat die verklaringen doorslagge-
vend zijn voor eisers schuldigverklaring, mist het feitelijke grondslag.

27. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegen-
spraak dat onderscheiden is van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging.

In zoverre het onderdeel miskenning van een algemeen rechtsbeginsel
van het recht op tegenspraak aanvoert, faalt het naar recht.

28. De mogelijkheid van een beklaagde om derden die tegen hem be-
lastende verklaringen afleggen te verhoren of te laten verhoren en om
hun betrouwbaarheid te betwisten, maakt deel uit van zijn recht het te-
gen hem aangevoerde bewijs tegen te spreken.

De omstandigheid dat een beklaagde niet de mogelijkheid heeft een
derde die tegen hem belastende verklaringen heeft afgelegd, te verho-
ren of laten verhoren, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering. Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat im-
mers door het plegen van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de
wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend. Het feit dat een beklaagde
een derde die tegen hem belastende verklaringen heeft afgelegd, niet
kan verhoren of laten verhoren, belet de rechter niet onaantastbaar te
oordelen over de geloofwaardigheid van die verklaringen en of hij daar-
aan al dan niet bewijswaarde moet hechten.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het eveneens naar recht.

29. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefse aanvoe-
ring dat het gebrek aan tegenspraak van het voorgelegde bewijs leidt
tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Tweede en derde onderdeel

30. De onderdelen voeren schending aan van artikel 6.1 en 6.3.d EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.e IVBPR, alsmede miskenning van de algemene
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging: het arrest steunt (derde onderdeel) op doorslaggevende wij-
ze (tweede onderdeel) de beoordeling van eisers schuld op de belastende
verklaringen van medebeklaagden, terwijl de eiser die medebeklaagden
noch tijdens het onderzoek noch tijdens de procedure heeft kunnen ver-
horen of laten verhoren en hij niet de mogelijkheid heeft gehad hun be-
trouwbaarheid te betwisten; de overheid en het federaal parket hebben
geen enkele inspanning geleverd om te trachten de uitoefening van ei-
sers ondervragingsrecht mogelijk te maken; het arrest oordeelt dat die
medebeklaagden niet dienen te worden overgebracht; dit klemt des te
meer, gelet op de machtiging tot uitgestelde tussenkomst van de on-
derzoeksrechter, de weigering van de onderzoeksrechter in te gaan op
het verzoek van eisers raadsman om te mogen participeren aan de on-
dervragingen in Australië, de aanwezigheid van de federale procureur
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bij de internationale rogatoire opdracht in Australië, het feit dat één
van de medebeklaagden enkel bij zijn eerste verhoor werd bijgestaan
door een raadsman, maar niet bij zijn tweede en derde verhoor en eisers
verzoekschrift waarbij verzocht werd om een confrontatie met die me-
debeklaagden.

31. In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

32. Het arrest (pp 25 en 26) oordeelt dat de verklaringen van de be-
trokken medebeklaagden niet doorslaggevend zijn, maar slechts één
van de belastende gegevens zijn ten aanzien van de eiser.

In zoverre mist het tweede onderdeel dat berust op een onjuiste lezing
van het arrest, feitelijke grondslag.

33. De artikelen 6.3.d EVRM en 14.3.e IVBPR waarborgen in het bij-
zonder aan de beklaagde het recht om getuigen à charge te ondervragen
of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getui-
gen à décharge te doen geschieden in dezelfde voorwaarden als het geval
is met getuigen à charge. Dit recht is evenwel niet absoluut. De rechter
oordeelt onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de ge-
pastheid van onderzoeksmaatregelen zoals een getuigenverhoor of een
confrontatie ter rechtszitting.

34. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis en met ei-
gen redenen oordeelt het arrest dat:

 de aanwezigheid van de onderzoeksrechter bij de internationale ro-
gatoire commissie (hierna: IRC) een voldoende waarborg vormde voor
de vrijwaring van het recht van verdediging van de eiser en het niet
aanwezig zijn van de verdediging van de eiser tijdens de IRC naar Aus-
tralië in geen geval een miskenning van zijn recht van verdediging in-
houdt;

 het recht om een getuige te horen geen absoluut recht is en de beslis-
sing om een getuige niet te horen, niet voldoende is om te besluiten tot
een miskenning van het recht van verdediging;

 het verhoor van de medebeklaagden ter rechtszitting, mede gelet op
hun uitvoerig afgelegde verklaringen, niet noodzakelijk is voor het
achterhalen van de waarheid, terwijl de in de bundel voorhanden zijnde
onderzoeksgegevens de appelrechters op afdoende wijze toelaten de ge-
loofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verklaringen van de mede-
beklaagden te beoordelen;

 het recht van verdediging van de eiser voldoende is gewaarborgd door
het feit dat hij geconfronteerd werd met de voor hem belastende ver-
klaringen van de medebeklaagden en hieromtrent alle tegenspraak
heeft kunnen voeren;

 de verklaringen van die medebeklaagden niet doorslaggevend zijn,
maar slechts één van de belastende gegevens zijn ten aanzien van de ei-
ser.

35. Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat eisers verzoek
om het federaal parket uit te nodigen de medebeklaagden te laten over-
brengen zodat beiden ter rechtszitting zouden kunnen gehoord worden,
ongegrond is en de afwijzing ervan in generlei mate het recht van ver-
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dediging van de eiser miskent. Aldus verantwoordt het de beslissing
naar recht.

36. Het arrest dat oordeelt zoals vermeld, kan zonder schending van
de aangevoerde bepalingen of miskenning van de aangevoerde algeme-
ne rechtsbeginselen, de verklaringen van de medebeklaagden in aan-
merking nemen voor de beoordeling van eisers schuld. Aldus is de
beslissing eveneens naar recht verantwoord.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

37. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: door
te oordelen, enerzijds, dat de medebeklaagden slechts getuigen zijn
waardoor de Salduz-exceptie niet van toepassing is, anderzijds, dat de
betrokkenen geen getuigen maar medebeklaagden zijn, waardoor het
ondervragingsrecht niet of niet ten volle geldt, verwerpt het arrest de
door de eiser aangevoerde Salduz-exceptie en miskenning van zijn on-
dervragingsrecht op grond van een tegenstrijdige motivering.

38. Het arrest oordeelt niet alleen dat de medebeklaagden voor de ei-
ser slechts getuigen zijn. Het oordeelt ook dat de medebeklaagden hun
verklaringen niet op grond van hun eigen recht op bijstand van een ad-
vocaat of niet-naleving van de cautieplicht hebben ingetrokken zodat
hun verklaringen niet als bewijs dienen geweerd te worden.

Het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het arrest,
mist feitelijke grondslag.

Derde middel

Eerste onderdeel

39. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90qua-
ter, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering: het arrest dat vast-
stelt dat beschikkingen van de onderzoeksrechter tot machtiging van
afluistermaatregelen (hierna: tapbeschikkingen) een termijn vermel-
den die de periode van één maand vanaf die beschikkingen overschrijdt,
oordeelt ten onrechte dat die overschrijding niet de nietigheid tot ge-
volg heeft van de volledige tapbeschikkingen, maar slechts van het ge-
deelte van de telefoontaps dat is uitgevoerd na het verstrijken van de
wettelijke maximumtermijn van één maand; het arrest weert ten on-
rechte enkel die tapgesprekken uit het debat.

40. Krachtens artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Straf-
vordering dient de tapbeschikking op straffe van nietigheid de periode
te vermelden tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend en
mag die periode niet langer zijn dan één maand te rekenen vanaf de be-
schikking.

41. Wanneer een tapbeschikking een einddatum bepaalt die de ver-
melde periode van één maand overschrijdt, dan treft de daaruit volgen-
de nietigheid enkel de afluistermaatregelen die werden uitgevoerd na
afloop van die maand. Die omstandigheid heeft echter niet de nietig-
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heid tot gevolg van de tapbeschikking in haar geheel noch van de bin-
nen die maand regelmatig uitgevoerde afluistermaatregelen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

42. Het arrest dat enkel de tapgesprekken die werden uitgevoerd na
het verstrijken van de termijn van één maand vanaf de tapbeschikkin-
gen uit het debat weert, verantwoordt de beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

43. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering in samenhang met artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°,
Wetboek van Strafvordering en artikel 8 EVRM: het arrest dat oordeelt
zoals vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel, steunt vervol-
gens op de overige resultaten van de telefoontaps bij de beoordeling van
de schuld.

44. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel
vergeefs aangevoerde onwettigheid, is het niet ontvankelijk.

45. Voor het overige verbiedt geen enkele verdragsrechtelijke of wet-
telijke bepaling de rechter om de beoordeling van de schuld te steunen
op de resultaten van afluistermaatregelen die rechtsgeldig werden uit-
gevoerd binnen de in artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van
Strafvordering bepaalde periode van één maand.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.

Derde onderdeel

46. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering in samenhang met artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°,
Wetboek van Strafvordering en artikel 8 EVRM: het arrest laat ten on-
rechte na bepaalde tapbeschikkingen nietig te verklaren waarbij niet
enkel de termijn van één maand te rekenen vanaf de beschikking wordt
overschreden, maar waarbij de onderzoeksrechter ook machtiging ver-
leent voor een periode langer dan één maand; het arrest gaat ten on-
rechte enkel over tot de wering uit het debat van de tapgesprekken
uitgevoerd na het verstrijken van de maximumtermijn van één maand
vanaf de tapbeschikking.

47. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat, wanneer een
tapbeschikking een einddatum bepaalt die de periode van één maand
vanaf de beschikking overschrijdt, de daaruit volgende nietigheid en-
kel de afluistermaatregelen treft die werden uitgevoerd na afloop van
die maand, maar niet de nietigheid tot gevolg heeft van de tapbeschik-
king in haar geheel noch van de binnen die maand uitgevoerde afluis-
termaatregelen. Die regel geldt ook wanneer de periode van één maand
wordt overschreden omdat de onderzoeksrechter machtiging verleent
voor een periode langer dan één maand.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
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48. Het arrest dat enkel de tapgesprekken die werden uitgevoerd na
het verstrijken van de termijn van één maand vanaf de tapbeschikkin-
gen, uit het debat weert, verantwoordt de beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

49. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering in samenhang met de artikelen 90quater, § 1, en 90quin-
quies Wetboek van Strafvordering en artikel 8 EVRM: na te hebben
vastgesteld dat bepaalde tapbeschikkingen een termijn vermelden die
de periode van één maand vanaf die beschikkingen overschrijdt, oor-
deelt het arrest ten onrechte dat de beschikkingen tot verlenging van
deze tapbeschikkingen, te weten de verlengingen van 31 juli 2003 en
28 oktober 2003 op het telefoonnummer 0475/644668 en de verlenging van
18 augustus 2003 op het telefoonnummer 051/504768, die telkens dateren
van na de bedoelde maand, geen heropstart van de bewakingsmaatrege-
len inhouden, maar nog steeds verlengingen daarvan zijn; wanneer door
het inkorten van de termijn tot één maand, de verlengingen van een
tapbeschikking niet meer aansluiten en er dus niet gedekte periodes
tussen de beschikkingen voorkomen, dan dienen deze niet met de vori-
ge beschikkingen aansluitende verlengingen als nietig bewijs te wor-
den uitgesloten.

50. Krachtens artikel 90quinquies, eerste en tweede lid, Wetboek van
Strafvordering kan de onderzoeksrechter zijn tapbeschikking verlen-
gen mits aan de daar bepaalde vereisten is voldaan. Krachtens het der-
de lid van dat artikel kan de onderzoeksrechter ook een nieuwe
maatregel bevelen mits aan de daar bepaalde vereisten is voldaan.

51. Het arrest (pp. 43, 44 en 45) oordeelt dat de in het onderdeel ver-
melde verlengende beschikkingen ook voldoen aan de door
artikel 90quinquies, derde lid, Wetboek van Strafvordering opgelegde
motiveringsplicht. Die reden draagt de beslissing dat die beschikkin-
gen regelmatig zijn.

Het onderdeel dat niet opkomt tegen die zelfstandige reden, kan niet
tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Vierde middel

Eerste onderdeel

52. Het onderdeel voert schending aan van artikel 8 EVRM en de ar-
tikelen 90ter en 90quater, § 1, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering: het
arrest oordeelt ten onrechte dat de tapbeschikkingen van 7 februari
2003 op de telefoonnummers 0478/636283 en 051 (lees: 053)/631098 voldoen
aan het bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, § 1, tweede
lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering; die beschikkingen concreti-
seren niet de ernstige aanwijzingen die zij vermelden; zij vermelden
ook dat uit het dossier ernstige aanwijzingen blijken dat de persoon te-
gen wie het gerechtelijk onderzoek is gevorderd, deel uitmaakt van een
criminele organisatie, zonder evenwel ondubbelzinnig aan te geven uit
welke dossierstukken die ernstige aanwijzingen blijken en of zij de in-
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houd van die dossierstukken geheel of ten dele overnemen; zij vermel-
den ook niet waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

53. Artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “De onder-
zoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer het onderzoek
zulks vereist, privé-communicatie of -telecommunicatie, tijdens de
overbrenging ervan, afluisteren, er kennis van nemen en opnemen, in-
dien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor hij geadi-
eerd 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”.

Krachtens artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Str-
afvordering moet de gemotiveerde tapbeschikking op straffe van nie-
tigheid vermelden:

1° de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de
maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter;

2° de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
aan de dag te brengen.

54. De artikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek van
Strafvordering vereisen niet dat de onderzoeksrechter het bestaan van
de daar bedoelde aanwijzingen motiveert aan de hand van een concrete
verwijzing naar stukken van het strafdossier of van de overname van
de inhoud van dergelijke stukken.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

55. Om te voldoen aan het bijzondere motiveringsvereiste van de ar-
tikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvor-
dering, moet de tapbeschikking vermelden waarom de maatregel
concreet onontbeerlijk is. De naleving van de motiveringsverplichting
is evenwel niet aan een bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdruk-
kelijke bewoording onderworpen. Ze kan blijken uit de samenhang van
de bewoordingen van de beschikking.

56. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis (ro 2.4.1.),
oordeelt het arrest:

“Gezien de initiële beschikkingen van 7 februari 2003 vermelden dat
R.A. de leider zou zijn van een internationale drughandel, dat het gaat
om een drughandel met internationale vertakkingen waarbij de be-
trokkenen met elkaar communiceren via de telefoon en dat het af te
luisteren telefoonnummer wordt gebruikt door de af te luisteren be-
trokkene, voldoen deze beschikkingen wel degelijk aan de voorwaarden
van art. 90quater, § 1, 1° en 2° sv.

(…)
Bovendien is voldaan aan de motivering van de subsidiariteitsvoor-

waarde: uit de samenhang van de hoger geciteerde bewoordingen, de
toevoeging dat het om een criminele organisatie gaat die zich bezig-
houdt met de internationale handel in verdovende middelen en de ver-
melding dat ‘het hierna bedoelde communicatiemiddel geregeld wordt
gebruikt door betrokkene op wie de verdenking rust’, waarbij ‘uit reeds
bekomen informatie het ernstig vermoeden bestaat dat betrokkene
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deelneemt aan telefoongesprekken die worden gevoerd via de hierna ge-
melde telefoonaansluitingen’, blijkt dat de tapmaatregel concreet on-
ontbeerlijk was om de waarheid aan het licht te brengen en dat de
andere onderzoeksmaatregelen ontoereikend waren”.

Met die redenen oordeelt het arrest wettig dat de in het onderdeel
vermelde tapbeschikkingen voldoen aan de in artikel 90quater, § 1, Wet-
boek van Strafvordering opgelegde motiveringsplicht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
57. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van

feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

58. Het onderdeel voert schending aan van artikel 8 EVRM en de ar-
tikelen 90ter en 90quater, § 1, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering: het
arrest oordeelt ten onrechte dat de tapbeschikking van 31 juli 2003 op
het telefoonnummer 0475/644668 voldoet aan het bijzondere motive-
ringsvereiste van artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van
Strafvordering; die beschikking concretiseert niet de ernstige aanwij-
zingen die zij vermeldt; zij vermeldt ook dat uit het dossier ernstige
aanwijzingen blijken dat de persoon tegen wie het gerechtelijk onder-
zoek is gevorderd, deel uitmaakt van een criminele organisatie, maar
geeft niet ondubbelzinnig aan uit welke dossierstukken die ernstige
aanwijzingen blijken en of zij de inhoud van die dossierstukken geheel
of ten dele overneemt; de verwijzing naar “proces-verbaal d.d. 30 juli
2003 GDA Veurne” doet daaraan niets af, omdat niet wordt verduide-
lijkt op welk concreet proces-verbaal van die datum de onderzoeks-
rechter zich steunt en de beschikking evenmin de inhoud van dat
proces-verbaal geheel of ten dele overneemt; de beschikking vermeldt
ook niet waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

59. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis, oordeelt
het arrest:

“Zowel de initiële beschikking als de beschikkingen tot verlenging
voldoen aan de vereisten van art. 90quater § 1, 1° en 2° sv. Zo b.v. ver-
meldt de beschikking van 28 april 2003 dat uit de reeds geregistreerde
gesprekken blijkt dat R.A. samen met B.M. bezig is met het verwezen-
lijken van drugtransporten. Ook vermeldt de beschikking dat uit die
gegevens kan worden verondersteld dat B.M. een zeer belangrijke rol
speelt in de drughandel.

Anders dan [de eiser] voorhoudt, zijn deze vermeldingen wel degelijk
concreet genoeg. (…)

Dat andere opsporingsmiddelen ontoereikend waren, spreekt voor
zich: het is net via telefonische contacten dat B. en consoorten hun
drughandel organiseerden, wat impliciet maar zeker werd opgenomen
in (o.a.) de beschikking van 28 april 2003.

Voorts zijn in elk van de aangevochten beschikkingen tot verlenging,
de precieze omstandigheden vermeld die de verlenging rechtvaardig-
den.
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Ook de verwijzing naar gegevens uit het strafdossier en concrete pro-
cessen-verbaal kan, zoals hoger al besproken, volstaan als precieze om-
standigheid ter rechtvaardiging van een beschikking tot verlenging. Zo
b.v. verwijst de beschikking tot verlenging van 31 juli 2003 naar een pro-
ces-verbaal van de GDA Veurne van 30 juli 2003. Anders dan [de eiser]
beweert, kan er geen twijfel bestaan over welk proces-verbaal er wordt
bedoeld, nl. het proces-verbaal 101484/03 dat werd gevoegd bij de be-
schikking tot verlenging”.

Het arrest oordeelt verder: “Louter volledigheidshalve benadrukt het
[hof van beroep] dat de nakoming van de motiveringsplicht voorge-
schreven in art. 90quater § 1, 2° sv. (subsidiariteitsprincipe) tevens kan
blijken uit de samenhang van de bewoordingen van de beschikking. Te-
recht wees de eerste rechter er op dat uit de samenhang van de bewoor-
dingen van de beschikking van 28 april 2003 genoegzaam blijkt dat de
andere opsporingsmiddelen ontoereikend waren”.

Met die redenen oordeelt het arrest wettig dat de in het onderdeel
vermelde tapbeschikking voldoet aan de in artikel 90quater, § 1, Wet-
boek van Strafvordering opgelegde motiveringsplicht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
60. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van

feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.

Vijfde middel

Eerste onderdeel

61. Het onderdeel voert schending aan van artikel 8 EVRM en de ar-
tikelen 90ter, 90quater, § 1, en 90quinquies Wetboek van Strafvordering:
het arrest oor-deelt ten onrechte dat de vermelding van de precieze om-
standigheden die de verlenging van de afluistermaatregel wettigen,
niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid.

62. De verlenging van een tapmaatregel krachtens
artikel 90quinquies, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dient te
voldoen aan een dubbele motiveringsplicht. Vooreerst dienen de ele-
menten, die krachtens artikel 90quater, § 1, Wetboek van Strafvorde-
ring op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, te worden vermeld.
Verder dient de beschikking tot verlenging de precieze omstandigheden
die de verlenging van de maatregel wettigen, te vermelden. Dat laatste
voorschrift is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt
naar recht.

Tweede onderdeel

63. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6, 7 en 8
EVRM, de artikelen 10, 11, 12, tweede lid, en 22 Grondwet, artikel 26 Bij-
zondere Wet Grondwettelijk Hof en de artikelen 90ter, 90quater, § 1, en
90quinquies Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers kri-
tiek dat in een beschikking tot verlenging van een telefoontap de ver-
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melding van de precieze omstandigheden die de verlenging van de
maatregel wettigen, voorgeschreven is op straffe van nietigheid, alsme-
de eisers kritiek dat een andere rechtsopvatting de artikelen 6, 7 en 8
EVRM en de artikelen 10, 11, 12, tweede lid, en 22 Grondwet schendt; het
arrest verwerpt eveneens eisers verzoek tot het stellen van prejudiciële
vragen; er bestaat geen enkele verantwoording voor het feit dat het
ontbreken in een tapbeschikking van de aanwijzingen en concrete fei-
ten, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig
artikel 90ter Wetboek van Strafvordering, gesanctioneerd wordt met
nietigheid, terwijl het feit dat in de beschikking tot verlenging van die
tapbeschikking de precieze omstandigheden die de verlenging van de
maatregel wettigen ontbreken, niet leidt tot de nietigheid van die ver-
lenging; zowel artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek van Straf-
vordering als artikel 90quinquies, tweede lid, van dat wetboek
garanderen immers ten aanzien van dezelfde persoon het recht op pri-
véleven en het recht om dit niet op willekeurige basis miskend te zien;
integendeel beschouwt de wet het verlengen van een tapbeschikking als
een nog grotere inbreuk op fundamentele rechten dan de aanvankelijk
beschikking, waardoor aan de onderzoeksrechter een verhoogde moti-
veringplicht dient te worden opgelegd; het feit dat artikel 90quinquies,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering aanleiding geeft tot tegenge-
stelde rechtspraak, getuigt van een absoluut vage wettelijke bepaling
die de legaliteitstoets niet kan doorstaan.

Het onderdeel verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan
het Grondwettelijk Hof:

1) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 en
8 EVRM en artikel 22 Grondwet voor zover indien in een beschikking
tot verlenging van een telefoontap geen precieze omstandigheden wor-
den vermeld die de verlenging van de maatregel wettigen, dit niet nood-
zakelijk de nietigheid van de beschikking tot verlenging van de
telefoontap tot gevolg heeft, terwijl op basis van artikel 90quater, § 1,
1°, het niet vermelden van de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen
aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter, in
een beschikking tot telefoontap, noodzakelijk de nietigheid tot gevolg
heeft?”.

2) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 en
8 EVRM en artikel 22 Grondwet voor zover indien in een beschikking
tot verlenging van een telefoontap geen precieze omstandigheden wor-
den vermeld die de verlenging van de maatregel wettigen, dit niet nood-
zakelijk de nietigheid van de beschikking tot verlenging van de
telefoontap tot gevolg heeft, terwijl op basis van artikel 90quater, § 1,
2°, 3°, 4° en 5° het niet vermelden van respectievelijk de redenen waarom
de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen; de
persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de plaats
die het voorwerp is van de bewaking; de periode tijdens welke de bewa-
king kan worden uitgeoefend, welke niet langer mag zijn dan één
maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel wordt bevo-
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len; de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke poli-
tie aangewezen voor de uitvoering van de maatregel, in een
beschikking tot telefoontap, noodzakelijk de nietigheid tot gevolg
heeft?”

3) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 en
8 EVRM en artikel 22 Grondwet voor zover in een beschikking tot ver-
lenging van een telefoontap geen precieze omstandigheden worden ver-
meld die de verlenging van de maatregel wettigen, dit niet
noodzakelijk de nietigheid van de beschikking tot verlenging van de te-
lefoontap tot gevolg heeft, terwijl op basis van artikel 90quater, § 1, 1°
het niet vermelden van de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan
de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter, in de
beschikking tot verlenging van de telefoontap, de nietigheid tot gevolg
heeft?”

4) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met het artikel 6 en
8 EVRM en artikel 22 Grondwet voor zover indien in een beschikking
tot verlenging van een telefoontap geen precieze omstandigheden wor-
den vermeld die de verlenging van de maatregel wettigen, dit niet nood-
zakelijk de nietigheid van de beschikking tot verlenging van de
telefoontap tot gevolg heeft, terwijl op basis van artikel 90quater, § 1,
2°, 3°, 4° en 5° het niet vermelden van respectievelijk de redenen waarom
de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen; de
persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de plaats
die het voorwerp is van de bewaking; de periode tijdens welke de bewa-
king kan worden uitgeoefend, welke niet langer mag zijn dan één
maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel wordt bevo-
len; de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke poli-
tie aangewezen voor de uitvoering van de maatregel, in een
beschikking tot verlenging van telefoontap, noodzakelijk de nietigheid
tot gevolg heeft?”

5) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering
artikel 8 EVRM en artikel 22 Grondwet voor zover indien in een be-
schikking tot verlenging van een telefoontap geen precieze omstandig-
heden worden vermeld die de verlenging van de maatregel wettigen, dit
niet noodzakelijk de nietigheid van de beschikking tot verlenging van
de telefoontap tot gevolg heeft?”

6) “Schendt artikel 90quinquies, lid 2 Wetboek van Strafvordering het
grondbeginsel van de rechtszekerheid en het legaliteitsbeginsel, en
mitsdien artikel 6, 7 en 8 EVRM en 12, lid 2 en 22 Grondwet, al dan niet
in samenhang gelezen met artikel 10 en 11 van de Grondwet, doordat
het toepassingsgebied en de normatieve inhoud van de betreffende be-
paling onvoldoende precies is om de gevolgen ervan met redelijke voor-
spelbaarheid te voorzien, met name doordat niet met redelijke
voorspelbaarheid kan worden voorzien wat de sanctie is op het niet ver-
melden van de precieze omstandigheden die de verlenging van de maat-
regel wettigen in de beschikking tot verlenging van een telefoontap?”
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64. Noch artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces waar-
borgt, noch artikel 8 EVRM en artikel 22 Grondwet, die het recht op
eerbiediging van het privéleven waarborgen, houden voor de wetgever
een verplichting in de motivering van tapbeschikkingen of verlengin-
gen daarvan voor te schrijven op straffe van nietigheid.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

65. Op grond van artikel 90quinquies, tweede lid, eerste zin, Wetboek
van Strafvordering moet de beschikking tot verlenging van een tapbe-
schikking de elementen die krachtens artikel 90quater, § 1, van dat wet-
boek op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, vermelden. Er
bestaat aldus geen onderscheid tussen een tapbeschikking en een ver-
lengende beschikking met betrekking tot die verplichte vermeldingen.
Het onderscheid in behandeling betreft enkel de in artikel 90quinquies,
tweede lid, tweede zin, van dat wetboek bepaalde bijkomende motive-
ringsverplichting die verantwoord is door het feit dat de verlengende
tapbeschikking een bijkomende waarborg voor de burger vereist, wat
een andere rechtstoestand creëert welke verschilt van de oorspronke-
lijke tapbeschikking die deze bijkomende waarborg en motivering niet
vereist.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het evenzeer naar recht.

66. De eerste tot de vijfde prejudiciële vragen, die uitgaan van onjuis-
te rechtsopvattingen, worden niet gesteld.

67. De in artikel 7 EVRM en in artikel 12, tweede lid, Grondwet ver-
melde beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid van de straf-
rechtspleging zijn van toepassing op de gehele rechtspleging, met
inbegrip van de stadia van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
onderzoek.

Het vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waar-
borgt elke burger dat tegen hem enkel een opsporingsonderzoek, een
gerechtelijk onderzoek en een vervolging kunnen worden ingesteld vol-
gens een bij de wet vastgestelde procedure waarvan hij vóór de aanwen-
ding ervan kennis kan nemen.

68. De uitlegging van een bepaling door de rechtscolleges kan geen
miskenning van het legaliteitsbeginsel inhouden.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 90quinquies, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, onvoorspelbaar is als gevolg van een ver-
schillende uitlegging van deze bepaling door die rechtscolleges, faalt
naar recht.

De zesde prejudiciële vraag die in zijn geheel is afgeleid uit die onjuis-
te rechtsopvatting, wordt niet gesteld.

Zesde middel

69. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter, 90quater,
§ 1, en 90quinquies Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319, 1320
en 1322 Burgerlijk Wetboek: het arrest oordeelt dat de verlengende be-
schikkingen van 18 april 2002 op de telefoonnummers 0495/84.70.01 en
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0494/89.72.84 regelmatig zijn omdat zij niet gesteund zijn op de resulta-
ten van de telefoontap op het nummer 0495/84.70.01, waarvan het bij af-
wezigheid van een beschikking alle geregistreerde gesprekken van vóór
20 april 2002 uit het debat weert; het arrest steunt dat oordeel, eens-
deels, op het feit dat alle relevante telefonische communicaties “tus-
sen” W. H. en P. V., waarnaar die beschikkingen en het eraan ten
grondslag liggende proces-verbaal nr. 3426/02 van 18 april 2002 verwij-
zen, te weten de gesprekken vermeld in onder meer het proces-verbaal
nr. 2891/02 van 2 april 2002, werden gevoerd met een ander gsm-nummer
waarmee er geen probleem is en, anderdeels, op het feit dat de gesprek-
ken, vermeld in andere processen-verbaal waaronder het proces-verbaal
nr. 3237/02 van 15 april 2002, geen communicatie “tussen” W. H. en P. V.
betreffen; de processen-verbaal nr. 2891/02 van 2 april 2002 en nr. 3237/02
van 15 april 2002 bevatten evenwel tal van tapgesprekken van het tele-
foonnummer 0495/84.70.01 tussen W. H. en anderen; de bedoelde beschik-
kingen en het proces-verbaal nr. 3426/02 worden echter niet uitsluitend
gemotiveerd op grond van telefonische gesprekken “tussen” W. H. en P.
V. over de levering van verdovende middelen, maar ook op grond van
het feit dat W. H. via die nummers contact houdt met tussenpersonen
van de criminele organisatie; aldus miskent het arrest de bewijskracht
van de vermelde beschikkingen en processen-verbaal.

70. In het proces-verbaal nr. 3426/02 van 18 april 2002 vragen de verba-
lisanten aan de onderzoeksrechter een verlenging van de taps op de te-
lefoonnummers 0495/84.70.01 en 0494/89.72.84, beiden toebehorend aan W.
H., omdat:

— de afspraken tussen W. H. en P. V. over de levering en overhandi-
ging van verdovende middelen geregeld worden via die nummers, waar-
bij is vastgesteld dat P. V. telkens hij met zijn vrachtwagen in België
is, contact opneemt met W. H. met de vraag of deze over “postzegels”
beschikt;

— W. H. via die nummers contact houdt met tussenpersonen van de
criminele organisatie, waarbij is vastgesteld dat hij na elke vraag van
P. V. contact opneemt met een derde met een vraag naar “postzegels”.

71. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
uit welke processen-verbaal “alle relevante telefonische communica-
ties “tussen” W. H. en P. V., waarnaar (…) het eraan ten grondslag lig-
gende proces-verbaal nr. 3426/02 van 18 april 2002 [verwijst]”, afkomstig
zijn.

In zoverre het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

72. In zoverre het middel gericht is tegen de miskenning van de be-
wijskracht van het proces-verbaal nr. 3426/02 van 18 april 2002 in de
mate het ook melding maakt van de tap op het nummer 0495/84.70.01
waarvan het arrest het resultaat, daterend van vóór 20 april 2002, uit
het debat weert, kan het niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.

73. In zoverre het arrest verwijst naar het proces-verbaal nr. 3426/02
van 18 april 2002 in de mate het melding maakt van de tap op het
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nummer 0494/89.72.84, geeft het aan dat proces-verbaal een uitlegging
die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

74. Het arrest oordeelt met betrekking tot de beschikking van
18 april 2002 tot verlenging van de tapmaatregel op het nummer 0494/
89.72.84 met overname van de redenen van het beroepen vonnis en met
eigen redenen dat:

 de initiële beschikking vermeldt dat tijdens een lopende tapprocedu-
re werd vernomen dat W.H. zich nog steeds inliet met de in- en uitvoer
van drugs, dat hij indertijd werd onderschept met een belangrijke som
geld die in beslag werd genomen en dat werd vernomen dat hij in con-
tact staat met een persoon van Nederlandse nationaliteit, andere dan
de eiser, die in Spanje werd veroordeeld wegens de handel in xtc;

 de beschikking tot verlenging van 18 april 2002 de initiële, op dat
ogenblik nog steeds actuele motivering herneemt;

 alle in de processen-verbaal nr. 2821/02 van 28 maart 2002 en nr. 2891/
02 van 2 april 2002 vermelde relevante telefonische communicaties tus-
sen W. H. en P. V., werden gevoerd met het nummer 0494/89.72.84, waar-
omtrent er zich niet het minste probleem stelt.

 de in de processen-verbaal nr. 3034/02 van 8 april 2002, nr. 3237 van
15 april 2002 en nr. 3625/02 van 23 april 2002 vermelde gesprekken geen
communicaties tussen W. H. en P. V. betreffen;

 de verlenging derhalve niet gesteund is op een niet-gemachtigde en
dus nietige telefoontap in de periode van 9 maart 2002 tot 18 april 2002
op het nummer 0495/84.70.01.

75. Het arrest oordeelt met betrekking tot de beschikking van
18 april 2002 tot verlenging van de tapmaatregel op het nummer 0495/
84.70.01 die voor het overige dezelfde motivering bevat als deze op het
nummer 0494/89.72.84: “Geen van de in de tapbeschikking van 18 april
2002 vermelde precieze aanwijzingen en concrete feiten, eigen aan de
zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig art. 90ter Sv. (inclu-
sief de verwijzing dat bij het beluisteren van de telefonische communi-
caties werd vastgesteld dat door W. H. en P. V. afspraken gemaakt
worden aangaande levering van verdovende middelen waarbij eveneens
[contacten] worden genomen met tussenpersonen van vermoedelijk cri-
minele organisaties), steunen immers op de uit de debatten geweerde
geregistreerde relevante gesprekken, zoals hoger reeds ten overvloede
aangeduid”.

76. Aldus geeft het arrest aan die beschikkingen een uitlegging die
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.

In zoverre mist het middel eveneens feitelijke grondslag.

77. Met de vermelding dat het arrest niet steunt op de resultaten van
de tapmaatregel op het nummer 0495/84.70.01 daterend van vóór 20 april
2002, niettegenstaande de processen-verbaal nr. 2891/02 van 2 april 2002
en nr. 3237/02 van 15 april 2002 ook melding maken van resultaten van
die geweerde tapmaatregel, geeft het arrest aan die processen-verbaal
een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
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In zoverre mist het middel andermaal feitelijke grondslag.

78. Voor het overige is de door het middel aangevoerde schending van
de artikelen 90ter, 90quater, § 1, en 90quinquies Wetboek van Strafvorde-
ring volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van be-
wijskracht van akten.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Zevende middel

79. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter, 90quater,
§ 1, en 90quinquies Wetboek van Strafvordering: het arrest steunt ten
onrechte de beoordeling van eisers schuld op de telefoongesprekken die
het uit het debat weert wegens overschrijding van de termijn van een
maand.

80. Uit het arrest blijkt niet dat de appelrechters de beoordeling van
eisers schuld steunen op telefoongesprekken die zij uit het debat heb-
ben geweerd.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

81. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van fei-
ten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.

Achtste middel

Eerste onderdeel

82. Het onderdeel voert schending aan van artikel 24, derde lid, Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 61quinquies
en 127, § 1, § 2 en § 3, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt
ten onrechte dat de in artikel 24, derde lid, Voorafgaande Titel Wet-
boek van Strafvordering ingevoerde schorsingsgrond voor de verjaring
van de strafvordering betrekking heeft op de situatie dat partijen
meermaals bijkomende onderzoekshandelingen hebben gevraagd; de
schorsing van de verjaring van de strafvordering treedt echter in vanaf
het eerste verzoek daartoe bij de regeling van de rechtspleging en in de
regel kan dat verzoek in die rechtspleging ook maar eenmaal worden
gedaan; dergelijke verzoeken aan de onderzoeksrechter vóór de rege-
ling van de rechtspleging schorsen de verjaring niet; de raadkamer kan
ook de rechtspleging dadelijk regelen in geval zij oordeelt dat het ver-
zoek kennelijk niet ontvankelijk is; bijgevolg weigert het arrest ten
onrechte op die grond de door de eiser voorgestelde prejudiciële vragen
aan het Grondwettelijk Hof te stellen.

83. Het arrest steunt de bekritiseerde beslissing niet enkel op de re-
den dat de schorsingsgrond van artikel 24, derde lid, Voorafgaande Ti-
tel Wetboek van Strafvordering van toepassing is telkens een verzoek
tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen wordt inge-
diend, maar op een geheel van redenen waaruit blijkt dat de wetgever
kennelijk niet de artikelen 10 en 11 Grondwet, al dan niet samen geno-
men met artikel 6 EVRM, heeft geschonden door met de invoering van
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die bepaling rechtsmisbruik bij de regeling van de rechtspleging te wil-
len tegengaan.

Het onderdeel dat gericht is tegen een overtollige reden, is niet ont-
vankelijk.

Tweede onderdeel

84. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 10 en 11
Grondwet, afzonderlijk en samen genomen met artikel 6 EVRM, en
artikel 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof: het arrest oordeelt ten
onrechte dat artikel 24, derde lid, tweede en derde zin, Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, af-
zonderlijk en samen genomen met artikel 6 EVRM, klaarblijkelijk niet
schendt en stelt om die reden niet de door de eiser voorgestelde preju-
diciële vragen aan het Grondwettelijk Hof.

De eiser verzoekt aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudici-
ële vragen te stellen:

1) “Schendt artikel 24, 3de lid, 2de en 3de zin van de Voorafgaande Ti-
tel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet afzonderlijk en in samenlezing met artikel 6 van het EVRM,
doordat, in toepassing van artikel 61quinquies van het Wetboek van Str-
afvordering een inverdenkinggestelde een verzoekschrift kan richten
aan de onderzoeksrechter waarbij bijkomend onderzoek wordt ge-
vraagd, hetgeen, in geval van inwilliging van het verzoekschrift, geen
aanleiding geeft tot de schorsing van de verjaringstermijn, terwijl voor
de inverdenkinggestelde die een verzoekschrift indient bij toepassing
van artikel 127, § 3 juncto 61quinquies van het Wetboek van Strafvorde-
ring, in geval van inwilliging van het verzoekschrift wel een schorsing
van de verjaring tot gevolg heeft?”

2) “Schendt het artikel 24, 3de lid, 2de en 3de zin van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet afzonderlijk en in samenlezing met artikel 6 van het EVRM,
doordat, de inverdenkinggestelde die bij toepassing van artikel 24, 3de
lid, 1ste zin van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-
dering een verzoekschrift heeft beoordeeld gezien door de onderzoeks-
rechter of de kamer van inbeschuldigingstelling slechts een schorsing
van de verjaringstermijn ziet ingeval er ‘(…) wordt beslist dat de bijko-
mende onderzoekshandelingen moeten worden verricht. (…), terwijl de
inverdenkinggestelde die zijn verzoekschrift heeft ingediend bij toepas-
sing van artikel 24, 3de lid, 2de en 3de zin van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering een schorsing opgelegd krijgt’ (…) zo-
wel wanneer het verzoek geweigerd dan wel ingewilligd werd (…)?”

3) “Schendt het artikel 24, 3de lid, 2de en 3de zin van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet afzonderlijk en in samenlezing met artikel 6 van het EVRM,
doordat nadat de onderzoeksrechter heeft beslist dat zijn onderzoek is
beëindigd en artikel 127 § 1 van het Wetboek van Strafvordering toepast
en de zaak overmaakt aan het openbaar ministerie voor eventuele ver-
dere vorderingen en het openbaar ministerie beslist dat er bijkomende
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vorderingen moeten worden gesteld dan schorst zulks de verjaring niet
terwijl in het geval de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij
een verzoekschrift indienen in toepassing van artikel 127, § 3 juncto
61quinquies van het Wetboek van Strafvordering de verjaring wel wordt
geschorst?”

85. Artikel 24, derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt: “De verjaring van de strafvordering is geschorst telkens
als, in het kader van de regeling van de rechtspleging, door de onder-
zoeksrechter of door de kamer van inbeschuldigingstelling wordt be-
slist dat bijkomende onderzoekshandelingen moeten worden verricht.
Hetzelfde geldt telkens als de raadkamer in het kader van de regeling
van de rechtspleging, ingevolge een overeenkomstig de artikelen
61quinquies en 127, § 3, van het Wetboek van strafvordering ingediend
verzoek, de rechtspleging niet kan regelen. De schorsing gaat in op de
dag van de eerste zitting voor de raadkamer die vastgesteld werd met
het oog op de regeling van de rechtspleging, zowel wanneer het verzoek
geweigerd dan wel ingewilligd werd, en eindigt de dag voor de eerste zit-
ting waarop de regeling van de rechtspleging door het onderzoeksge-
recht wordt hervat, zonder dat elke schorsing evenwel langer dan een
jaar mag duren”.

86. Overeenkomstig artikel 127, § 1, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering, wordt de zaak voor de regeling van de rechtspleging bij de
raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering van de procureur des
Konings. In het kader van die procedure, die wordt geregeld door Boek
II, Titel II, Hoofdstukken III en IV, Wetboek van Strafvordering, oor-
deelt het onderzoeksgerecht, behoudens in bijzondere gevallen, over de
buitenvervolgingstelling of de verdere rechtspleging betreffende de in
die vordering vermelde personen en misdrijven. Die procedure en de fi-
naliteit ervan zijn te onderscheiden van de overige bepalingen over het
gerechtelijk onderzoek, opgenomen in Boek I, Hoofdstuk VI, Wetboek
van Strafvordering, die krachtens artikel 55 van dat wetboek betrek-
king hebben op het geheel van handelingen om de daders van misdrij-
ven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te
nemen die de rechtscolleges, waaronder de onderzoeksgerechten, in
staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen. Aldus be-
treft de eerste fase van het gerechtelijk onderzoek, die in wezen gericht
is op de waarheidsvinding, een andere rechtstoestand dan de tweede
fase van dat onderzoek, dat gericht is op het verbinden van het door de
wet vereiste gevolg aan de resultaten die voortvloeien uit de eerste fa-
se.

87. Artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering bepaalt: “De verjaring van de strafvordering is geschorst telkens
als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld
met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.
In dat geval is de verjaring geschorst vanaf de dag waarop het vonnis-
gerecht beslist om de zaak uit te stellen tot op de dag voor de eerste
terechtzitting waarop de behandeling van de zaak door het vonnisge-
recht wordt hervat, zonder dat elke schorsing van de verjaring evenwel
langer dan een jaar mag duren”.
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Die bepaling heeft, voor wat de procedure voor het vonnisgerecht be-
treft, dezelfde strekking als het vermelde artikel 24, derde lid. Beide
bepalingen hebben immers tot doel te verhinderen dat de verjaring van
de strafvordering wordt bereikt als gevolg van de tijd die wordt besteed
aan bijkomend onderzoek nadat het onderzoek betreffende de waar-
heidsvinding is beëindigd.

88. Artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering bepaalt dat de verjaring van de strafvordering is geschorst wan-
neer de wet dit bepaalt of wanneer er een wettelijk beletsel bestaat dat
de instelling of uitoefening van de strafvordering verhindert.

De beoordeling van een verzoek op grond van artikel 61quinquies Wet-
boek van Strafvordering in de fase van de waarheidsvinding betreft een
normale rechtsplegingssituatie waarmee bij het uitoefenen van de str-
afvordering rekening dient te worden gehouden en vormt dan ook geen
wettelijk beletsel om de strafvordering verder uit te oefenen in de zin
van artikel 24, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring.

89. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 24, derde lid, Wetboek van
Strafvordering blijkt dat die bepaling enkel is ingevoerd om misbruik
tegen te gaan door personen die binnen de in artikel 127, § 2, van dat
wetboek bepaalde termijn een verzoek tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen indienen op grond van artikel 127, § 3, van dat
wetboek. Aldus heeft die bepaling enkel betrekking op personen die
zich bevinden in de fase van de regeling van de rechtspleging en die zich
bijgevolg niet bevinden in een gelijke of vergelijkbare rechtstoestand
met deze die betrokken zijn in een andere fase van het gerechtelijk on-
derzoek.

Er bestaat geen reden om de eerste prejudiciële vraag te stellen.

90. Artikel 24, derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring strekt in het algemeen ertoe de verjaring van de strafvordering te
schorsen tijdens de periode dat de regeling van de rechtspleging geen
voortgang kan vinden wegens het uitvoeren van bijkomende onder-
zoekshandelingen (eerste zin) of wegens een verzoek daartoe dat niet
kennelijk niet-ontvankelijk is (tweede zin).

91. Artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Binnen de
in § 2 bepaalde termijn kunnen de inverdenkinggestelde en de burger-
lijke partij de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61quinquies
verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. In dat
geval wordt de regeling van de rechtspleging geschorst. Als het verzoek
definitief is behandeld, wordt de zaak opnieuw vastgesteld voor de
raadkamer overeenkomstig de in § 2 bepaalde vormen en termijnen”.

Buiten die bepaling bevat de wet geen procedure om tijdens de rege-
ling van de rechtspleging een verzoek tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen in te stellen.

92. In het geval van artikel 24, derde lid, tweede zin, Voorafgaande Ti-
tel Wetboek van Strafvordering loopt er steeds een periode gedurende
welke de rechtspleging voor de raadkamer moet geschorst worden met
het oog op de behandeling van het verzoek tot het stellen van bijko-
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mende onderzoekshandelingen door de onderzoeksrechter of in hoger
beroep de kamer van inbeschuldigingstelling. Of dat verzoek wordt in-
gewilligd dan wel verworpen, heeft daarbij geen belang.

In het geval van artikel 24, derde lid, eerste zin, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering is er geen dergelijk verzoek gedaan en
komt de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling op
andere gronden ertoe om bijkomend onderzoek te bevelen. In dat geval
loopt er dus geen verplichte schorsingsperiode zoals bedoeld in de twee-
de zin. Bijgevolg is er dan enkel reden tot schorsing wanneer de onder-
zoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling effectief
bijkomend onderzoek beveelt. Aldus is er geen sprake van vergelijkba-
re rechtstoestanden die ongelijk worden behandeld.

Er is evenmin reden om de tweede prejudiciële vraag te stellen.
93. Uit wat voorafgaat blijkt, eensdeels, dat de zaak voor de regeling

van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig wordt gemaakt door
de vordering van de procureur des Konings, anderdeels, dat de fase van
het gerechtelijk onderzoek waarin de rechtspleging wordt geregeld te
onderscheiden is van de eraan voorafgaande fase die in essentie gericht
is op de waarheidsvinding.

De derde prejudiciële vraag heeft betrekking op de toestand waarin
het openbaar ministerie na de ontvangst van de beschikking tot mede-
deling van de onderzoeksrechter, aan deze vraagt bijkomend onderzoek
te verrichten. Die vordering dateert van vóór de vordering van het
openbaar ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging en
dus vóór de regeling van de rechtspleging. Bijgevolg bestaat er, om de-
zelfde redenen als deze op grond waarvan de eerste prejudiciële vraag
niet wordt gesteld, evenmin reden om de derde prejudiciële vraag te
stellen.

94. Het arrest dat weigert de voorgestelde prejudiciële vragen te stel-
len omdat artikel 24, derde lid, tweede en derde zin, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, afzonder-
lijk en samen genomen met artikel 6 EVRM, klaarblijkelijk niet
schendt, verantwoordt de beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Beslissing over de onmiddellijke aanhouding.

95. Gelet op de verwerping van de cassatieberoepen, heeft het arrest
kracht van gewijsde. Hieruit volgt dat in zoverre ingesteld tegen de be-
slissing over eisers onmiddellijke aanhouding, de cassatieberoepen
geen bestaansreden meer hebben.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

96. 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 de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Rieder (bij de
balie te Gent).

N° 607

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.14.0666.N)

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — ONWETTIG OF ONREGELMA-
TIG BEWIJS. — VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN AD-
VOCAAT. — STRAFVORDERING. — GEVOLG.

2° STRAFVORDERING. — BEWIJS. — ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS. —
VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — GE-
VOLG.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT.
— MISKENNING. — GEVOLGEN.

5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — MISKENNING. —
GEVOLGEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT.
— SPONTANE ZELFINCRIMINERENDE VERKLARING VAN VERDACHTE NA OVERLEG

MET RAADSMAN. — GEVOLG.

7° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT — SPONTANE ZELFIN-
CRIMINERENDE VERKLARING VAN VERDACHTE NA OVERLEG MET RAADSMAN. —
GEVOLG.

8° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — SPONTANE ZELFINCRIMINERENDE VERKLA-
RING VAN VERDACHTE NA OVERLEG MET RAADSMAN. — GEVOLG.

9° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT. —
ZWIJGRECHT. — DRAAGWIJDTE. — BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TE-
GEN DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBEKLAAGDEN. — BELASTENDE VERKLARINGEN

AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBEKLAAGDEN BIJ CONFRONTATIE. —
GEVOLG.
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10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — ZWIJGRECHT -
DRAAGWIJDTE. — BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAG-
DE DOOR MEDEBEKLAAGDEN. — BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN

DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBEKLAAGDEN BIJ CONFRONTATIE. — GEVOLG.

11° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND

VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — ZWIJGRECHT — DRAAGWIJDTE. — BE-
LASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAGDE DOOR MEDEBE-
KLAAGDEN. — BELASTENDE VERKLARINGEN AFGELEGD TEGEN DE BEKLAAGDE

DOOR MEDEBEKLAAGDEN BIJ CONFRONTATIE. — GEVOLG.

12° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT. —
DRAAGWIJDTE. — SPONTANE VERKLARING VAN EEN VERDACHTE NIET VAN ZIJN

VRIJHEID BEROOFD. — GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — GEVOLG.

13° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14.1. — RECHT OP EERLIJK

PROCES. — CAUTIEPLICHT. — DRAAGWIJDTE. — SPONTANE VERKLARING VAN EEN

VERDACHTE NIET VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFD. — GEEN BIJSTAND VAN EEN AD-
VOCAAT. — GEVOLG.

14° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — DRAAGWIJDTE. —
SPONTANE VERKLARING VAN EEN VERDACHTE NIET VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFD.
— GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — GEVOLG.

15° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN VEN POLITIEKE RECHTEN — ARTIKEL 14.3.D. — RECHT VAN

VERDEDIGING — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. —
DRAAGWIJDTE. — SPONTANE VERKLARING VAN EEN VERDACHTE NIET VAN ZIJN

VRIJHEID BEROOFD. — GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — GEVOLG.

16° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND

VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — DRAAGWIJDTE. — SPONTANE VERKLA-
RING VAN EEN VERDACHTE NIET VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFD. — GEEN BIJSTAND

VAN EEN ADVOCAAT. — GEVOLG.

17° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — CAUTIEPLICHT.
— SPONTANE ZELFINCRIMINERENDE VERKLARING VAN VERDACHTE NA OVERLEG

MET RAADSMAN. — NADERE ONDERVRAGING DOOR DE POLITIE OVER ZIJN VER-
KLARING. — GEVOLG.

18° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — SPONTANE

ZELFINCRIMINERENDE VERKLARING VAN VERDACHTE NA OVERLEG MET RAADS-
MAN. — NADERE ONDERVRAGING DOOR DE POLITIE OVER ZIJN VERKLARING — GE-
VOLG.

19° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND

VAN EEN ADVOCAAT. — CAUTIEPLICHT. — SPONTANE ZELFINCRIMINERENDE VER-
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KLARING VAN VERDACHTE NA OVERLEG MET RAADSMAN. — NADERE ONDERVRA-
GING DOOR DE POLITIE OVER ZIJN VERKLARING — GEVOLG.

20° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — SPONTANE VERKLARING

VAN EEN VERDACHTE. — VRAGEN GESTELD DOOR DE POLITIE. — GEVOLG.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° De enkele omstandigheid dat een verdachte tijdens zijn vrij-
heidsberoving werd verhoord zonder bijstand van een raadsman en zonder
cautie leidt niet tot de onontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel
tot gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van het bewijs; het recht de
strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen van het als
misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop de strafvordering verder
wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring
verloopt (1).

6°, 7° en 8° Het recht op bijstand van een raadsman vereist niet dat een van
zijn vrijheid beroofde verdachte die spontaan en uit vrije wil en nadat hij de
gelegenheid had met zijn raadsman te overleggen, een zelfincriminerende
verklaring aflegt aan de politie, wordt bijgestaan door een raadsman, zodat
een in dergelijke omstandigheden zonder bijstand van een raadsman afgeleg-
de verklaring als bewijs kan gebruikt worden.

9°, 10° en 11° Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cau-
tieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan worden verplicht zich-
zelf te incrimineren en deze rechten gelden in personam; een beklaagde kan
zich in principe niet beroepen op de miskenning van die rechten betreffende
de belastende verklaringen lastens hem afgelegd door een andere beklaagde,
die voor hem slechts een getuige is, tenzij die andere beklaagde die zelf van
die rechten genoot, de miskenning ervan inroept en op die grond de door hem
afgelegde verklaringen intrekt; de omstandigheid dat de voor de beklaagde
belastende verklaringen werden afgelegd ter gelegenheid van een confronta-
tie tussen hem en de medebeklaagden doet daaraan geen afbreuk (2).

12°, 13°, 14°, 15° en 16° Het recht op bijstand van een raadsman, als onderdeel
van het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 en
6.3.c EVRM en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, vereist dat een verdachte die
zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt in regel moet worden bijge-
staan door een raadsman; het arrest dat, op grond van elementen eigen aan
de zaak, oordeelt dat de verdachte zijn verklaring spontaan heeft afgelegd
aan de politie op een ogenblik dat hij niet van zijn vrijheid was beroofd zodat
deze zonder bijstand van een raadsman afgelegde verklaring als bewijs mocht
worden gebruikt, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

17°, 18° en 19° Het recht op bijstand van een raadsman vereist niet dat een van
zijn vrijheid beroofde verdachte die spontaan en uit vrije wil en nadat hij de
gelegenheid had met zijn raadsman te overleggen, een zelfincriminerende

(1) Cass. 23 november 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. van advocaat-
generaal P. DUINSLAEGER; Cass. 7 december 2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714; Cass.
29 november 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaat-generaal
P. DUINSLAEGER.

(2) Cass. 1 april 2014, AR P.12.1334.N, AC 2014, nr. 252.
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verklaring aflegt aan de politie, wordt bijgestaan door een raadsman; de om-
standigheid dat de verdachte nader wordt ondervraagd omtrent datgene wat
door hem spontaan en uit vrije wil werd verklaard, leidt er niet toe dat de
bijstand van een raadsman vereist is en een in dergelijke omstandigheden
zonder bijstand van een raadsman afgelegde verklaring kan als bewijs ge-
bruikt worden.

20° De omstandigheid dat de politie ter gelegenheid van een door de verdachte
afgelegde verklaring vragen stelt, belet niet dat deze verklaring kan worden
gekwalificeerd als spontaan, op eigen initiatief en uit vrije wil.

(V. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, correctionele kamer, van 20 februari 2014.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid-
delen aan.

De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II

1. Het arrest ontslaat de eiser II van rechtsvervolging voor de hem
ten laste gelegde misdrijven omschreven onder de telastleggingen
A10a, B10a, A10b, B10b, A10c, B10c, A10d, B10d, A10e, B10e en D11.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep II bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Middelen van de eiser II

Eerste middel

Eerste onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en
artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest dat vaststelt dat de eiser II tijdens zijn vrijheids-
beroving werd verhoord zonder mogelijkheid van bijstand van een
raadsman en zonder cautie, spreekt ten onrechte de onontvankelijk-
heid van de strafvordering niet uit.
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10. De enkele omstandigheid dat een verdachte tijdens zijn vrijheids-
beroving werd verhoord zonder bijstand van een raadsman en zonder
cautie leidt niet tot de onontvankelijkheid van de strafvordering, maar
enkel tot gebeurlijke uitsluiting van het aldus verkregen bewijs. Het
recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen
van het als misdrijf omschreven feit, ongeacht de wijze waarop de str-
afvordering verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze
waarop de bewijsgaring verloopt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Tweede onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest steunt bij de beoordeling van de schuld van de eiser
II ten onrechte op de door hem op 7 juli 2005 zonder bijstand van een
raadsman afgelegde zelfincriminerende verklaring; op dit tijdstip be-
vond hij zich in voorlopige hechtenis en dus in een bijzonder kwetsbare
positie; er waren bovendien geen dringende redenen om zijn recht op
bijstand te beperken.

12. Het recht op bijstand van een raadsman vereist niet dat een van
zijn vrijheid beroofde verdachte die spontaan en uit vrije wil en nadat
hij de gelegenheid had met zijn raadsman te overleggen, een zelfincri-
minerende verklaring aflegt aan de politie, wordt bijgestaan door een
raadsman. Een in dergelijke omstandigheden zonder bijstand van een
raadsman afgelegde verklaring kan als bewijs worden gebruikt.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

13. Het arrest (p. 109) oordeelt dat:
— de eiser II op 7 juli 2005, toen hij nog in hechtenis verkeerde, doch

op een tijdstip waarop hij reeds ten volle was ingelicht van de aard en
de omvang van de zaak en ten volle bijstand had verkregen van een
raadsman, klaarblijkelijk via zijn zoon de federale politie heeft gecon-
tacteerd teneinde een verklaring af te leggen;

— met een in die omstandigheden afgelegde verklaring rekening kan
worden gehouden bij de bewijsvoering, daar ze spontaan, op eigen initi-
atief en met volle kennis van zaken werd afgelegd en plaatsvond na
contactname of overleg met een raadsman;

— het bovendien niet is aangetoond dat de eiser II bij het afleggen
van die verklaring onder druk zou gezet zijn, maar integendeel blijkt
dat de verklaring uit vrije wil werd afgelegd.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen
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rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest steunt bij de beoordeling van de schuld van de eiser
II ten onrechte op de verklaringen van de medebeklaagden D, B, M en
de eiser I, die volgens de vaststellingen van het arrest werden verhoord
zonder bijstand van een raadsman en zonder cautie, terwijl de verkla-
ring van de medebeklaagde B werd afgelegd tijdens de eerste vieren-
twintig uur van zijn vrijheidsberoving.

15. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cau-
tieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan worden verplicht
zichzelf te incrimineren. Deze rechten gelden in personam.

Een beklaagde kan zich in beginsel niet beroepen op de miskenning
van die rechten betreffende de belastende verklaringen lastens hem af-
gelegd door een andere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is,
tenzij die andere beklaagde die zelf van die rechten genoot, de misken-
ning ervan inroept en op die grond de door hem afgelegde verklaringen
intrekt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Vierde onderdeel

16. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d EVRM, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest steunt voor de beoordeling van de schuld van de ei-
ser II ten onrechte op verklaringen van de eiser I en van B, die met de
eiser II werden geconfronteerd tijdens diens vrijheidsberoving en zon-
der dat de eiser II werd bijgestaan door een raadsman en zonder cautie.

17. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cau-
tieplicht, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan worden verplicht
zichzelf te incrimineren. Deze rechten gelden in personam.

Een beklaagde kan zich in beginsel niet beroepen op de miskenning
van die rechten betreffende de belastende verklaringen lastens hem af-
gelegd door een andere beklaagde, die voor hem slechts een getuige is,
tenzij die andere beklaagde die zelf van die rechten genoot, de misken-
ning ervan inroept en op die grond de door hem afgelegde verklaringen
intrekt. De omstandigheid dat de voor een beklaagde belastende ver-
klaringen werden afgelegd ter gelegenheid van een confrontatie tussen
de medebeklaagden en de beklaagde doet daaraan geen afbreuk.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Vijfde onderdeel

18. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest steunt bij de beoordeling van de schuld van de eiser
II op de door hem op 27 juni 2006 afgelegde verklaring, terwijl die zelfin-



N° 607 - 14.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2245

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2245  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
criminerende verklaring werd afgelegd zonder bijstand van een raads-
man.

19. Het recht op bijstand van een raadsman, als onderdeel van het
recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c
EVRM en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, vereist dat een verdachte die
zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt in de regel moet worden
bijgestaan door een raadsman.

20. Uit de vaststellingen van het arrest (p. 116) blijkt dat de eiser II
zijn verklaring van 27 juni 2006 spontaan heeft afgelegd aan de politie
en dat hij op dat ogenblik niet van zijn vrijheid was beroofd. Het arrest
kon dan ook oordelen dat de zonder bijstand van een raadsman afgeleg-
de verklaring van 27 juni 2006 als bewijs mocht worden gebruikt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Zesde onderdeel

21. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM
en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en het recht van ver-
dediging: het arrest steunt bij de beoordeling van de schuld van de eiser
II op zijn op 7 juli 2005 zonder bijstand van een raadsman afgelegde
zelfincriminerende verklaring; hij was op dat tijdstip van zijn vrijheid
beroofd, zodat hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond; er is
niet aangetoond dat er dringende redenen waren om eisers recht op bij-
stand te beperken; het arrest stelt weliswaar vast dat die verklaring
spontaan, op eigen initiatief en met volle kennis van zaken werd afge-
legd, maar er blijkt duidelijk dat aan de eiser vragen werden gesteld.

22. Het recht op bijstand van een raadsman vereist niet dat een van
zijn vrijheid beroofde verdachte die spontaan en uit vrije wil en nadat
hij de gelegenheid had met zijn raadsman te overleggen, een zelfincri-
minerende verklaring aflegt aan de politie, wordt bijgestaan door een
raadsman. De omstandigheid dat aan de verdachte nadere vragen wor-
den gesteld over datgene wat door hem spontaan en uit vrije wil werd
verklaard, leidt niet ertoe dat de bijstand van een raadsman is vereist.

Een in dergelijke omstandigheden zonder bijstand van een raadsman
afgelegde verklaring kan als bewijs worden gebruikt.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Zevende onderdeel

23. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek: met het oordeel dat de eiser op 7 juli 2005
spontaan, op eigen initiatief en met volle kennis van zaken een verkla-
ring heeft afgelegd, geeft het arrest van die verklaring een uitlegging
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is; uit de verklaring
blijkt immers dat er aan de eiser wel vragen werden gesteld.

24. De omstandigheid dat de politie ter gelegenheid van de op 7 juli
2005 door de eiser II afgelegde verklaring hem nadere vragen heeft ge-
steld, belet niet dat die verklaring kan worden gekwalificeerd als spon-
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taan, op eigen initiatief en uit vrije wil. Het arrest geeft bijgevolg aan
die verklaring een uitlegging die niet onverenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

31. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het lastens de eiser II een

bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uitspreekt die
de som van 1.031.457,41 euro te boven gaat.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser II tot negen tiende van de kosten van zijn cassa-

tieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Heerman (bij de balie
te Oudernaarde) en de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 608

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.14.0862.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — ZWIJGRECHT.
— CAUTIEPLICHT. — HOF VAN ASSISEN. — VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSI-
SEN.

2° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENAR-
RESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — VOORZITTER VAN HET HOF VAN

ASSISEN. — LEIDING DER DEBATTEN. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. —
ZWIJGRECHT.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — HOF VAN

ASSISEN. — VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. — LEIDING DER DEBATTEN.
— DRAAGWIJDTE.
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4° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14 I.V.B.P.R. — ONPAR-
TIJDIGHEID VAN DE RECHTER. — HOF VAN ASSISEN. — VOORZITTER VAN HET HOF

VAN ASSISEN. — LEIDING DER DEBATTEN. — DRAAGWIJDTE.

5° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — HOF VAN ASSISEN. —
VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. — LEIDING DER DEBATTEN. — DRAAG-
WIJDTE.

1° Het recht op bijstand van een advocaat, het zwijgrecht en het feit dat nie-
mand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren, zijn verbonden met de
cautieplicht; krachtens artikel 254, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
vergewist de voorzitter van het hof van assisen zich ten minste vijftien dagen
vóór de preliminaire zitting ervan dat de beschuldigde een raadsman heeft
gekozen om hem in zijn verdediging bij te staan en voegt hij hem, indien dit
niet het geval is, in overleg met de stafhouder, dadelijk een raadsman toe, op
straffe van nietigheid van alles wat zal volgen, zodat de effectieve bijstand
van een advocaat, die de beschuldigde tijdens het debat voor het hof van as-
sisen op zijn zwijgrecht kan wijzen, de beschuldigde toelaat zijn recht van
verdediging ten volle uit te oefenen en derhalve zijn recht op een eerlijk pro-
ces waarborgt en de voorzitter bijgevolg niet ertoe gehouden is ook zelf de be-
schuldigde op zijn zwijgrecht te wijzen.

2° De voorzitter van het hof van assisen die krachtens artikel 281, § 1, eerste
lid, tweede zin, Wetboek van Strafvordering, persoonlijk ermee belast is het
gehele onderzoek voor te zitten en de volgorde te bepalen waarin het woord
wordt verleend aan hen die het vragen, miskent het recht op een eerlijk pro-
ces en het zwijgrecht niet door te weigeren in te gaan op het verzoek van de
raadsman van de beschuldigde om vóór diens ondervraging desbetreffend het
woord te krijgen, maar regelt overeenkomstig hogervermelde wetsbepaling
enkel het ordentelijk verloop van het debat.

3°, 4°en 5° Alhoewel de raadsman van een beschuldigde gerechtigd is zijn ambt
vrij uit te oefenen, blijft de uitoefening van het recht van verdediging onder-
worpen aan de bevoegdheid die artikel 281 Wetboek van Strafvordering ver-
leent aan de voorzitter van het hof van assisen om het debat te leiden en,
overeenkomstig artikel 281, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering alles
wat het debat zou verlengen zonder hoop te geven op meer zekerheid af te
wijzen, zodat de voorzitter kan tussenkomen om een partij te verzoeken niet
verder uit te weiden over gegevens zonder belang en zonder verband met de
zaak, zonder dat hieruit een schending van artikel 6.1 EVRM of 14 IVBPR
of een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid
van de rechter of van het recht op verdediging kan worden afgeleid (1) (2).

(P. T. D. E.A.)

(1) Zie Cass. 15 juni 1970, AC 1970, 973 (art. 270 Sv. oud).
(2) Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2011, nr. 281.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen
van de provincie Oost-Vlaanderen van 21 maart 2014 dat de motivering
van eisers schuldigverklaring bevat (hierna arrest I) en het arrest van
22 maart 2014 dat de eiser tot straf veroordeelt (hierna arrest II).

De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, res-
pectievelijk, een middel en twee middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eerste memorie

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede mis-
kenning van het recht op een eerlijk proces: het arrest I verklaart de
eiser schuldig op grond van verklaringen afgelegd met miskenning van
de cautieplicht; alvorens de ondervraging van de eiser ter rechtszitting
aan te vangen in het bijzijn van de jury, heeft de voorzitter van het hof
van assisen nagelaten de eiser te wijzen op zijn zwijgrecht; voor de ju-
ryleden is de ondervraging uitgevoerd door de voorzitter van het hof
van assisen een eerste ondervraging van een nieuw mondeling onder-
zoek; de voorzitter heeft de raadsman van de eiser de mogelijkheid ont-
zegd de juryleden attent te maken op dit recht.

2. Het recht op bijstand van een advocaat, het zwijgrecht en het feit
dat niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren, zijn ver-
bonden met de cautieplicht.

Krachtens artikel 254, eerste lid, Wetboek van Strafvordering verge-
wist de voorzitter ten minste vijftien dagen vóór de preliminaire zit-
ting zich ervan dat de beschuldigde een raadsman heeft gekozen om
hem in zijn verdediging bij te staan. Indien dit niet het geval is, voegt
hij hem, in overleg met de stafhouder, dadelijk een raadsman toe, op
straffe van nietigheid van alles wat zal volgen.

De effectieve bijstand van een advocaat, die de beschuldigde tijdens
het debat voor het hof van assisen op zijn zwijgrecht kan wijzen, laat
de beschuldigde toe zijn recht van verdediging ten volle uit te oefenen
en waarborgt zijn recht op een eerlijk proces. De voorzitter is bijgevolg
niet ertoe gehouden ook zelf de beschuldigde te wijzen op zijn zwijg-
recht.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.

3. Krachtens artikel 281, § 1, eerste lid, tweede zin, Wetboek van Str-
afvordering is de voorzitter persoonlijk ermee belast het gehele onder-
zoek voor te zitten en de volgorde te bepalen waarin het woord wordt
verleend aan hen die het vragen.
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4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
raadsman van de eiser vlak voor de ondervraging van de beschuldigde
het woord heeft gevraagd teneinde enige toelichting met betrekking
tot de Salduz-wetgeving te geven en dat de voorzitter van het hof van
assisen daarop heeft geantwoord “dat de raadslieden hiervoor voldoen-
de de mogelijkheid hebben gekregen op de terechtzitting van vrijdag
14 maart 2014 en dat zij nog voldoende de kans hiertoe krijgen tijdens
de debatten en hun pleidooi. Zij gaat thans niet in op het verzoek van
meester Vincent Vereecke en gaat eerst over tot het ondervragen van
de beschuldigde zoals voorzien in de planning”. Aldus ontzegt de voor-
zitter de raadsman van de eiser niet de mogelijkheid de juryleden at-
tent te maken op het in het middel bedoelde recht, maar regelt hij
overeenkomstig voormelde wetsbepaling enkel het ordentelijk verloop
van het debat.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Eerste middel van de tweede memorie

5. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14
IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter: het arrest II veroordeelt de eiser onwet-
tig tot straf; de voorzitter van het hof van assisen heeft het pleidooi van
eisers raadsman onderbroken en hem verboden de vergelijking te ma-
ken met andere zaken omdat daarover geen tegenspraak kan worden
gevoerd; ook heeft de voorzitter nagelaten de jury te wijzen op de on-
wettigheid van de door het openbaar ministerie gevorderde straf; hier-
door heeft de voorzitter zich negatief uitgelaten over eisers
verdedigingsstrategie en treedt hij op in de plaats van het openbaar mi-
nisterie, waardoor hij een schijn van partijdigheid heeft opgewekt.

6. Krachtens artikel 281, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering,
moet alles wat het debat zou verlengen zonder hoop te geven op meer
zekerheid over de uitkomst, door de voorzitter worden afgewezen.

De raadsman van de beschuldigde is gerechtigd zijn ambt vrij uit te
oefenen, maar de uitoefening van het recht van verdediging blijft on-
derworpen aan de bevoegdheid die artikel 281 Wetboek van Strafvorde-
ring aan de voorzitter van het hof van assisen verleent om het debat te
leiden.

Hieruit volgt dat de voorzitter kan tussenkomen om een partij te ver-
zoeken niet verder uit te weiden over gegevens zonder belang en zonder
verband met de zaak. Daaruit kan geen schending van de in het middel
vermelde verdragsrechtelijke bepalingen of miskenning van het alge-
meen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter worden af-
geleid.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
voorzitter van het hof van assisen, na voorlezing van het arrest over de
schuld, tijdens het pleidooi van eisers raadsman heeft gesteld “dat hij
geen vergelijking mag maken met andere zaken die hij in het verleden
heeft gepleit aangezien het Hof, de jury en het openbaar ministerie
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daarvan geen kennis hebben en er geen tegenspraak kan worden ge-
voerd”.

Aldus is de voorzitter niet in de plaats van het openbaar ministerie
getreden, noch heeft hij een schijn van partijdigheid opgewekt, maar
heeft hij de verdediging enkel verzocht niet uit te weiden over gegevens
zonder verband met de zaak en heeft hij aldus het debat geleid krach-
tens zijn wettelijke bevoegdheid.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel van de tweede memorie

8. Het middel voert schending aan van artikel 6, § 1, EVRM en de
artikelen 153, 190 en 335 Wetboek van Strafvordering, alsmede misken-
ning van het beginsel van de wapengelijkheid en het algemeen rechts-
beginsel van het recht van verdediging: het arrest II veroordeelt de
eiser onwettig tot straf; het arrest werd uitgesproken na een verweer
waarbij de verdediging door de voorzitter bij wijze van algehele regel
het verbod werd opgelegd om tijdens het pleidooi de vergelijking te ma-
ken met andere zaken die de raadsman in het verleden heeft behandeld;
de rechten van de verdediging houden in dat de beschuldigde vrij de wij-
ze van verdediging organ iseert en alles kan aanbrengen die hij nuttig
acht voor zijn verdediging.

9. Het middel is afgeleid uit de met het eerste middel van de tweede
memorie vergeefs aangevoerde grief en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaten: de heer Vereecke (bij de
balie te Brugge) en de heer Saveyn (bij de balie te Oudernaarde).

N° 609

2° KAMER — 14 oktober 2014
(AR P.14.1233.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — NEUROPSYCHI-
ATRISCH OF KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. — AANWEZIGHEID VAN EEN

RAADSMAN.
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2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — NEUROPSYCHIATRISCH OF KLINISCH-
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. — AANWEZIGHEID VAN EEN RAADSMAN.

3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN

EEN ADVOCAAT. — NEUROPSYCHIATRISCH OF KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDER-
ZOEK. — AANWEZIGHEID VAN EEN RAADSMAN.

4° ONDERZOEKSRECHTER. — PLAATSBEZOEK. — RECONSTRUCTIE. — VOOR-
WAARDEN.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN

EEN ONDERZOEKSHANDELING. — DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° Noch artikel 6.1 en 6.3 EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging vereisen dat de uitvoering van een neuropsy-
chiatrisch of klinisch-psychologisch onderzoek van een inverdenkinggestel-
de geschiedt in aanwezigheid van zijn raadsman, welke aanwezigheid
trouwens de adequate uitvoering van een dergelijk onderzoek onmogelijk zou
maken.

4° De regel dat de onderzoeksrechter zich bij een reconstructie dient te laten
vergezellen van de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advo-
caten werd slechts ingevoerd bij artikel 3 van de wet van 13 augustus 2011,
dat in voege is getreden op 1 januari 2012.

5° Het staat aan het onderzoeksgerecht dat met toepassing van artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van een onderzoekshandeling
moet beoordelen, na te gaan of die handeling al dan niet is aangetast door
een onregelmatigheid en in bevestigend geval te beslissen of er grond is om
de nietigheid van die handeling uit te spreken omdat de onregelmatigheid het
eerlijke karakter van het proces onherstelbaar in het gedrang brengt; het ar-
rest dat, om redenen eigen aan de zaak, tot het oordeel komt dat het niet-
vergezeld zijn van de inverdenkinggestelde door zijn raadsman op de bewuste
reconstructie geen onherstelbare miskenning inhoudt van zijn rechten en dus
niet tot gevolg heeft dat de rechter bij het vormen van zijn overtuiging dit
gegeven niet in aanmerking mag nemen, is naar recht verantwoord (1).

(M.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 juni 2014, gewe-
zen na verwijzing bij arrest van het Hof van 21 januari 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

(1) Zie Cass. 21 januari 2014, AR P.13.1899.N, AC 2014, nr. 49.
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Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
is krachtens artikel 252 van dat wetboek de mogelijkheid tot het on-
middellijk instellen, vóór het eindarrest, van cassatieberoep door de
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen,
beperkt tot de in dat artikel bepaalde gevallen.

In zoverre het cassatieberoep betrekking heeft op andere gevallen
dan die waarin onmiddellijk cassatieberoep is toegelaten, is het niet
ontvankelijk.

2. Het cassatieberoep is ook gericht tegen het arrest in zoverre het
een beschikking tot gevangenneming tegen de eiser verleent.

Het arrest beveelt evenwel de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de
gevangenneming niet. De eiser is op dit ogenblik vrij.

In zoverre is het cassatieberoep bij gebrek aan belang evenmin ont-
vankelijk.

Middel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1, 6.3.c en 13
EVRM en de artikelen 62 en 235bis Wetboek van Strafvordering, alsme-
de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van ver-
dediging: het arrest weigert ten onrechte de nietigheid te bevelen van
de stukken met betrekking tot de reconstructie van 8 april 2010 en de
uitgevoerde neuropsychiatrische en klinisch-psychologische onderzoe-
ken, alsmede van alle bewijsmiddelen die erop steunen; artikel 235bis
Wetboek van Strafvordering verplicht nochtans tot bewijsuitsluiting;
de vaststelling dat een inverdenkinggestelde tijdens het gerechtelijk
onderzoek toegang heeft tot een advocaat volstaat niet om te besluiten
dat het recht van verdediging en de waarborgen van artikel 6 EVRM in-
zake de bijstand van een advocaat zijn nageleefd; ook bij de wedersa-
menstelling, zoals overigens uitdrukkelijk voorgeschreven door
artikel 62 Wetboek van Strafvordering, en tijdens deskundigenonder-
zoeken moet de inverdenkinggestelde de bijstand kunnen genieten van
een raadsman; het steunen door de vonnisrechter op dergelijke met het
recht van verdediging strijdige onderzoekshandelingen houdt een on-
herstelbare miskenning in van het recht van verdediging; de remedi-
ëring kan enkel bestaan in het niet-aanwenden van deze elementen ten
laste van de inverdenkinggstelde en de wering ervan uit het debat.

4. Noch artikel 6.1 en 6.3 EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging vereisen dat de uitvoering van een neuro-
psychiatrisch of klinisch-psychologisch onderzoek van een inverden-
kinggestelde geschiedt in aanwezigheid van zijn raadsman. De
aanwezigheid van de raadsman van de te onderzoeken persoon maakt
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de adequate uitvoering van een dergelijk onderzoek immers onmoge-
lijk.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.

5. Op het tijdstip van de reconstructie van 8 april 2010 bepaalde
artikel 62 Wetboek van Strafvordering niet dat de onderzoeksrechter
zich bij een reconstructie diende te laten vergezellen van de inverden-
kinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten. Die regel werd
slechts ingevoerd door artikel 3 van de wet van 13 augustus 2011, die op
1 januari 2012 in werking is getreden.

In zoverre het middel schending van die bepaling aanvoert, faalt het
naar recht.

6. Het staat aan het onderzoeksgerecht dat met toepassing van
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van een
onderzoekshandeling moet beoordelen, na te gaan of die handeling al
dan niet is aangetast door een onregelmatigheid en in bevestigend ge-
val te beslissen of er grond is om de nietigheid van die handeling uit te
spreken omdat de onregelmatigheid het eerlijke karakter van het pro-
ces onherstelbaar in het gedrang brengt.

7. Het arrest grondt het oordeel dat het niet-vergezeld zijn door zijn
raadsman bij de reconstructie op 8 april 2010 geen onherstelbare mis-
kenning inhoudt van de rechten van de eiser en niet tot gevolg heeft
dat de rechter bij het vormen van zijn overtuiging dit gegeven niet in
aanmerking mag nemen, op de volgende redenen:

— de eiser wist voorafgaandelijk zeer goed om welke feiten het ging;

— er wordt niet aannemelijk gemaakt dat de verbalisanten of de on-
derzoeksrechter ongeoorloofde druk zouden hebben uitgeoefend;

— bij elk verhoor werd de eiser erop gewezen dat zijn verklaringen als
bewijs in rechte kunnen worden gebruikt en bij het verhoor door de on-
derzoeksrechter op 29 juli 2009 werd hij er door de onderzoeksrechter op
gewezen dat hij het recht had een advocaat te kiezen en om het stilzwij-
gen te bewaren;

— nadat hij in de loop van het gerechtelijk onderzoek van zijn vrij-
heid was beroofd, had de eiser de mogelijkheid een advocaat te raadple-
gen;

— de eiser heeft ten volle genoten van het geheel van de wettelijke
waarborgen die de Belgische wetgeving hem bood ter vrijwaring van
zijn recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk proces;

— er zijn geen aanwijzingen dat te dezen misbruik zou zijn gemaakt
van de kwetsbare positie waarin de eiser zou hebben verkeerd;

— het vrij verkeer met zijn raadsman en het recht om op regelmatige
tijdstippen inzage te hebben in het strafdossier heeft de mogelijkheid
voor de eiser gewaarborgd om zich voor te bereiden op de reconstructie.

Aldus is die beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing

8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

14 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht.  — Advocaat: de heer Warson
(bij de balie te Brussel).

N° 610

2° KAMER — 15 oktober 2014
(AR P.14.0138.F)

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENSTEMMIGHEID. — GEVALLEN

WAARIN DIE VEREIST IS. — OPHEFFING VAN HET UITSTEL VAN TENUITVOERLEG-
GING VAN HET VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN, TER VERVANGING VAN DE

GELDBOETE.

2° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — STRAFZAKEN. — STRAFVOR-
DERING. — BEKLAAGDE EN VERDACHTE. — VERVANGEND VERVAL VAN HET RECHT

TOT STUREN MET UITSTEL. — HOGER BEROEP. — OPHEFFING VAN HET UITSTEL.
— ONTSTENTENIS VAN HET VERMELDEN VAN DE EENPARIGHEID. — ONWETTIG-
HEID. — GEVOLG.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. — STRAFZAKEN. — VERVANGEND VERVAL

VAN HET RECHT TOT STUREN MET UITSTEL. — HOGER BEROEP. — OPHEFFING VAN

HET UITSTEL. — ONTSTENTENIS VAN HET VERMELDEN VAN DE EENPARIGHEID. —
ONWETTIGHEID. — GEVOLG.

1° De correctionele rechtbank kan alleen met eenparige stemmen van haar le-
den het uitstel opheffen dat door de eerste rechter aan de tenuitvoerlegging
van het verval van het recht tot sturen werd toegekend, ter vervanging van
de geldboete wegens alcoholintoxicatie (1). (Art. 211bis, Wetboek van Str-
afvordering)

2° en 3° Wanneer een veroordelende beslissing wordt vernietigd omdat het von-
nis het uitstel opheft dat door de eerste rechter aan de tenuitvoerlegging van
het verval van het recht tot sturen werd toegekend, ter vervanging van de
geldboete wegens alcoholintoxicatie, zonder te vermelden dat de correctione-
le rechtbank met eenparige stemmen van haar leden heeft beslist, zijn de ver-

(1) Zie Cass. 14 november 1989, AR 3854, AC 1990, nr. 162.
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nietiging en de verwijzing tot dat beschikkend gedeelte beperkt (1).
(Art. 211bis, Wetboek van Strafvordering)

(G. E.A. T. L. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Luik van 28 oktober 2013.

De eisers F. G. en M.-L. J. voeren ieder in een memorie die aan dit
arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van F. G., beklaagde, gericht tegen de veroordelende 
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering

Eerste middel

Het vonnis heft het uitstel op dat door de eerste rechter aan de ten-
uitvoerlegging van het verval van het recht tot sturen werd toegekend
ter vervanging van de geldboete wegens alcoholintoxicatie, zonder te
vermelden dat de correctionele rechtbank met eenparigheid van de
stemmen van haar leden heeft beslist.

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering, is gegrond.

Die onwettigheid leidt tot vernietiging van de vervangende straf
maar strekt zich niet uit tot de beslissing die uitspraak doet over de
schuld en evenmin tot de beslissing over de geldboete en het verval van
het recht tot sturen.

(…)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-
geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

(…)

Dictum

Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van F. G. en M.-

L. J. in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen over de omvang van
de schade.

(1) Zie Cass. 21 april 1999, AR P.98.1388.F, AC 1999, nr. 229.
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het bij de uitspraak over
de strafvordering tegen F. G. bijkomend het verval van het recht tot
sturen uitspreekt en in zoverre het op de burgerlijke rechtsvordering
van M.-L. J. tegen J. L. en de naamloze vennootschap Axa Belgium uit-
spraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt F. G. tot de helft van de kosten van zijn eerste cassatie-

beroep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt F. G. tot de kosten van zijn tweede cassatieberoep.
Veroordeelt M.-L. J. tot de helft van de kosten van haar cassatiebe-

roep en J. L. en de naamloze vennootschap Axa Belgium ieder tot een
vierde van de kosten.

Veroordeelt de naamloze vennootschap Axa Belgium tot de kosten
van haar cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luik, anders samengesteld.

15 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Oosterbosch en de heer De Bruyn.

N° 611

2° KAMER — 15 oktober 2014
(AR P.14.1234.F)

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BETWISTING OP TEGENSPRAAK BESLECHT. —
VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — RECHT VAN DE BEKLAAGDE OM DE BETWIS-
TING OPNIEUW OP TE WERPEN. — BEPERKING. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHAN-
DELING VAN DE ZAAK. — MISKENNING.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING. — BETWISTING OP TEGENSPRAAK BESLECHT. — VERWIJZING. —
FEITENRECHTER. — RECHT VAN DE BEKLAAGDE OM DE BETWISTING OPNIEUW OP

TE WERPEN. — BEPERKING. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE

ZAAK. — MISKENNING.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BETWISTING OP TEGENSPRAAK BESLECHT. —
VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — RECHT VAN DE BEKLAAGDE OM DE BETWIS-
TING OPNIEUW OP TE WERPEN. — BEPERKING. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
MISKENNING.

4° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEK IN STRAF-
ZAKEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BETWISTING OP TEGENSPRAAK

BESLECHT. — VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — RECHT VAN DE BEKLAAGDE OM
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DE BETWISTING OPNIEUW OP TE WERPEN. — BEPERKING. — RECHT VAN VERDEDI-
GING. — MISKENNING.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — NIETIGVERKLARING VAN EEN STUK

DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT. — VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — NIETIG

VERKLAARD STUK NIET EFFECTIEF UIT HET DOSSIER VERWIJDERD. — APPEL-
RECHTERS. — HERSTEL VAN HET VERZUIM DOOR HET NIETIG VERKLAARDE STUK

UIT HET DOSSIER TE VERWIJDEREN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING

VAN DE ZAAK. — MISKENNING.

6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — REGELMATIGHEID

VAN DE RECHTSPLEGING. — NIETIGVERKLARING VAN EEN STUK DOOR HET ONDER-
ZOEKSGERECHT. — VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — NIETIG VERKLAARD STUK

NIET EFFECTIEF UIT HET DOSSIER VERWIJDERD. — APPELRECHTERS. — HERSTEL

VAN HET VERZUIM DOOR HET NIETIG VERKLAARDE STUK UIT HET DOSSIER TE VER-
WIJDEREN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — MISKEN-
NING.

7° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — NIETIGVERKLARING VAN EEN STUK

DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT. — VERWIJZING. — FEITENRECHTER. — NIETIG

VERKLAARD STUK NIET EFFECTIEF UIT HET DOSSIER VERWIJDERD. — APPEL-
RECHTERS. — HERSTEL VAN HET VERZUIM DOOR HET NIETIG VERKLAARDE STUK

UIT HET DOSSIER TE VERWIJDEREN. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MISKENNING.

8° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ONDERZOEK IN STRAF-
ZAKEN. — REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — NIETIGVERKLARING

VAN EEN STUK DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT. — VERWIJZING. — FEITENRECH-
TER. — NIETIG VERKLAARD STUK NIET EFFECTIEF UIT HET DOSSIER VERWIJDERD.
— APPELRECHTERS. — HERSTEL VAN HET VERZUIM DOOR HET NIETIG VERKLAAR-
DE STUK UIT HET DOSSIER TE VERWIJDEREN. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MIS-
KENNING.

9° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — SAMENVATTENDE ONDER-
VRAGING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIETIGVERKLARING DOOR DE KAMER

VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDEN-
KINGGESTELDE. — ONMOGELIJKHEID OM DE SAMENVATTENDE ONDERVRAGING

OVER TE DOEN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK. — MIS-
KENNING.

10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — SA-
MENVATTENDE ONDERVRAGING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIETIGVER-
KLARING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — ONMOGELIJKHEID OM

DE SAMENVATTENDE ONDERVRAGING OVER TE DOEN. — RECHT OP EEN EERLIJKE

BEHANDELING VAN DE ZAAK. — MISKENNING.

11° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDE-
RE VERBEURDVERKLARING. — FACULTATIEVE BIJKOMENDE VERBEURDVERKLA-
RING VAN TIJDENS DE RELEVANTE PERIODE VERKREGEN VERDERE

VERMOGENSVOORDELEN. — RELEVANTE PERIODE. — BEGRIP.
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1°, 2°, 3° en 4° Uit het enkele feit dat de wet het recht van de beklaagde beperkt
om voor de feitenrechter een betwisting op te werpen die reeds door het on-
derzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, op tegenspraak werd
beslecht, kan noch een schending van artikel 6 van het Verdrag noch een
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 6.1 EVRM,
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; artt. 235bis,
§§ 1 en 5, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

5°, 6°, 7° en 8° Uit het enkele feit dat een door het onderzoeksgerecht nietig
verklaard stuk niet effectief uit het dossier werd verwijderd vóór het onder-
zoek van de zaak voor het gerecht op verwijzing, terwijl de appelrechters dat
verzuim hebben verholpen door dat stuk uit het dossier te verwijderen, kan
noch een schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden noch een miskenning van
het recht van verdediging worden afgeleid. (Art. 6.1 EVRM, Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 235bis, §§ 1 en 6,
Wetboek van Strafvordering)

9° en 10° Aangezien de eerlijke behandeling van de zaak wordt beoordeeld in
het licht van het geheel van de rechtspleging, kan artikel 6 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
niet zijn geschonden wegens het feit dat, in de loop van de voorlopige hech-
tenis, de samenvattende ondervraging voor de onderzoeksrechter, die bij ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling nietig is verklaard, niet kon
worden overgedaan omdat de inverdenkinggestelde de volgende dag in vrij-
heid werd gesteld. (Art. 6.1 EVRM; art. 22, derde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis; art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)

11° De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot in-
beslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, die een artikel 43quater
in het Strafwetboek heeft ingevoegd, voorziet in een bijkomende facultatieve
verbeurdverklaring in geval van veroordeling wegens met name corruptie of
witwassen, wanneer de veroordeelde over een relevante periode verdere ver-
mogensvoordelen heeft ontvangen terwijl er ernstige en concrete aanwijzin-
gen zijn dat die voortvloeien uit het misdrijf waarvoor hij werd veroordeeld
of uit identieke feiten en de veroordeelde het tegendeel niet geloofwaardig
heeft kunnen maken; als relevante periode wordt aanzien de periode van vijf
jaar voorafgaand aan de inverdenkingstelling van de persoon tot de datum
van de uitspraak; één enkele daad van corruptie of witwassen gepleegd na
24 februari 2003, datum van inwerkingtreding van de wet, volstaat om vijf
jaar te kunnen teruggaan vanaf de datum van de inverdenkingstelling.
(Art. 43quater, Strafwetboek)

(B. T. COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 10 juni 2014.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes mid-
delen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

(…)

Vierde middel

Het middel verwijt het arrest dat het oordeelt dat de eiser voor het
hof van beroep niet dezelfde argumenten kan aanvoeren als die welke
hij na afloop van het gerechtelijk onderzoek betreffende de regelmatig-
heid van de rechtspleging had aangevoerd, aangezien de kamer van in-
beschuldigingstelling dienaangaande uitspraak had gedaan en het
cassatieberoep tegen die beslissing was verworpen. Volgens de eiser
heeft het hof van beroep, door aldus te beslissen, zijn bevoegdheid over-
schreden en artikel 6 EVRM geschonden.

Artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, op
vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van een van de par-
tijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt.
De vijfde paragraaf van dat artikel bepaalt dat de onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking
tot de verwijzingsbeschikking die door de kamer van inbeschuldiging-
stelling zijn onderzocht, niet meer opgeworpen kunnen worden voor de
feitenrechter, behoudens de middelen die verband houden met de be-
wijswaardering. Artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek staat
onmiddellijk cassatieberoep tegen de beslissing van dat rechtscollege
toe.

Het arrest, dat beslist dat de vordering met hetzelfde voorwerp als die
waarover de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak had gedaan,
niet ontvankelijk is, steunt niet op een precedent waaraan het, zoals de
eiser aanvoert, het gezag van algemene regel toekent, maar maakt een
juiste toepassing van de voormelde bepalingen.

Uit het feit alleen dat de wet het recht van de beklaagde beperkt om
voor de feitenrechter een betwisting op te werpen die reeds door het on-
derzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, op tegenspraak
werd beslecht, kan noch een schending van artikel 6 EVRM noch een
miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

Dat geldt ook voor het feit dat een door het onderzoeksgerecht nietig
verklaard stuk niet daadwerkelijk uit het dossier werd verwijderd vóór
het onderzoek van de zaak voor het gerecht op verwijzing, hoewel de ap-
pelrechters dat verzuim hebben verholpen door dat stuk uit het dossier
te verwijderen.
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Aangezien de eerlijke behandeling van de zaak wordt beoordeeld in
het licht van het geheel van de rechtspleging, kan artikel 6 EVRM
evenmin zijn geschonden wegens het feit dat, tijdens de voorlopige
hechtenis, de samenvattende ondervraging voor de onderzoeksrechter,
die bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling nietig was ver-
klaard, niet kon worden overgedaan omdat de eiser de volgende dag in
vrijheid werd gesteld.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)

Zesde middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet,
voert aan dat het arrest niet antwoordt op zijn conclusie betreffende de
toepassingsvoorwaarden van de bijzondere verbeurdverklaring, als be-
paald in artikel 43quater Strafwetboek.

De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot
inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, die een
artikel 43quater in het Strafwetboek heeft ingevoegd, voorziet in een
bijkomende facultatieve verbeurdverklaring bij veroordeling wegens
met name corruptie of witwassen, wanneer de veroordeelde over een re-
levante periode verdere vermogensvoordelen heeft ontvangen terwijl er
ernstige en concrete aanwijzingen zijn dat die voordelen voortspruiten
uit het misdrijf waarvoor hij werd veroordeeld of uit identieke feiten
en de veroordeelde het tegendeel niet geloofwaardig maakt. Dat
artikel bepaalt in de derde paragraaf dat als relevante periode in de zin
van dat artikel wordt aanzien de periode van vijf jaar voorafgaand aan
de inverdenkingstelling van de persoon tot de datum van de uitspraak.

De eiser heeft eerst in substantie aangevoerd dat die wet pas in wer-
king was getreden op 24 februari 2003, zodat de daarin bedoelde bijzon-
dere verbeurdverklaring na die datum niet in de tijd kon teruggaan.

Op dat verweer antwoordt het arrest dat de analyse van de eiser on-
juist is en dat een enkele daad van corruptie of witwassen gepleegd na
24 februari 2003, volstaat om vijf jaar te kunnen teruggaan vanaf de da-
tum van de inverdenkingstelling.

De eiser heeft vervolgens aangevoerd dat de federale procureur niet
op overtuigende wijze de toename van het vermogen tijdens de in aan-
merking genomen periode had aangetoond en dat het verslag van de ge-
rechtsdeskundige, dat op niet-tegensprekelijke wijze is opgesteld,
onvolledig was.

De appelrechters hebben tegen dat verweer ingebracht dat het bedrag
dat het openbaar ministerie in aanmerking heeft genomen de opbrengst
was van het witwasmisdrijf en dat de eiser geen enkel concreet gegeven
aanvoerde waarmee kon worden aangetoond dat een gedeelte van dat
bedrag afkomstig was van een erfenis of van een bijkomende niet-aan-
gegeven beroepsactiviteit van zijn echtgenote.

Ten slotte antwoordt het arrest, op het middel dat is afgeleid uit het
feit dat de door het openbaar ministerie gevorderde verbeurdverklaring
onevenredig zwaar is, dat het niet verantwoord zou zijn de eiser, zelfs
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maar gedeeltelijk, het genot te laten van de wederrechtelijk verkregen
geldsommen.

Met die overwegingen antwoorden de appelrechters op de conclusie en
omkleden ze hun beslissing regelmatig met redenen.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

15 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Claes
(bij de balie te Brussel) en mevr. Vandebotermet (bij de balie te Brussel).

N° 612

2° KAMER — 15 oktober 2014
(AR P.14.1399.F)

1° VREEMDELINGEN. — ILLEGAAL VERBLIJF. — BESLISSING TOT BEWARING. —
VOORAFGAAND VERHOOR.

2° RECHTEN VAN DE MENS. — ALLERLEI. — HANDVEST VAN DE GRONDRECH-
TEN VAN DE EUROPESE UNIE. — TOEPASSINGSGEBIED.

3° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — BEGINSELS. — HAND-
VEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE. — TOEPASSINGSGEBIED.

4° RECHTEN VAN DE MENS. — ALLERLEI. — HANDVEST VAN DE GRONDRECH-
TEN VAN DE EUROPESE UNIE. — INDIVIDUELE MAATREGEL DIE EEN PERSOON OP

ONGUNSTIGE WIJZE KAN TREFFEN. — RECHT VAN DIE PERSOON OM VOORAF TE

WORDEN VERHOORD. — TOEPASSINGSGEBIED.

5° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — HANDVEST VAN DE

GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE. — INDIVIDUELE MAATREGEL DIE EEN

PERSOON OP ONGUNSTIGE WIJZE KAN TREFFEN. — RECHT VAN DIE PERSOON OM

VOORAF TE WORDEN GEHOORD. — TOEPASSINGSGEBIED.

6° VREEMDELINGEN. — EUROPESE UNIE. — BURGERS VAN DERDE LANDEN. —
ILLEGAAL VERBLIJF. — BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN. — VAST-
HOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS. — RECHT VAN VERDEDIGING. — EURO-
PESE NORM.
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7° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — BURGERS VAN DERDE

LANDEN. — ILLEGAAL VERBLIJF. — BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN.
— VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE PLAATS. — RECHT VAN VERDEDIGING. —
EUROPESE NORM.

1° Artikel 72 van de wet van 15 december 1980 bepaalt niet dat de vreemdeling
voorafgaand aan de beslissing tot bewaring wordt gehoord. (Art. 72, Vreem-
delingenwet)

2° en 3° De bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Euro-
pese Unie zijn gericht tot de instellingen en organen van de Unie met inacht-
neming van het subsidiariteitsbeginsel alsook tot de Lidstaten, uitsluitend
wanneer zij het recht van de Unie toepassen; de verplichting om de grond-
rechten te eerbiedigen zoals ze in het kader van de Europese Unie zijn om-
schreven, geldt voor de Lidstaten bijgevolg alleen wanneer ze optreden met
toepassing van het communautair recht (1). (Handvest van de grondrech-
ten van de Europese Unie van 12 december 2007)

4° en 5° Eenieder heeft het recht dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen
een redelijke termijn door de instellingen, organen en organismen van de
Unie worden behandeld; dit recht behelst het recht van eenieder om te wor-
den gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel
wordt genomen; het recht om te worden gehoord maakt deel uit van het recht
op behoorlijk bestuur en is niet bedoeld om op de Lidstaten te worden toege-
past maar alleen op de instellingen, organen en organismen van de Unie (2).
(Artt. 41 en 51, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van
12 december 2007)

6° en 7° Geen enkele norm van de Europese Unie legt de voorwaarden vast
waarop de eerbiediging van het recht van verdediging van illegaal in het
land verblijvende onderdanen van derde landen moet worden gewaarborgd
vooraleer jegens hen een maatregel tot bewaring in een welbepaalde plaats
wordt genomen ten gevolge van een bevel om het grondgebied te verlaten (3).

(K.)

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 19 augustus 2014.

(1) HvJ 13 juli 1989, Wachauf, nr. 5/88, Jur. HvJ 1989, p. 2609; HvJ 18 juni 1991, ERT,
Jur. HvJ 1991, I-2925; zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0709.F, AC 2012, nr. 508, met concl.
van advocaat-generaal VANDERMEERSCH; N. CARIAT, “La charte des droits fondamen-
taux de l'Union européenne et les juridictions belges. Quelques balises pour une appli-
cation prometteuse”, J.T. 2010, p. 105 e.v.; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-
A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 2014, pp. 70-71.

(2) Zie HvJ 21 december 2011, aff. C-482/10, Cicala, § 28 en HvJ 17 juli 2014, Gevoegde
zaken C-141/12 en C-372/12, Ys e.a., § 67.

(3) Zie Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008, Hoofdstuk III (Procedurele waar-
borgen), artt. 12 en 16.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

Tweede middel

Het middel, dat schending aanvoert van artikel 72 Vreemdelingenwet
en artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, verwijt het arrest dat het de door de administratie met het oog
op de verwijdering genomen maatregel van vrijheidsberoving wettig
verklaart ofschoon de eiser niet voorafgaand aan die beslissing werd ge-
hoord.

Artikel 72 Vreemdelingenwet bepaalt niet dat de vreemdeling vóór de
beslissing tot vasthouding moet worden gehoord.

Krachtens artikel 51 van het Handvest zijn de bepalingen van die akte
gericht tot de instellingen en organen van de Unie met inachtneming
van het subsidiariteitsbeginsel en tot de Lidstaten, uitsluitend wan-
neer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.

De verplichting om de grondrechten te eerbiedigen zoals ze in het ka-
der van de Europese Unie zijn omschreven, geldt voor de Lidstaten bij-
gevolg alleen wanneer ze optreden overeenkomstig het communautair
recht.

Onder de titel “Recht op behoorlijk bestuur” bepaalt artikel 41.1 van
het Handvest dat eenieder er recht op heeft dat zijn zaken onpartijdig,
billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen
van de Unie worden behandeld. Artikel 41.2.a) bepaalt dat dit recht met
name het recht van eenieder behelst te worden gehoord voordat jegens
hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen.

Uit de tekst van dat artikel blijkt dat het recht om te worden ge-
hoord deel uitmaakt van het recht op behoorlijk bestuur en niet be-
doeld is om op de Lidstaten te worden toegepast maar alleen op de
instellingen, organen en organismen van de Unie.

Overigens legt geen enkele Europese norm de voorwaarden vast waar-
op de eerbiediging van het recht van verdediging van illegaal in het
land verblijvende onderdanen van derde landen moet worden gewaar-
borgd vooraleer jegens hen een maatregel tot vasthouding in een wel-
bepaalde plaats wordt genomen ten gevolge van een bevel om het
grondgebied te verlaten.

Daaruit volgt dat geen enkele schending van artikel 41 van het Hand-
vest kan worden afgeleid uit het feit dat de maatregel van vasthouding
niet door een verhoor van de vreemdeling werd voorafgegaan.

Het middel faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

15 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Gardeur
(bij de balie te Luxemburg).

N° 613

1° KAMER — 16 oktober 2014
(AR C.12.0217.F)

1° LANDBOUW. — VELDWETBOEK. — HOOGSTAMMIGE BOMEN. — AANPLANTING.
— AFPALING.

2° AFPALING. — VELDWETBOEK. — HOOGSTAMMIGE BOMEN. — AANPLANTING.

1° en 2° Artikel 35, eerste lid, van het Veldwetboek legt de wettelijke verplich-
ting vast om hoogstammige bomen op een afstand van twee meter van de
scheidingslijn tussen twee erven te planten; die bepaling verplicht de rechter,
die kennisneemt van een rechtsvordering tot afpaling, niet om de grens tus-
sen de eigendommen van de partijen vast te stellen op twee meter van de
hoogstammige bomen die op een van die eigendommen zijn geplant (1).
(Art. 35, eerste lid, Veldwetboek)

(G. 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 Neufchâteau van 9 november 2011.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 1 juli 2014
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-
deerd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 613.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het bestreden arrest keurt het tracé van de grens tussen de eigendom-
men van de partijen goed, zoals die door de gerechtsdeskundige op
17 maart 2010 werd voorgesteld, en die vertrekt vanuit punt 21 en loopt
langs de punten 22, 23 en 24 van zijn plan.

De eiser vorderde om die grens van punt A naar punt 24 te trekken;
hij beriep zich op een plan van landmeter H., die de grens van punt A
tot punt B in de richting van punt 24 had bepaald.

De deskundige wijst op het plan zijn voorstel aan, alsook de lijn van
landmeter H. en die welke voortvloeit uit de oorspronkelijke kadastra-
le schetsen vanaf een punt S.

(…)

Vijfde onderdeel

Artikel 35, eerste lid, Veldwetboek legt de wettelijke verplichting
vast om hoogstammige bomen op een afstand van twee meter van de
scheidingslijn tussen twee erven te planten.

Die bepaling verplicht de rechter die kennisneemt van een vordering
tot afpaling, niet om de grens tussen de eigendommen van de partijen
vast te leggen op twee meter van de hoogstammige bomen die op een
van die eigendommen zijn geplant.

Het onderdeel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

16 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal.  — Advocaat:
mevr. Nudelholc.

N° 614

1° KAMER — 16 oktober 2014
(AR C.12.0406.F-C.12.0573.F)

1° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TE-
RUGKEER. ENZ). — PACHT TOEGEKEND DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER. — PACHT
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VAN LANGER DAN NEGEN JAAR. — BEËINDIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK. —
VERMINDERING VAN DE DUUR VAN DE PACHT DOOR DE EIGENAAR. — VOORWAAR-
DEN. — VERPACHTER DIE ZOWEL VRUCHTGEBRUIKER VAN EEN ONVERDEELD AAN-
DEEL ALS EIGENAAR VAN HET ANDERE ONVERDEELD AANDEEL IS.

2° VERBINTENIS. — ERFGENAMEN. — ALGEMENE RECHTVERKRIJGENDEN. —
DADEN VAN HUN RECHTSVOORGANGER. — GRENZEN WAARBINNEN ZIJ DOOR DIE

DADEN GEBONDEN ZIJN. — PACHT. — PACHT TOEGEKEND DOOR DE VRUCHTGE-
BRUIKER. — PACHT VAN LANGER DAN NEGEN JAAR. — BEËINDIGING VAN HET

VRUCHTGEBRUIK. — VERMINDERING VAN DE DUUR VAN DE PACHT DOOR DE EIGE-
NAAR. — VERPACHTER DIE ZOWEL VRUCHTGEBRUIKER VAN EEN ONVERDEELD

AANDEEL ALS EIGENAAR VAN HET ANDERE ONVERDEELD AANDEEL IS.

3° VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING. — VRUCHTGEBRUIK. — ON-
ROEREND GOED. — PACHT TOEGEKEND DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER. — PACHT

VAN LANGER DAN NEGEN JAAR. — BEËINDIGING VAN HET VRUCHTGEBRUIK. —
VERMINDERING VAN DE DUUR VAN DE PACHT DOOR DE EIGENAAR. — VOORWAAR-
DEN. — VERPACHTER DIE ZOWEL VRUCHTGEBRUIKER VAN EEN ONVERDEELD AAN-
DEEL ALS EIGENAAR VAN HET ANDERE ONVERDEELD AANDEEL IS.

1°, 2° en 3° Wanneer de vruchtgebruiker alleen een pacht toekent voor langer
dan negen jaar, kan de blote eigenaar, die bij het eindigen van het vrucht-
gebruik eigenaar is geworden, vorderen dat de duur van de pachtovereen-
komst verminderd wordt tot de duur van de periode van negen jaar die bij
het eindigen van het vruchtgebruik lopende was, zelfs als de pachtovereen-
komst onderworpen is aan de pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de
in die wet bepaalde grond- en vormvoorwaarden voor de opzegging door de
verhuurder en zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten op grond
van artikel 4, tweede lid, van de voormelde wet; dat is ook het geval wanneer
de voornoemde vruchtgebruiker die alleen de pacht heeft toegekend, zowel
vruchtgebruiker van een onverdeeld aandeel van het verhuurde goed is als
eigenaar van het andere onverdeelde aandeel van dat goed (1). (Artt. 595,
tweede lid, en 1122 BW; art. 4, tweede lid, Pachtwet)

(C. T. FERME CARTON, LANDBOUWVENNOOTSCHAP; FERME CARTON, 
LANDBOUWVENNOOTSCHAP T. C.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de rechtbank van eerste aanleg te Doornik van 16 april 2012.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 8 augustus
2014 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-
deerd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 614.
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II. CASSATIEMIDDELEN

Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is inge-
schreven onder nummer C.12.0406.F voert de eiseres de volgende twee
middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 Grondwet;
— de artikelen 595, inzonderheid tweede lid, 1122, 1134, 1319, 1320 en 1322 Bur-

gerlijk Wetboek;
— artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek;
— voor zover nodig, artikel 4, inzonderheid tweede lid, van de wet van

4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betref-
fende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen
(afdeling 3, hoofdstuk II, titel VIII, boek III van het Burgerlijk Wetboek, met
als titel “Regels betreffende de pacht in het bijzonder”).

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis vernietigt het beroepen vonnis (behalve in zoverre het
de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart) en hervormt laatstge-
noemd vonnis door de geldigheid van de opzegging die de eiseres aan de verweer-
ster op 9 februari 2009 heeft gedaan, te beperken tot de acht, in zijn dictum
vermelde percelen en verklaart die opzegging, wat betreft de overige percelen
die daarin worden vermeld, “nietig en zonder gevolg” en verwerpt bijgevolg de
overige punten van de vordering van de eiseres, die ertoe strekken de opzegging
van 9 februari 2009 geldig te doen verklaren, in zoverre die opzegging betrekking
had op alle andere, daarin vermelde percelen (d.w.z. de percelen opgesomd onder
punt C van het feitenrelaas van het bestreden vonnis).

Die beslissing steunt op de volgende redenen:
“Chronologie van de feiten en akten betreffende de litigieuze percelen
[De eiseres] is de dochter van wijlen J.-L. C. en wijlen M. L. ; uit het huwelijk

van laatstgenoemden zijn nog drie andere kinderen geboren: J., M. en J. C.
Vóór de litigieuze feiten behoorde het betrokken land, volgens de niet-betwis-

te vermeldingen van de overgelegde akten, toe aan de volgende personen :
A. de eerste weide die vermeld wordt in de opzeggingsbrief (nr. 1 onder

artikel 1175): aan J.-L. C. […];
B. de zeven volgende weiden die in dezelfde akte worden vermeld […]: in volle

eigendom aan [de eiseres] en in vruchtgebruik aan de echtgenoten C.-L., omdat
zij ze volgens die bedingen samen van een derde hebben gekocht in 1992 […];

C. de overige litigieuze percelen (nrs 1 tot 26 onder artikel 1174): aan de ge-
meenschap van de echtgenoten C.-L. […].

Bij notariële akte van 21 december 2006 […] verklaren mevrouw L. en [de ver-
weerster] de pacht van 30 november 1998 met terugwerkende kracht te beëindi-
gen op 30 september 2006, in zoverre die pacht betrekking heeft op de litigieuze
percelen.

[…] Bij een afzonderlijke notariële akte van dezelfde datum […,] verklaart me-
vrouw L. de litigieuze percelen voor 28 jaar, met ingang van 1 oktober 2006, te
verpachten aan de [verweerster], die dat aanvaardt.

Laatstgenoemde akte maakt volgend onderscheid:
— een reeks percelen, voor een totale oppervlakte van 3,91 hectare, die in

vruchtgebruik aan mevrouw M. L. en in blote eigendom aan [de eiseres] toebe-
horen’ (de hierboven onder A en B vermelde percelen);
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— een andere reeks percelen, voor een totale oppervlakte van 15,82 hectare,
‘die voor de helft in volle eigendom en voor de helft in vruchtgebruik aan M. L.
en voor de helft aan [de eiseres] in blote eigendom toebehoren’ (de sub C. ver-
melde percelen).

De notariële akte vermeldt met name dat ‘de pachtster verklaart perfect op
de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de toegekende pacht de bevoegdheden
van de vruchtgebruikster te boven gaat; [de eiseres], momenteel blote eigenaar,
zal bij het eindigen van het vruchtgebruik dus in rechte kunnen optreden ten-
einde de duur van de pacht te verminderen tot de maximumduur die verenigbaar
is met de bevoegdheden van de vruchtgebruikster’.

Mevrouw L. overlijdt op 23 december 2007.
Bij notariële akte van 16 mei 2008 verklaren de vier kinderen van de echtgeno-

ten C.-L. in te stemmen met de respectieve testamenten van hun rechtsvoorgan-
gers en verdelen zij onder hen de goederen van laatstgenoemden, die gehuwd
waren in het wettelijk stelsel […]. De litigieuze percelen die hierboven worden
vermeld onder de letters A en C, zijn opgenomen in het lot dat aan [de eiseres]
toekomt.

Bij brief van 9 februari 2009, waarvan de ontvangst niet wordt betwist, ver-
klaart [de eiseres] die onroerende goederen op te zeggen ‘buiten de grond- en
vormvoorwaarden van de pachtwet’, met een opzeggingstermijn die verstrijkt
‘bij het beëindigen van het teeltseizoen 2009, dus ten laatste op 30 november 2009
of zelfs op de eerste dienstige datum’.

[…] Artikel 595 Burgerlijk Wetboek bepaalt met name:
— de vruchtgebruiker kan persoonlijk de vruchten genieten, kan verpachten

of zelfs zijn recht verkopen of afstaan om niet;
— verpachting door de vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaar is,

ingeval het vruchtgebruik eindigt, ten aanzien van de blote eigenaar slechts
verbindend voor de tijd die nog overblijft hetzij van de eerste periode van negen
jaar, indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij van de tweede periode, en
zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft op het genot geduren-
de de gehele periode van negen jaar, waarin hij zich bevindt.

Hieruit volgt dat:
— ingeval de vruchtgebruiker het goed verpacht, de blote eigenaar bij het ein-

digen van het vruchtgebruik eigenaar wordt en op dat ogenblik het genot van
het goed verkrijgt;

— ingeval de vruchtgebruiker alleen (dus zonder medewerking van de blote ei-
genaar) het goed verhuurt, de blote eigenaar bij het eindigen van het vruchtge-
bruik de pachtovereenkomst krachtens de wet moet eerbiedigen en op dat
ogenblik verpachter wordt;

— de blote eigenaar, die door het eindigen van het vruchtgebruik eigenaar is
geworden, kan vorderen dat de duur van de pacht verminderd wordt tot de duur
van de theoretische termijn van negen jaar die ten tijde van de beëindiging van
het vruchtgebruik was ingegaan;

— de blote eigenaar kan dat recht zelfs uitoefenen wanneer de pachtovereen-
komst onderworpen is aan de pachtwet, zonder dat hij zich hoeft te houden aan
de bij die wet bepaalde grond- en vormvoorwaarden inzake opzegging door de
verpachter en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van
artikel 4, tweede lid, van die wet.

Uit het voorgaande volgt dat mevrouw L. op 21 december 2006 de hoedanigheid
had om de in 1998 ondertekende pachtovereenkomst te beëindigen en een nieuwe
pachtovereenkomst betreffende de litigieuze percelen te sluiten, aangezien:

— zij alleen het vruchtgebruik van het hierboven sub A vermelde perceel had;
— zij dan ook alleen de vruchtgebruikster van de sub B vermelde percelen

bleef;
— zij voor de helft volle eigenaar en voor de helft vruchtgebruiker was van de

sub C vermelde percelen.
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Het — zelfs gedeeltelijke — vruchtgebruik heeft gevolgen voor de gehele zaak
omdat het betrekking heeft op een theoretisch en niet te verwezenlijken gedeel-
te van die zaak.

Bovendien bepaalt artikel 617 Burgerlijk Wetboek dat het vruchtgebruik ein-
digt bij, inzonderheid, de dood van de vruchtgebruiker.

[De eiseres] was in februari 2009 dus de enige en volle eigenaar van al die per-
celen geworden.

Wat betreft de percelen sub C

Wat betreft de hierboven sub C vermelde percelen volgt die volle eigendom
echter niet alleen uit de beëindiging van het vruchtgebruik van mevrouw L.
door haar overlijden maar ook door de overdracht van haar eigen eigendom aan
haar erfgenamen.

Welnu, artikel 1122 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men wordt geacht te heb-
ben bedongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, ten-
zij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de overeenkomst
voortvloeit.

Hieruit volgt dat [de eiseres], in haar hoedanigheid van eigenaar van het ge-
deelte van het goed dat ze van haar moeder heeft geërfd, de [verweerster] moet
waarborgen dat zij de pachtovereenkomst zal naleven zoals haar moeder dat had
moeten doen; zij kan zich dus niet beroepen op haar gedeeltelijke hoedanigheid
van blote eigenaar om de vermindering van de pachtduur te eisen, zelfs niet voor
het gedeelte van het goed waarop voorheen het vruchtgebruik rustte.

Ten slotte hebben de partijen, met de specifieke vermelding dat [de eiseres] in
rechte kon optreden om de vermindering van de pachtduur te vorderen, niet
kunnen afwijken van de dwingende bepalingen van de pachtwet — die de [ver-
weerster] thans aanvoert — in een mate die de wettelijke afwijking van
artikel 595 Burgerlijk Wetboek te boven gaat.

[De eiseres] is bijgevolg gebonden door de pachtovereenkomst betreffende de
sub C vermelde percelen overeenkomstig de regels van de pacht; de litigieuze op-
zegging die op de voormelde percelen betrekking heeft en de voormelde regels
miskent, is dus nietig en zonder gevolg”.

Grieven

Eerste onderdeel

A. Luidens artikel 595, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek “kan de
vruchtgebruiker persoonlijk de vruchten genieten, kan hij verpachten, of zelfs
zijn recht verkopen of afstaan om niet. Verhuring door de vruchtgebruiker al-
leen voor langer dan negen jaar is, ingeval het vruchtgebruik ophoudt, ten aan-
zien van de blote eigenaar slechts verbindend voor de tijd die nog overblijft
hetzij van de eerste periode van negen jaar, indien partijen zich nog daarin be-
vinden, hetzij van de tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat de huurder
enkel recht heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen jaar, waar-
in hij zich bevindt”.

Artikel 595, tweede lid, wordt in die zin uitgelegd dat het recht op verminde-
ring van de duur van de pachtovereenkomst van meer dan negen jaar die door de
vruchtgebruiker alleen wordt toegekend, bij het eindigen van het vruchtgebruik
door de blote eigenaar zelf kan worden uitgeoefend, zelfs als de pachtovereen-
komst onderworpen is aan de wet van 4 november 1969 die afdeling 3, hoofdstuk
II, titel VIII, boek III Burgerlijk Wetboek vormt, zonder dat hij gebonden is door
de grond- en vormvoorwaarden die de voormelde wet inzake opzegging door de
verhuurder bepaalt en zonder dat de huurder zich daartegen kan verzetten op
grond van artikel 4, tweede lid, van de wet, luidens welke “de pacht, bij gebreke
van geldige opzegging, van rechtswege wordt verlengd voor opeenvolgende peri-
odes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de huur
van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar”.
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Artikel 1122 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men wordt geacht te hebben be-
dongen voor zichzelf en voor zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk is bepaald of uit de aard van de overeenkomst voort-
vloeit.

Het bestreden vonnis beslist op grond van artikel 1122 Burgerlijk Wetboek dat
de blote eigenaar, ingeval hij de erfgenaam van de vooroverleden vruchtgebrui-
ker is, zich niet kan beroepen op de voormelde uitlegging van artikel 595, tweede
lid, Burgerlijk Wetboek en dus geen opzegging kan doen voor de door hem geërf-
de percelen zonder naleving van de in de wet van 4 november 1969 bepaalde
grond- en vormvoorwaarden.

Het vonnis leidt hieruit af dat de opzegging door de verweerster voor de sub C
opgesomde percelen, “die de voormelde regels miskent, dus nietig en zonder ge-
volg is”.

Artikel 1122 Burgerlijk Wetboek belet evenwel niet dat de erfgenaam tegen de
rechtverkrijgende onder bijzondere titel van de erflater een eigen recht kan
aanvoeren dat niet onderscheiden is van de rechten van de voormelde erflater
(in tegenstelling tot de rechten die aan de erflater toebehoorden, zijn de eigen
rechten van de erfgenaam rechten die hij uit zijn nalatenschap verkrijgt).

B. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat de perce-
len die in de redenen van het vonnis sub C zijn vermeld, voor een onverdeelde
helft in volle eigendom aan mevrouw L. (moeder van de eiseres) toebehoorden
en, voor de andere onverdeelde helft, aan mevrouw L. in vruchtgebruik en aan
de eiseres in blote eigendom.

Het bestreden vonnis citeert het beding van de huurovereenkomst van
21 december 2006, luidens hetwelk “de pachtster [d.w.z. de verweerster] ver-
klaart perfect op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de toegekende pacht
de bevoegdheden van de vruchtgebruikster te boven gaat; [de eiseres], momen-
teel blote eigenaar, zal bij het eindigen van het vruchtgebruik dus in rechte
kunnen optreden teneinde de duur van de pacht te verminderen tot de maxi-
mumduur die verenigbaar is met de bevoegdheden van de vruchtgebruikster”.

Het aldus door het bestreden vonnis weergegeven beding van de huurovereen-
komst bevestigt dus het eigen recht dat aan de eiseres, blote eigenaar, was toe-
gekend door artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

C. Het bestreden vonnis, dat op grond van de voormelde redenen weigert de op-
zegging van 9 februari 2009 geldig te verklaren, in zoverre ze betrekking had op
de sub C vermelde percelen, miskent aldus de draagwijdte van artikel 1122 Bur-
gerlijk Wetboek, doordat het uit dat artikel afleidt dat de erfgenaam die, onver-
minderd zijn hoedanigheid van erfgenaam, op de datum waarop de
pachtovereenkomst werd gesloten reeds blote eigenaar van een onverdeeld aan-
deel van de verhuurde goederen was, waarbij het andere onverdeelde aandeel in
volle eigendom aan de overledene toebehoorde, zich niet kan beroepen op
artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis geeft aldus op onwettige wijze voorrang aan de algemene
regel van artikel 1122 Burgerlijk Wetboek boven het eigen recht dat artikel 595,
tweede lid, van hetzelfde wetboek toekent aan degene die, op een zelfde goed,
zowel voor een onverdeeld aandeel de hoedanigheid van erfgenaam als voor een
ander onverdeeld aandeel de hoedanigheid van blote eigenaar, en vervolgens van
volle eigenaar, heeft (schending van de artikelen 595, inzonderheid tweede lid,
en 1122 Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, van de in de aanhef van het
middel bedoelde bepalingen van afdeling 3, hoofdstuk II, titel VIII, boek III Bur-
gerlijk Wetboek).

(…)
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging van de cassatieberoepen

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. Er bestaat
grond tot voeging.

(…)

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder num-
mer C.12.0406.F

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1122 Burgerlijk Wetboek zijn de algemene recht-
verkrijgenden gebonden door de daden van hun rechtsvoorganger, ten-
zij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is of uit de aard van de
overeenkomst voortvloeit.

Uit die bepaling volgt dat zij niet gebonden zijn door een daad van die
rechtsvoorganger wanneer zij tegen die daad een eigen recht kunnen
aanvoeren dat hun door de wet is toegekend en waaraan die daad af-
breuk doet.

Luidens artikel 595, tweede lid, van datzelfde wetboek is verhuring
door de vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaar, ingeval het
vruchtgebruik ophoudt, ten aanzien van de blote eigenaar slechts ver-
bindend voor de tijd die nog overblijft hetzij van de eerste periode van
negen jaar, indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij van de
tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht
heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen jaar waarin
hij zich bevindt.

Die wetsbepaling geeft de blote eigenaar, die bij het eindigen van het
vruchtgebruik eigenaar is geworden, het recht te vorderen dat de duur
van de huurovereenkomst verminderd wordt tot de duur van de periode
van negen jaar die bij het eindigen van het vruchtgebruik was inge-
gaan, zelfs als de huurovereenkomst onderworpen is aan de pachtwet,
zonder dat hij gebonden is door de in die wet bepaalde grond- en vorm-
voorwaarden en zonder dat de huurder zich hiertegen kan verzetten op
grond van artikel 4, tweede lid, van de voormelde wet.

Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat de verhuring door de
vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaar de rechtverkrijgen-
de onder algemene titel van die vruchtgebruiker slechts bindt binnen
de grenzen bepaald bij artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Dat is ook het geval wanneer de verhuurder, die een onverdeeld aan-
deel van het verhuurde goed in zijn bezit heeft en de vruchtgebruiker
van het andere onverdeelde aandeel van dat goed is, alleen een derge-
lijke huurovereenkomst heeft gesloten.

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt dat de sub C ver-
melde percelen, op de datum waarop de pachtovereenkomst van
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21 december 2006 werd gesloten, voor een onverdeeld aandeel in volle ei-
gendom toebehoorden aan mevrouw L., moeder van de eiseres, en, voor
de andere helft, in vruchtgebruik aan mevrouw L. en in blote eigendom
aan de eiseres, en dat de voormelde pachtovereenkomst bepaalt dat “de
pachtster verklaart perfect op de hoogte te zijn gebracht van het feit
dat de toegekende pacht de bevoegdheden van de vruchtgebruikster te
boven gaat; [de eiseres], momenteel blote eigenaar, zal bij het eindigen
van het vruchtgebruik dus in rechte kunnen optreden teneinde de duur
van de pacht te verminderen tot de maximumduur die verenigbaar is
met de bevoegdheden van de vruchtgebruikster”.

Het bestreden vonnis oordeelt dat mevrouw L., al is zij “voor de helft
volle eigenaar en voor de helft vruchtgebruiker van de sub C vermelde
percelen”, bevoegd was om die pacht toe te kennen, op grond dat “het
— zelfs gedeeltelijke — vruchtgebruik gevolgen heeft voor de gehele
zaak omdat het betrekking heeft op een theoretisch en niet te verwe-
zenlijken gedeelte van die zaak”.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de eiseres “gebonden is door de
pachtovereenkomst betreffende de sub C vermelde percelen overeen-
komstig de regels van de pacht; [dat] de litigieuze opzegging die op de
voormelde percelen betrekking heeft en de voormelde regels miskent,
dus nietig en zonder gevolg is”, schendt de artikelen 1122 en 595 Burger-
lijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
(…)

Dictum

Het Hof
Voegt de zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de

nummers C.12.0406.F en C.12.0573.F;
Uitspraak doende in de zaak C.12.0406.F, vernietigt het bestreden von-

nis in zoverre het weigert de opzegging van 9 februari 2009 voor de sub
C vermelde percelen geldig te verklaren, in zoverre het de vervaldatum
van die opzeggingstermijn voor de op het achtste blad van dat vonnis
vermelde acht percelen vaststelt op 30 september 2016 en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten;

Verwerpt het cassatieberoep in de zaak C.12.0573.F;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten in de zaak C.12.0406.F aan en laat de beslissing daar-

omtrent aan de feitenrechter over.
Veroordeelt de landbouwvennootschap Ferme Carton tot de kosten

van het cassatieberoep C.12.0573.F en van de memorie van antwoord van
R. C.;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Namen, zitting houdende in hoger beroep.

16 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Grotendeels
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gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal.  —
Advocaten: mevr. Nudelholc en de heer Foriers.

N° 615

1° KAMER — 16 oktober 2014
(AR C.13.0236.F)

1° VREEMDELINGEN. — LUCHTVERVOER. — PASSAGIER. — VEREISTE STUK-
KEN. — HOUDER VAN DE VEREISTE STUKKEN. — BIJZONDERE IDENTITEITSKAART.
— LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE.

2° VERVOER. — PERSONENVERVOER. — LUCHTVERVOER. — PASSAGIER. —
VREEMDELING. — VEREISTE STUKKEN. — HOUDER VAN DE VEREISTE STUKKEN.
— BIJZONDERE IDENTITEITSKAART. — LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ. — ADMINIS-
TRATIEVE GELDBOETE.

1° en 2° De luchtvaartmaatschappij die een passagier naar België vervoert die
houder is van een bijzondere identiteitskaart die door België is uitgereikt met
toepassing van het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de do-
cumenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen, kan geen
geldboete worden opgelegd (1). (Artt. 2, eerste lid, 1°, en 74-4bis, § 1, eerste
lid, 1°, Vreemdelingenwet; KB 30 oktober 1991)

(BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING 

T. BRUSSELS AIRLINES N.V.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 januari 2012.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 22 juli 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-

deerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 615.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 74/4bis, § 1, 1º, van de wet van 15 december 1980 be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen kan de minister of diens gemachtig-
de een administratieve geldboete opleggen aan de openbare of private
luchtvervoerder voor elke passagier die hij naar België vervoert die
niet in het bezit is van de in artikel 2 voorgeschreven documenten.

Krachtens artikel 2, eerste lid, van die wet, wordt toegelaten het Rijk
binnen te komen, de vreemdeling die houder is: 1° hetzij van de docu-
menten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet
of een koninklijk besluit; 2° hetzij van een geldig paspoort of van een
daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of van een vi-
sumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische di-
plomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke
of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een in-
ternationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de bui-
tengrenzen, die België bindt.

Artikel 41 van dezelfde wet, zoals het op voorliggend geval van toe-
passing is, bepaalt dat het recht op binnenkomst wordt erkend aan de
EU-vreemdeling op voorlegging van een identiteitskaart of van een gel-
dig nationaal paspoort. Met toepassing van die bepaling sommen
artikel 43 en bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen de documenten op die de EU-vreem-
deling moet kunnen voorleggen om het Rijk binnen te komen.

Noch artikel 41 van de wet van 15 december 1980 noch het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 sluiten uit dat de vreemdeling die houder is
van een van de in voormeld artikel 2, eerste lid, 1°, bedoelde documen-
ten het Rijk kan binnenkomen.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

De door het eerste onderdeel tevergeefs bekritiseerde reden, op grond
waarvan de appelrechters oordelen dat de bijzondere identiteitskaart,
bepaald in het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de do-
cumenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen, een
van de documenten is die bedoeld worden in artikel 2, eerste lid, van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vormt
een afdoende grond voor de beslissing tot verwerping van eisers hoger
beroep.
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Het onderdeel, dat gericht is tegen overtollige overwegingen van het
arrest, kan niet leiden tot vernietiging, heeft derhalve geen belang en
is dus niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

16 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Geinger en de heer T’Kint.

N° 616

1° KAMER — 16 oktober 2014
(AR C.14.0004.F)

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — BUR-
GERLIJKE ZAKEN. — DUBBELZINNIGE REDENEN. — BEGRIP. — DUISTERE REDE-
NEN.

Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen wanneer die redenen op
verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of
meer van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar volgens een of
meer andere niet (1). (Art. 149 Grondwet)

(CRELAN N.V. T. B. E.A.; IN AANWEZIGHEID VAN B.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 17 december 2012.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 8 augustus
2014 een conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconclu-
deerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 616.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen wanneer die rede-
nen op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij
volgens een of meer van die uitleggingen naar recht is verantwoord
maar volgens een of meer andere niet.

Het onderdeel beperkt zich ertoe aan te voeren dat het arrest, door de
eisers te veroordelen tot betaling van de door de verweerders gevorder-
de provisie van 2.500 euro “op een hoofdschade die beperkt is tot de
waarde van de tien effecten die op 12 juli 2005 zijn verhandeld, na aftrek
van de bedragen die van B. zijn teruggevorderd”, in het ongewisse laat
of het oordeelt dat de verweerders de eigenaars van die tien effecten
zijn en dat, in bevestigend geval, of die uitlegging strijdig zou zijn met
de redenen waaruit het arrest beweert de strijdige uitlegging af te lei-
den.

Het onderdeel, dat niet aanvoert dat de beslissing, in die uitlegging,
niet naar recht zou zijn verantwoord maar enkel niet regelmatig met
redenen omkleed is, is niet ontvankelijk.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

16 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. —
Deelsandersluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-
generaal.  — Advocaat: de heer T’Kint.

N° 617

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.13.0384.N)

1° OPENBAAR DOMEIN. — BEGRIP. — VOORWAARDE. — TIJDSTIP.

2° OPENBAAR DOMEIN. — VERWERVING DOOR DE OVERHEID. — REDEN VAN AL-
GEMEEN NUT. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — AARD.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
VOORWAARDE. — OVERHEID. — VERWERVING VAN EEN GOED. — REDEN VAN AL-
GEMEEN NUT.
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1° Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het, hetzij door een uit-
drukkelijke hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt be-
stemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon; de
omstandigheid dat de overheid nog niet daadwerkelijk aan deze bestemming
uitvoering heeft gegeven, doet hieraan geen afbreuk, zolang niet blijkt dat
de overheid van de publieke bestemming heeft afgezien.

2° en 3° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de verwerving door de
overheid van een goed geschiedt om reden van algemeen nut op voorwaarde
dat hij het wettelijk begrip publieke bestemming niet miskent.

(T. E.A. T. GEMEENTE OVERIJSE)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 24 januari 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

Eerste onderdeel

1. Een goed behoort tot het openbare domein doordat het, hetzij door
een uitdrukkelijke hetzij door een impliciete beslissing van de overheid
wordt bestemd tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de
persoon.

De omstandigheid dat de overheid nog niet daadwerkelijk aan deze
bestemming uitvoering heeft gegeven, doet hieraan gaan (1) afbreuk,
zolang niet blijkt dat de overheid van de publieke bestemming heeft af-
gezien.

2. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de verwerving door de
overheid van een goed geschiedt om reden van algemeen nut op voor-
waarde dat hij het wettelijk begrip publieke bestemming niet miskent.

3. De appelrechters stellen vast dat:

— de verkavelaar de verbindingsweg bij akte van 20 maart 1978 aan de
gemeente Overijse, de verweerster, heeft overgedragen om reden van
openbaar nut;

(1) Lees: geen.
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— de bewoordingen van de overdrachtsakte er uitdrukkelijk en on-
miskenbaar op wijzen dat de verweerder de verbindingsweg heeft be-
stemd voor het openbaar nut;

— de gemeenteraad van Overijse de overdrachtsakte heeft goedge-
keurd onder verwijzing naar “de noodzakelijkheid over te gaan tot het
innemen van de gronden bestemd tot nut van het algemeen in de ver-
kaveling”;

— nooit werd beslist van de bestemming als voetweg af te zien.
4. Op grond van deze vaststellingen konden de appelrechters oordelen

dat de verbindingsweg tot het openbaar domein behoort en beslissen
dat deze niet vatbaar is voor verjaring, zodat de bezitsvordering van de
eisers ontoelaatbaar is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Lebbe en de heer Maes.

N° 618

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.13.0400.N)

1° BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN. — KREDIETVERRICH-
TINGEN. — KREDIETWEZEN. — WET CONSUMENTENKREDIET. — KREDIETNE-
MER. — CONSUMENT. — VOORWAARDE.

2° ECONOMIE. — KREDIETWEZEN. — KREDIETVERRICHTINGEN. — WET CONSU-
MENTENKREDIET. — KREDIETNEMER. — CONSUMENT. — VOORWAARDE.

1° en 2° Een kredietnemer is slechts een consument in de zin van de Wet Con-
sumentenkrediet, wanneer hij de lening hoofdzakelijk aangaat voor privé-
doeleinden. (Art. 1, 1° en 4° Wet Consumentenkrediet)

(B. T. KBC BANK N.V.)

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 18 maart 2013.

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eieres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

3. Krachtens artikel 1, 1°, Wet Consumentenkrediet moet voor de toe-
passing van die wet worden verstaan onder consument elke natuurlijke
persoon die ten aanzien van de onder die wet vallende verrichtingen
handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan
zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten.

Krachtens artikel 1, 4°, Wet Consumentenkrediet wordt voor de toe-
passing van de wet onder kredietovereenkomst verstaan elke overeen-
komst waarbij een kredietgever een krediet verleent of toezegt aan een
consument, in de vorm van uitstel van betaling, van een lening, of van
elke andere gelijkaardige betalingsregeling.

4. Hieruit volgt dat de kredietnemer slechts een consument in de zin
van de Wet Consumentenkrediet is, wanneer hij de lening hoofdzakelijk
aangaat voor privédoeleinden.

5. De appelrechters oordelen dat:
— in de kredietaanvraag van 6 maart 1998 door de contracterende par-

tijen uitdrukkelijk vermeld werd dat de kredietaanvraag geen consu-
mentenkrediet uitmaakte, dat het ontleende bedrag bestemd was voor
de oprichting van een vennootschap en dat het krediet uitsluitend of
overwegend gebruikt zou worden voor beroepsdoeleinden;

— het ontleende bedrag ook effectief werd aangewend voor de oprich-
ting van een handelsvennootschap waarvan de eiseres en haar medekre-
dietnemer oprichters en aandeelhouders waren en waarvan de
medekredietnemer van de eiseres zelfs medebestuurder werd.

6. De appelrechters konden op deze gronden, zonder schending van de
voormelde wetsbepalingen, oordelen dat de Wet Consumentenkrediet
niet van toepassing is.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de

eiseres op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst
nog niet gehuwd was, zodat artikel 216, § 1, Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing was.

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van deze bepaling, is
het niet ontvankelijk.
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Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Lefèbvre en de heer Maes.

N° 619

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.13.0452.N)

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SAMENLOOP
VAN AANSPRAKELIJKHEID. — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVER-
EENKOMST. — MEERDERE PERSONEN. — SAMENLOPENDE FOUTEN. — ZELFDE

SCHADE. — AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM. — OOGMERK.

2° OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— TUSSEN PARTIJEN. — SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID. — AANSPRAKE-
LIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST. — MEERDERE PERSONEN. — SAMENLO-
PENDE FOUTEN. — ZELFDE SCHADE. — AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM. —
OOGMERK.

3° HOOFDELIJKHEID. — MEERDERE PERSONEN. — SAMENLOPENDE FOUTEN. —
ZELFDE SCHADE. — AANSPRAKELIJKHEID IN SOLIDUM. — OOGMERK.

4° AFSTAND VAN RECHT. — BEWIJS. — UITLEGGING.

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — AFSTAND VAN RECHT. — BEWIJS.
— UITLEGGING.

6° HOOFDELIJKHEID. — IN SOLIDUM GEHOUDEN AANSPRAKELIJKEN. — BENA-
DEELDE. — KWIJTSCHELDING AAN EEN VAN DE MEDE. — AANSPRAKELIJKEN. —
GEVOLG. — ANDERE MEDE. — AANSPRAKELIJKEN. — BEVRIJDING.

1°, 2° en 3° Wanneer meerdere personen door hun samenlopende fouten (1) de-
zelfde schade hebben veroorzaakt, zijn zij in solidum aansprakelijk jegens
de benadeelde; deze aansprakelijkheid in solidum strekt tot waarborg van
de benadeelde (2). (Artt. 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1202, 1382 en 1383 BW)

4° en 5° Afstand van recht wordt niet vermoed en dient steeds beperkend te
worden uitgelegd (3). (Algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht
niet wordt vermoed)

(1) In deze zaak ging het om een samenloop van beweerde contractuele en quasi-
delictuele fouten.

(2) Zie Cass. 18 januari 2007, AR C.05.0529.F, AC 2007, nr. 27; Cass. 8 maart 2005, AR
P.04.1534.N, AC 2005, nr. 141; Cass. 15 februari 1974, AC 1974, 661, met concl. van Procu-
reur-generaal DUMON, toen Advocaat-generaal.

(3) Zie Cass. 24 december 2009, AR C.09.0024.N, AC 2009, nr. 788.
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6° Wanneer de benadeelde aan één van de in solidum gehouden mede-aan-
sprakelijken geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verleent, dan kan hieruit,
in beginsel, niet worden afgeleid dat de benadeelde de bedoeling heeft gehad
ook de anderen te bevrijden van hun schuld (1). (Art. 1285, eerste lid, BW)

(ADVOCATENKANTOOR RIET ROMBAUT, B.V. ONDER DE VORM VAN EEN 
B.V.B.A. E.A. T. S.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal:

HET ENIG CASSATIEMIDDEL

1. In hun enig cassatiemiddel, ontwikkeld in twee onderdelen, voeren
eiseressen schending aan van artikel 149 van de Grondwet, de artikelen
1119, 1134, eerste lid, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1165, 1234, 1285, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383, 2044 en 2051 van het Burgerlijk Wetboek, en van
artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek.

(…)

BESPREKING VAN HET TWEEDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

9. Artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kwijtschelding
of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de hoofdelijke me-
deschuldenaars, al de overigen bevrijdt, tenzij de schuldeiser zich uit-
drukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden. In dit laatste
geval kan hij de schuld niet invorderen dan na aftrek van het aandeel
van degene aan wie hij kwijtschelding verleend heeft.

10. Uw Hof preciseerde in zijn arrest van 18 september 1941 dat deze re-
gel is uitgevaardigd ter bescherming van de rechten die de passieve hoof-
delijkheid toekent aan elk van de hoofdelijke medeschuldenaars. Het is
immers niet toegestaan dat de schuldeiser en één van de hoofdelijke me-
deschuldenaars deze gevolgen wijzigen in het nadeel van de overige me-
deschuldenaars en zonder hun toestemming (2).

11. De toestand van die andere hoofdelijke medeschuldenaars zou im-
mers worden verzwaard indien artikel 1285, tweede lid, van het Burger-
lijk Wetboek niet had bestaan, vermits de andere hoofdelijke
medeschuldenaars, wier schuld niet werd kwijtgescholden en die daarom
de volledige schuld zouden hebben betaald, anders het aandeel niet zou-
den kunnen terugvorderen van de hoofdelijke medeschuldenaar wiens
schuld wel werd kwijtgescholden en die zich tegenover hen op die kwijt-
schelding beroept (3). De medeschuldenaar die gehouden blijft en de
schuld voldoet zou immers in dit geval geen verhaal meer kunnen instel-
len jegens de medeschuldenaar die van de kwijtschelding geniet, zodat
zijn toestand zou worden verzwaard.

(1) Zie de strijdige concl. OM.
(2) Cass. 18 september. 1941, Pas. 1941, I, 343, met naamloze noot.
(3) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations (seconde par-

tie), Brussel, Bruylant, 1967, 675-676, nr. 687; M. VAN QUICKENBORNE, “Pluraliteit van
schuldeisers en schuldenaren”, in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN (eds.), Bijzondere over-
eenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, VIII, Mechelen, Klu-
wer, losbl., afl. 95 (19 september 2013), nr. 46.
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12. DE PAGE wijst erop dat dit artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek
eigenlijk een interpretatie inhoudt van de wil van de schuldeiser. Wan-
neer deze aan één van zijn hoofdelijke debiteuren kwijtschelding ver-
leent en zijn wil met betrekking tot de anderen niet te kennen geeft,
rijst immers de vraag naar de draagwijdte van zijn handeling ten opzich-
te van die andere hoofdelijke medeschuldenaars. Hij preciseert dat men
in het oude recht aannam, bij toepassing van het beginsel dat de afstan-
den restrictief geïnterpreteerd moeten worden, dat, bij twijfel, de
schuldeiser enkel de hoofdelijke medeschuldenaar aan wie hij kwijt-
schelding had verleend, had willen ontlasten, maar dat het Burgerlijk
Wetboek op dit punt afwijkt van de traditie en beslist dat de kwijtschel-
ding moet worden beschouwd als zich uitstrekkend tot alle hoofdelijke
medeschuldenaars, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rechten
tegen hen heeft voorbehouden. Dit wordt gepreciseerd door te stellen dat
de kwijtschelding van de schuld, in materie van hoofdelijkheid, zakelijk
en niet persoonlijk is, alhoewel de schuldeiser zich slechts tot één van
zijn debiteurs heeft gewend (1).

13. De schuldeiser die zich slechts tot één hoofdelijke medeschuldenaar
richt en kwijtschelding verleent zonder zich uitdrukkelijk zijn rechten
tegen de anderen voor te behouden, wordt aldus wettelijk vermoed
kwijtschelding te hebben willen verlenen aan alle hoofdelijke codebiteu-
ren.

14. In zijn arrest van 15 december 2000 preciseerde Uw Hof overigens dat
artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist dat de kwijtschel-
ding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt (2).

15. Het onderdeel nodigt Uw Hof uit tot het beantwoorden van de
rechtsvraag of dit artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek enkel toepas-
selijk is op hoofdelijke medeschuldenaren, dan wel of het ook kan toege-
past worden op verschillende personen die in solidum door de schuldeiser
worden aangesproken in betaling van vergoeding van de schade veroor-
zaakt door hun samenlopende contractuele of buitencontractuele fou-
ten.

16. De rechtsleer lijkt verdeeld te zijn over het antwoord dat op deze
rechtsvraag dient te worden gegeven.

17. Een eerste (meerderheids)strekking is van oordeel dat de regel van
artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek eveneens van toepassing is op de
medeschuldenaars in solidum. Deze auteurs wijzen erop dat de hoofdge-
volgen van de passieve hoofdelijkheid, met inbegrip van de tegenwerpe-
lijkheid van excepties, ook van toepassing zijn op de gehoudenheid in
solidum (3).

(1) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations (seconde par-
tie), Brussel, Bruylant, 1967, 675-676, nr. 687.

(2) Cass. 15 december. 2000, AR C.98.0097.N, AC 2000, nr. 694.
(3) L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000,

905, nr. 697; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010,
558; S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 50, nr. 723; S. STIJNS,
D. VAN GERVEN en P. WERY, “Chronique de jurisprudence. Les obligations : le régime
géneral de l’obligation (1985-1995)”, JT 1999, (821) 831.



N° 619 - 17.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2283

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2283  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
18. De gehoudenheid in solidum wordt immers ook gekenmerkt door ge-
houdenheid in totum, en verschilt immers enkel van de passieve hoofde-
lijkheid door het feit dat de secundaire gevolgen van de hoofdelijkheid,
beschreven in de artikelen 1205 tot en met 1207, er niet toepasselijk op
zijn; de primaire of hoofdgevolgen van de hoofdelijkheid zijn echter wel
toepasselijk op gehoudenheid in solidum (1).

19. Het is niet toegestaan dat de schuldeiser, die een kwijtschelding
toekent aan één van de in solidum gehouden medeschuldenaars, de
rechtstoestand van de andere medeschuldenaars zou verzwaren zonder
hun toestemming, doordat de overige medeschuldenaars hun recht op
verhaal zouden verliezen jegens de kwijtgescholden medeschuldenaar.

20. Kwijtschelding van schuld heeft immers tot gevolg dat de verbinte-
nis uitdooft ten aanzien van de kwijtgescholden debiteur. Wanneer de
schuldeiser aan één van de in solidum gehouden medeschuldenaars kwijt-
schelding verleent, betekent dit immers dat deze medeschuldenaar be-
vrijd is van zijn obligatio. Dit heeft, vermits de verbintenis zelf verdwijnt,
noodzakelijkerwijze tot gevolg dat in de contributio-verhouding de kwijt-
gescholden medeschuldenaar ook geen bijdrage meer is verschuldigd in
de schuld en hij door de andere medeschuldenaars hierop niet kan aan-
gesproken worden. De betalende medeschuldenaar kan geen verhaal
meer instellen tegen de hoofdelijke of de in solidum gehouden schulde-
naar.

21. De kwijtgescholden schuldenaar beschikt over een “gewoon per-
soonlijke exceptie”; deze “gewoon persoonlijke exceptie” van artikel 1285
van het Burgerlijk Wetboek geldt ook in het kader van in solidum-gehou-
denheid (2). Die “gewoon persoonlijke excepties” gaan weliswaar slechts
één schuldenaar aan, maar hebben niettemin een weerslag op de gehou-
denheid van de andere schuldenaren, doordat hun verbintenis ten aan-
zien van de schuldeiser in voorkomend geval wordt verminderd met het
aandeel in de schuld van degene die het verweermiddel kan inroepen (3).
Zulke exceptie houdt dus in dat, indien de aangesproken schuldenaar het
gewoon persoonlijk verweermiddel inroept tegen de schuldeiser, dit on-
rechtstreeks een gunstige weerslag heeft op de toestand van de mede-
schuldenaars; geeft de schuldeiser een kwijtschelding aan één van de
medeschuldenaars, geldt zij, behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van
de schuldeiser, ten voordele van alle schuldenaars.

22. De kwijtschelding aan één van de schuldenaars geldt dan ook ten
voordele van alle medeschuldenaars, indien de schuldeiser geen uitdruk-
kelijk voorbehoud heeft gemaakt jegens de andere schuldeisers; maakte
hij voorbehoud, dan ervaren de medeschuldenaars toch een gunstige
weerslag, nu van de globale schuld wordt afgehouden, het aandeel in die

(1) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge (seconde partie), III, Les obligati-
ons, Brussel, Bruylant, 1967, 320, nr. 325.

(2) P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, III, Brussel, Bruylant, 2010, 1801,
nr. 1274 en 2198, nr. 1605.

(3) B. VAN DEN BERGH, “De gevolgen van schuldvernieuwing bij gehoudenheid in
solidum”, noot onder Cass. 29 september 2011, RW 2012-13, (659) 661; S. STIJNS, Verbinte-
nissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 42, nr. 60.
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schuld dat bij afrekening moest gedragen worden door de kwijtgeschol-
den schuldenaar (aftrek van zijn contributio) (1).

23. Een tweede (minderheids)strekking in de rechtsleer, vertegenwoor-
digd door VAN QUICKENBORNE, en bijgetreden door eiseressen, is van
mening dat de regel van artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek niet
kan toegepast worden op in solidum gehouden medeschuldenaren.

24. Deze auteur stelt in dit verband dat de verschillende verbintenissen
in solidum noch dezelfde oorzaak noch noodzakelijk hetzelfde voorwerp
hebben en dat ze louter naast elkaar bestaan wegens het feit dat ze
voortvloeien uit toevallig samenlopende fouten die tot dezelfde schade
leidden. Die opvatting leidt er deze auteur toe de gestelde vraag naar de
gevolgen van kwijtschelding van schuld ten voordele van één schulde-
naar in solidum negatief te beantwoorden. In die optiek hebben de schuld-
vernieuwing en de dading, totstandgekomen of gesloten tussen een van
de schuldenaren in solidum en de schuldeiser, evenmin gevolgen voor de
andere schuldenaren.

25. Evenwel geeft deze auteur toe dat de gevolgen onbillijk lijken; het
staat immers niet aan de schuldeiser om de rechtspositie van de mede-
verbondenen te verzwaren door aan één van hen kwijtschelding te verle-
nen. Hij stelt dan ook dat meer in het algemeen zou kunnen worden
betoogd dat de in solidum-gehoudenheid wegvalt of althans wordt ver-
minderd, telkens wanneer de aansprakelijkheid van een van de veroorza-
kers, door het toedoen van de benadeelde zelf, verdwijnt, vermindert of
niet kan ontstaan (2).

26. Verder wordt er door de tegenstanders van de toepasselijkheid van
artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek op de verbintenis in solidum op ge-
wezen dat er bij hoofdelijkheid een belangengemeenschap bestaat tussen
de schuldenaren, terwijl die belangengemeenschap ontbreekt bij gehou-
denheid in solidum. De regel van artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek
zou juist teruggaan op het bestaan van die belangengemeenschap. STIJNS
preciseert echter dat de afwezigheid van belangengemeenschap bij de in
solidum-gehoudenheid enkel tot gevolg heeft dat de bijkomende gevolgen
van de passieve hoofdelijkheid er niet toepasselijk op zijn (3).

27. Tenslotte wordt door eiseressen ook gesteld dat het toepasselijk
achten van artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek op de gehoudenheid
in solidum moeilijk verzoenbaar is met ’s Hofs arrest van 18 januari
2008 (4). Uit dit arrest werd immers afgeleid dat de in solidum- aanspra-

(1) S. STIJNS, “Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over
gemeenschappelijke fouten en samenlopende fouten. Herinnering aan verdrongen
beginselen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 december
1993”, RCass. 1994, (49) 55, nr. 18.

(2) M. VAN QUICKENBORNE, “Verbintenis in solidum”, in E. DIRIX en A. VAN OEVELEN

(eds.), Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
VIII, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 95 (19 september 2013), nrs 29-31.

(3) S. STIJNS, “Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over
gemeenschappelijke fouten en samenlopende fouten. Herinnering aan verdrongen
beginselen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 december
1993”, RCass. 1994, (49) 56, nr. 19.

(4) Cass. 18 janvier 2008, AR C.06.0328.F, AC 2008, nr. 37.
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kelijkheid blijft gelden indien de schade voortvloeit uit de samenlopende
contractuele fouten van een aantal personen en de benadeelde jegens één
van de aansprakelijken afstand heeft gedaan van zijn vordering (1).

28. Mede in het licht van het arrest van Uw Hof van 29 september 2011
ben ik van mening dat de eerste (meerderheids)opvatting dient gevolgd
te worden.

29. Het Hof besliste in dit arrest van 29 september 2011 dat de schuldver-
nieuwing overeengekomen door de schuldeiser en één van de in solidum
gehouden schuldenaars in beginsel ook mag worden ingeroepen door de
medeschuldenaren (2). Daarmee besliste het Hof dat de regel vervat in
artikel 1281 van het Burgerlijk Wetboek, dat enkel spreekt van hoofde-
lijke schuldenaars, ook van toepassing is op schuldenaars die gehouden
zijn in solidum.

Het Hof preciseerde in dit arrest dat verweermiddelen en excepties, be-
halve de persoonlijke, die de schuld betreffen, door alle schuldenaren die
in solidum tot deze schuld gehouden zijn, mogen worden tegengeworpen.

30. Ik meen dat bij analogie kan besloten worden tot eenzelfde regel
wat betreft de kwijtschelding ten voordele van één van de medeschulde-
naars en aldus tot de toepasselijkheid van de regel van artikel 1285 van
het Burgerlijk Wetboek op schuldenaars die in solidum gehouden zijn.

31. In de verhouding schuldeiser-schuldenaar geldt als basisregel dat
elke in solidum-schuldenaar voor het geheel (in totum) gehouden is, dat
de schuldeiser gelijk welke schuldenaar mag aanspreken en dat de beta-
ling door een schuldenaar alle andere bevrijdt. De zogenaamde hoofdge-
volgen van de passieve hoofdelijkheid treden derhalve ook in bij een
verbintenis in solidum, hierin begrepen de tegenwerpelijkheid van de ex-
cepties. De bijkomende gevolgen van de hoofdelijkheid die gesteund zijn op
een idee van onderlinge vertegenwoordiging omwille het bestaan van een
belangengemeenschap, treden daarentegen niet in bij een verbintenis in
solidum. De hoofdgevolgen van de passieve solidariteit zijn bijgevolg
eveneens van toepassing op de verbintenis in solidum voor zover die
hoofdgevolgen verenigbaar zijn met het ontstaan en de aard van de ver-
bintenis in solidum.

32. De regels van het gevolg van de kwijtschelding van een schuldenaar
voor de hoofdelijke medeschuldenaars op de kunnen bijgevolg naar mijn
mening eveneens worden toegepast op de verbintenis in solidum gezien
het naar mijn mening gaat om een hoofdgevolg van de passieve solidari-
teit.

VAN DEN BERGH en STIJNS wijzen erop dat tot deze hoofdgevolgen
ook behoort het leerstuk van de tegenwerpelijkheid van excepties, dat
geactiveerd wordt ter gelegenheid van de vervolging van een medeschul-
denaar door de schuldeiser (3).

(1) M. VAN QUICKENBORNE, “Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad (2000-2007). Deel I. Oorzakelijk verband”, TPR 2010, (283), 348, nr. 33.

(2) Cass. 29 september 2011, AR C.10.0702.N, AC 2011, nr. 515.
(3) B. VAN DEN BERGH, “De gevolgen van schuldvernieuwing bij gehoudenheid in

solidum”, noot onder Cass. 29 september 2011, RW 2012-13, (659) 661; S. STIJNS, Verbinte-
nissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, 50, nr. 72.
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33. Kwijtschelding zonder voorbehoud ten voordele van een schulde-
naar heeft een gunstige weerslag jegens de andere medeschuldenaars en
geeft dus aanleiding tot een “gewoon persoonlijke exceptie” (supra,
nr. 21). Deze regel is gesteund op de gedachte dat de schuldeiser in zijn
handelen met één van de medeschuldenaars de positie van de andere
schuldenaars niet in het gedrang mag brengen (1); de schuldeiser, die een
kwijtschelding toekent aan één van de schuldenaars, mag immers de
rechtstoestand van de medeschuldenaars niet verzwaren zonder hun toe-
stemming, door hen hun recht op verhaal jegens de kwijtgescholden
schuldenaar te doen verliezen.

34. De tegenwerpbaarheid van een exceptie die betrekking heeft op het
tenietgaan van de schuld ingevolge kwijtschelding ten voordele van één
van de medeschuldenaars lijkt mij niet onverenigbaar te zijn met het
ontstaan en de aard van de verbintenis in solidum.

35. Het hoger aangehaalde arrest van Uw Hof van 18 januari 2008 (supra,
nr. 27) biedt naar mijn mening geen tegenargument, nu het toepassings-
gebied van de erin geformuleerde regel beperkt is tot de afstand van
rechtsvordering; het Hof was in die procedure niet uitgenodigd om te
oordelen over de toepasselijkheid van artikel 1285 van het Burgerlijk
Wetboek op de in solidum gehouden schuldenaren, aangezien het hier ter
zake ging om een afstand van rechtsvordering tegenover één van de
schuldenaars en het bestreden arrest van het hof van beroep niet had
vastgesteld dat die afstand van rechtsvordering een kwijtschelding van
schuld inhield. Er werd in het cassatiemiddel overigens geen schending
van artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek aangevoerd. Kwijtschelding
van schuld en afstand van recht worden immers in de rechtsleer als twee
verschillende rechtsfiguren behandeld (2).

36. De regel van artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek is naar mijn
mening aldus eveneens van toepassing wanneer verschillende mede-
schuldenaars in solidum gehouden zijn jegens de schuldeiser tot vergoe-
ding van de schade veroorzaakt door hun samenlopende contractuele of
buitencontractuele fouten. Kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst
ten voordele van één van de medeschuldenaars in solidum bevrijdt dus al
de overigen, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rechten tegen
hen heeft voorbehouden.

37. Het middel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat,
lijkt mij aldus in zoverre naar recht te falen.

38. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 1119,
1134, eerste lid, 1165, 2044 en 2051 van het Burgerlijk Wetboek, en dus van
de regels inzake de relativiteit van de overeenkomst, lijkt het mij volle-
dig afgeleid te zijn uit het vergeefs aangevoerde middel dat artikel 1285
van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is ten aanzien van in so-
lidum gehouden medeschuldenaars, en bijgevolg niet ontvankelijk te zijn.

27. Conclusie: verwerping

(1) S. STIJNS, Verbintenissenrecht, dl. 2, Brugge, die Keure, 2009, 42, nr. 60.1°.
(2) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, III, Les obligations (seconde par-

tie), Brussel, Bruylant, 1967, 661, nr. 674; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbinte-
nis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 900-910, nrs 693-699.
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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 27 mei 2013.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 3 juli 2014 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is ge-
hecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Artikel 1285, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kwijt-
schelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van één van de hoof-
delijke medeschuldenaars, al de overigen bevrijdt, tenzij de schuldeiser
zich uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden.

Deze bepaling is gesteund op het vermoeden dat de schuldeiser ook de
andere medeschuldenaren heeft willen bevrijden.

2. Wanneer meerdere personen door hun samenlopende fouten dezelf-
de schade hebben veroorzaakt, zijn zij in solidum aansprakelijk jegens
de benadeelde.

Deze aansprakelijkheid in solidum strekt tot waarborg van de bena-
deelde.

3. Afstand van recht wordt niet vermoed en dient steeds beperkend te
worden uitgelegd.

4. Wanneer aldus de benadeelde aan één van de in solidum gehouden
mede-aansprakelijken geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verleent,
dan kan hieruit, in beginsel, niet worden afgeleid dat de benadeelde de
bedoeling heeft gehad ook de anderen te bevrijden van hun schuld.

5. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiseressen de veroordeling in solidum vorderden van de verweer-

der en van de Orde van Advocaten van de balie te Antwerpen tot ver-
goeding van de door hen geleden schade;

— de eiseressen hangende de procedure in hoger beroep met de Orde
van Advocaten bij de balie te Antwerpen een dading heeft gesloten
waarbij zij niet alleen afstand deden van het hoger beroep maar ook van
de rechtsvordering tot schadeloosstelling tegen deze partij.

Door te oordelen dat ingevolge deze overeenkomst van dading ook de
verweerder met toepassing van artikel 1285, eerste lid, Burgerlijk Wet-
boek bevrijd is van zijn beweerde schuld jegens de eiseressen, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

6. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de

vordering van de eiseressen tegen de verweerder en over de kosten.
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 over aan de

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Andersluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 620

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.13.0555.N)

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — COÖPERATIEVE

VENNOOTSCHAPPEN — ARTIKEL 147BIS, § 1, VENNOOTSCHAPPENWET — OVERTRE-
DING — AARD.

Het laten voortbestaan van een C.V.B.A. zonder te beantwoorden aan
artikel 147bis, § 1, van de Vennootschappenwet is een overtreding van de
Vennootschappenwet die voortduurt zolang het vaste gedeelte van het maat-
schappelijk kapitaal niet werd verhoogd tot het vereiste bedrag. (Art. 147bis
Vennootschappenwet)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. D.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 2 oktober 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

5. Overeenkomstig artikel 62 Vennootschappenwet zijn de bestuur-
ders hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk
aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de
bepalingen van de Vennootschappenwet of van de statuten van de ven-
nootschap.

Overeenkomstig artikel 147bis, § 2, tweede lid, Vennootschappenwet
zoals vervangen door de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse
bepalingen, mag het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschap-
pelijk kapitaal van een cvba niet lager zijn dan 750.000 frank.

Overeenkomstig artikel 2 koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels VII en
VIII van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
met betrekking tot de coöperatieve vennootschappen, dienden de cv-
ba’s die reeds waren opgericht op 1 november 1991, hun statuten in over-
eenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet uiterlijk op
1 november 1993.

Het laten voortbestaan van een cvba zonder te beantwoorden aan
artikel 147bis, § 1, Vennootschappenwet is een overtreding van de Ven-
nootschappenwet die voortduurt zolang het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal niet werd verhoogd tot het vereiste bedrag.

6. De appelrechter oordeelt dat:

— de verweerder een fout beging door het maatschappelijk kapitaal
van de cvba niet te hebben opgetrokken tot het wettelijk minimum;

— de verweerder ook na 1 november 1993 niets heeft ondernomen om
deze fout recht te zetten en de fout en haar gevolgen heeft laten voort-
bestaan.

7. Door vervolgens het vertrekpunt van de verjaringstermijn te bepa-
len op 1 november 1993, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing
niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger be-
roep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 621

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.13.0604.N)

1° OPENBAAR MINISTERIE. — VENNOOTSCHAPPEN. — VORDERING TOT ONT-
BINDING. — RECHTSGROND. — OOGMERK.

2° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— OPENBAAR MINISTERIE. — VORDERING TOT ONTBINDING. — RECHTSGROND. —
OOGMERK.

3° OPENBAAR MINISTERIE. — VENNOOTSCHAPPEN. — VORDERING TOT ONT-
BINDING. — GERECHTSKOSTEN.

4° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN.
— OPENBAAR MINISTERIE. — VORDERING TOT ONTBINDING. — GERECHTSKOSTEN.

5° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — OPEN-
BAAR MINISTERIE. — VENNOOTSCHAPPEN. — VORDERING TOT ONTBINDING.

1° en 2° Het openbaar ministerie kan een vordering tot ontbinding van een
vennootschap instellen op grond van de artikelen 138bis, § 1, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en 634 van het Wetboek van Vennootschappen; het open-
baar ministerie streeft in dit geval geen gelijk na, maar de vrijwaring van de
belangen van de maatschappij en van de economische openbare orde.
(Art. 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek; Art. 634 Wetboek van Vennoot-
schappen)

3°, 4° en 5° Het openbaar ministerie dat in het algemeen belang optreedt krach-
tens artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen is onderworpen aan
een bijzondere regeling die onverenigbaar is met de toepassing van de ge-
meenrechtelijke bepalingen inzake de gerechtskosten die deze kosten volledig
ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde partij (1). (Artt. 138bis, § 1,
1017, eerste lid, en 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 634 Wet-
boek van Vennootschappen)

(OPENBAAR MINISTERIE, PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN EN 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL 

T. VERSCHUREN, CURATOR FAILLISSEMENT VAN EYETRONICS N.V.)

(1) Zie gedeeltelijk andersluidende concl. OM, dat eveneens concludeerde tot vernie-
tiging, doch op het eerste onderdeel, wegens een motiveringsgebrek.
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan dagvaardde
de Procureur des Konings te Leuven bij deurwaardersexploot van
14 maart de N.V. EYETRONICS in ontbinding wegens ontoereikend netto-
actief, zulks bij toepassing van de artikelen 633 en 634 van het Wetboek
van Vennootschappen.

2. De rechtbank van koophandel te Leuven verklaarde bij vonnis van
17 april 2012 de vordering ongegrond en veroordeelde de Procureur des
Konings te Leuven tot de kosten, voor de vennootschap begroot op
1.320 euro rechtsplegingsvergoeding.

3. Bij verzoekschrift, neergelegd op 22 mei 2012 ter griffie van het hof
van beroep te Brussel, stelde eiser tegen dit vonnis hoger beroep in en
vroeg hij het hof van beroep “het vonnis van de Rechtbank van Koophan-
del van 17 april 2012 teniet te doen en te zeggen voor recht dat de initiële
vordering van appellant tot ontbinding van geïntimeerde ontvankelijk
en weliswaar ongegrond is, doch evenwel zonder dat appellant veroor-
deeld wordt tot de kosten van het geding”. Eiser stelde dus tegen het be-
roepen vonnis hoger beroep in, in zoverre hij werd veroordeeld tot de
kosten van het geding.

4. Op 17 juli 2012 werd de vennootschap op bekentenis in staat van fail-
lissement verklaard.

5. Bij arrest van 9 september 2013 verklaarde het hof van beroep te
Brussel het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ontvankelijk,
doch ongegrond, bevestigde het beroepen vonnis, veroordeelde het Open-
baar Ministerie in de kosten van de beroepsprocedure en stelde het deze
kosten vast op 0 euro in hoofde van het Openbaar Ministerie en op 0 euro
in hoofde van mr. VERSCHUREN q.q.

6. Het cassatieberoep van eiser tegen dit arrest maakt het voorwerp uit
van de huidige cassatieprocedure.

BESPREKING VAN HET EERSTE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL

7. In het eerste onderdeel voert eiser een motiveringsgebrek aan omdat
het hof van beroep niet heeft geantwoord op zijn verweer waarin hij op
uitvoerige wijze de redenen uiteenzette waarom het Openbaar Ministe-
rie, dat voor de rechtbank van koophandel was opgetreden in het alge-
meen belang bij toepassing van artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk
Wetboek, niet kon worden veroordeeld tot betaling van een rechtsple-
gingsvergoeding aan de vennootschap, waarvan het de ontbinding had
nagestreefd.

Minstens laat de overweging van het hof van beroep dienaangaande
volgens eiser het Hof niet toe zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, nu
zij in het ongewisse laat waarom de door eiser aangevoerde middelen en
argumenten inzake de on(grond)wettigheid van de veroordeling van het
Openbaar Ministerie tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding niet
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ter zake dienend zijn dan wel niet opwegen tegen hetgeen het hof van be-
roep heeft overwogen.

8. Eiser heeft in zijn syntheseconclusies het verweer gevoerd dat het
Openbaar Ministerie dat in onderhavige burgerlijke rechtspleging voor
de rechtbank van koophandel optreedt krachtens artikel 138bis, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek, dit doet in het algemeen belang en geenszins
kan worden beschouwd als een partij die een “gelijk” nastreeft zoals be-
doeld in artikel 1017 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, en derhalve niet
kan veroordeeld worden in de kosten, waaronder de rechtsplegingsver-
goeding.

9. Het arrest heeft dit verweer naar mijn mening niet beantwoord.

10. Minstens maakt het gebruik door de appelrechter van de loutere
stijlformule dat “alle overige door het Openbaar Ministerie ingeroepen
feitelijke elementen, argumenten en middelen niet ter zake dienend
(zijn) en in ieder geval niet (opwegen) tegen hetgeen hiervoor door het
hof werd overwogen”, zonder enige motivering op dit punt, de wettig-
heidscontrole van Uw Hof onmogelijk.

11. Het onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

DE OVERIGE GRIEVEN

12. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.

13. Conclusie: verwerping (lees: vernietiging)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 9 september 2013.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 juni 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst,
tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
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Krachtens artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de rechts-
plegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

2. Krachtens artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek komt het open-
baar ministerie in burgerlijke zaken tussen bij wege van rechtsvorde-
ring, vordering of advies. Het treedt ambtshalve op in de gevallen die
de wet bepaalt en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussen-
komst vergt.

3. Krachtens artikel 634 Wetboek van Vennootschappen kan, wanneer
het netto-actief gedaald is tot beneden 61.500 euro, iedere belangheb-
bende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een ter-
mijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Uit de wetgeschiedenis blijkt dat de wetgever beoogde dat onder de
term “elke belanghebbende” ook het openbaar ministerie is begrepen.
Bovendien vergt de openbare orde de tussenkomst van het openbaar mi-
nisterie wanneer het netto-actief van een vennootschap daalt onder het
wettelijk minimumvermogen, aangezien een dergelijke toestand het
handelsverkeer ernstig kan aantasten.

Het openbaar ministerie kan aldus een vordering tot ontbinding van
een vennootschap instellen op grond van de artikelen 138bis, § 1, Ge-
rechtelijk Wetboek en 634 Wetboek van Vennootschappen.

4. Het openbaar ministerie streeft in dat geval geen gelijk na, maar
de vrijwaring van de belangen van de maatschappij en van de economi-
sche openbare orde.

5. Het openbaar ministerie dat in het algemeen belang optreedt
krachtens artikel 634 Wetboek van Vennootschappen is aldus onder-
worpen aan een bijzondere regeling die onverenigbaar is met de toepas-
sing van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de gerechtskosten die
deze kosten volledig ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde
partij.

6. De appelrechter die de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de ge-
rechtskosten toepast en op grond hiervan oordeelt dat de kosten van de
procedure ten laste moeten worden gelegd van de procureur des Ko-
nings wiens vordering tot ontbinding van een vennootschap krachtens
artikel 634 Wetboek van Vennootschappen werd afgewezen, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste ka-
mer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, af-
delingsvoorzitter Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Geert Jocqué,
Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van
17 oktober 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand
van griffier Kristel Vanden Bossche.

17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijk andersluidende conclusie: de heer
Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 622

1° KAMER — 17 oktober 2014
(AR C.14.0056.N)

1° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSKRACHT. —
AUTHENTIEKE AKTE. — CASSATIEMIDDELEN. — VEREISTE VERMELDINGEN. —
ALS GESCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALINGEN.

2° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VEREISTE VERMEL-
DINGEN. — AUTHENTIEKE AKTE. — BEWIJSKRACHT. — SCHENDING. — ALS GE-
SCHONDEN AANGEWEZEN WETSBEPALINGEN.

1° en 2° Wanneer de miskenning van de bewijskracht van een authentieke akte
wordt aangevoerd, volstaat het dat de artikelen 1319 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek, die betrekking hebben op de bewijskracht van authentieke ak-
ten, als geschonden worden aangewezen. (Artt. 1319 en 1320 BW)

(M. E.A. T. R.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 9 september 2013.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid

1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: de
eisers laten na bij hun kritiek, die is gestoeld op de miskenning van de
bewijskracht van het vonnis van 30 juli 2004, artikel 1317 Burgerlijk
Wetboek te betrekken.

2. Wanneer de miskenning van de bewijskracht van een authentieke
akte wordt aangevoerd, volstaat het dat de artikelen 1319 en 1320 Bur-
gerlijk Wetboek, die betrekking hebben op de bewijskracht van authen-
tieke akten, als geschonden worden aangewezen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het:
— de eisers veroordeelt om de muur van de oude garage die een deel

van de perceelsgrens vormt te herschilderen, onder verbeurte van een
dwangsom;

— oordeelt over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg

Antwerpen.

17 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Maes en mevr. Geinger.

N° 623

3° KAMER — 20 oktober 2014
(AR C.13.0526.F)

1° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — RECHTS-
PLEGINGSVERGOEDING. — BEGUNSTIGDE.

2° ADVOCAAT. — GERECHTSKOSTEN. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — BE-
GUNSTIGDE.

3° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — HOGER

BEROEP. — RECHTSPLEGINGEN. — SAMENVOEGING. — GERECHTSKOSTEN. — AF-
ZONDERLIJKE PROCEDURES. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN. — GEVOLG.
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4° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCI-
ALE ZAKEN INBEGREPEN). — ALGEMEEN. — RECHTSPLEGINGEN. — SAMEN-
VOEGING. — GERECHTSKOSTEN. — AFZONDERLIJKE PROCEDURES. —
RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN. — GEVOLG.

1° en 2° De veroordeling in de kosten, de rechtsplegingsvergoeding inbegrepen,
wordt uitgesproken ten voordele van de in het gelijk gestelde partij en niet
ten voordele van haar advocaat (1). (Artt. 1017, 1018, 1022 en 508/19, § 1, Ge-
rechtelijk Wetboek)

3° en 4° Wanneer uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de
zaken waarvan het de samenvoeging beval betrekking hadden op in eerste
aanleg gewezen vonnissen van twee verschillende procedures, dus van twee
afzonderlijke aanleggen, moeten de appelrechters twee rechtsplegingsvergoe-
dingen in eerste aanleg aan de eiser toewijzen (2). (Art. 1022, Gerechtelijk
Wetboek)

(V. T. ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE VERVIERS)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 16 juli 2013.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 30 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 oktober 2014
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Tweede middel

Derde onderdeel

Volgens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijst ieder
eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de
kosten, tenzij bijzondere wetten anders bepalen.

Krachtens artikel 1018, 6°, van hetzelfde wetboek, omvatten de kosten
de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 623.
(2) Id.
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Luidens artikel 1022, eerste lid, van dat wetboek, is de rechtsplegings-
vergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Uit die bepalingen volgt dat de veroordeling in de kosten, met inbe-
grip van de rechtsplegingsvergoeding, uitgesproken wordt ten voordele
van de in het gelijk gestelde partij en niet van ten voordele van haar
advocaat.

Het bestreden arrest dat oordeelt dat de eiser “geen enkele hoedanig-
heid noch recht heeft om aanspraak te maken op het verkrijgen van de
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep die hij voor zichzelf opeist”
op grond dat de advocaat volgens artikel 508/19, § 1, Gerechtelijk Wet-
boek de rechtsplegingsvergoeding int die aan de begunstigde van de ju-
ridische tweedelijnsbijstand is toegekend, schendt de voornoemde
wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond

Derde middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek is de rechtsplegingsver-
goeding waartoe de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld moet
worden, een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van
de advocaat van de in het gelijk gestelde partij en stelt de Koning de
basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegingsver-
goeding.

Krachtens artikel 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit
van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsple-
gingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek worden
de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsver-
goeding vastgesteld per aanleg.

Het arbeidshof heeft in zijn arrest van 12 november 2010 vastgesteld
dat, enerzijds, het eerste beroepen vonnis van 3 februari 2009 uitgespro-
ken werd op het beroep van de eiser tegen de weigeringsbeslissing van
de verweerder om de juridische bijstand die de eiser op 20 december 2008
gevraagd had, toe te kennen, en dat, anderzijds, het tweede beroepen
vonnis van 3 maart 2009 uitgesproken werd op het beroep van de eiser
tegen de weigeringsbeslissing van de later door de eiser gevraagde juri-
dische bijstand.

Gezien het arbeidshof aldus heeft vastgesteld dat de zaken waarvan
het de samenvoeging heeft bevolen betrekking hadden op in eerste aan-
leg gewezen vonnissen in twee verschillende procedures, en derhalve
van twee onderscheiden aanleggen, moest het twee rechtsplegingsver-
goedingen voor de eerste aanleg aan de eiser toekennen.

Het bestreden arrest, dat de verweerder veroordeelt om één enkele
rechtsplegingsvergoeding voor de eerste aanleg aan de eiser te betalen,
schendt de voornoemde wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven

Het eerste middel en de andere onderdelen van het tweede en derde
middel die niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen
antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering
van de eiser afwijst die strekt tot betaling van 1,75 euro griffierechten.

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 feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

20 oktober 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de
heer Genicot, advocaat-generaal.  — Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 624

2° KAMER — 21 oktober 2014
(AR P.13.0482.N)

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — CONSTITUTIEVE BE-
STANDDELEN. — BEDRIEGLIJK OPZET. — OVERBRENGING VAN DE MAATSCHAPPE-
LIJKE ZETEL NAAR EEN ADRES WAAR DE VENNOOTSCHAP GEEN BELANGEN HEEFT.
— TOEPASSING.

De omstandigheid dat de wet geen bijzondere voorwaarden stelt waaraan een
maatschappelijke zetel moet beantwoorden, staat niet eraan in de weg dat de
rechter het gebrek aan belang van de vennootschap op het adres waarnaar
de maatschappelijke zetel is overgebracht, in aanmerking kan nemen bij het
onderzoek naar het bestaan van het bedrieglijk opzet bij de beoordeling van
een telastlegging van valsheid in geschrifte; hierdoor voegt het arrest geen
voorwaarde toe aan de wet.

(G. E.A. T. B.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 januari 2013.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf mid-
delen aan.

De eiser II voert geen middel aan.
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De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

19. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet,
artikel 38 Gerechtelijk Wetboek en artikel 69, 2°, Wetboek van Ven-
nootschappen: het arrest dat vaststelt dat “de betreffende onderneming
op dit nieuwe adres geen belangen heeft”, voegt een voorwaarde toe aan
het begrip maatschappelijke zetel; de wet stelt geen bijzondere vereis-
ten en bepaalt enkel dat elke vennootschap een maatschappelijke zetel
heeft welke vermeld wordt in de oprichtingsakte; door de toevoeging
van de voorwaarde dat de betreffende onderneming op dit nieuwe adres
belangen moet hebben, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet
naar recht.

20. De omstandigheid dat de wet geen bijzondere voorwaarden stelt
waaraan een maatschappelijke zetel moet beantwoorden, staat niet er-
aan in de weg dat de rechter het gebrek aan belang van de vennootschap
op het adres waarnaar de maatschappelijke zetel is overgebracht, in
aanmerking kan nemen bij het onderzoek naar het bestaan van het be-
drieglijk opzet bij de beoordeling van een telastlegging van valsheid in
geschrifte. Hierdoor voegt het arrest geen voorwaarde toe aan de wet.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Middel van de eiser III

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor 
het overige

25. Wat de overige beslissingen op de strafvordering betreft, zijn de
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht genomen en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewe-
zen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser I schuldig ver-

klaart aan de telastleggingen A.I, A.II en A.III van de zaak I, hem tot
straf en betaling van een bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eiser I tot twee derde van de kosten van zijn cassatie-
beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eiser II en de eiser III tot de kosten van hun cassatie-
beroep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

21 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaten: de
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel) en de heer Moons (bij de balie
te Hasselt).

N° 625

2° KAMER — 21 oktober 2014
(AR P.13.0655.N)

1° RECHTSPERSOONLIJKHEID. — STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJK-
HEID. — AUTONOME VERANTWOORDELIJKHEID. — GEVOLG.

2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MATERIEEL EN MOREEL BESTAND-
DEEL. — RECHTSPERSOON. — AUTONOME STRAFRECHTELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID. — GEVOLG.

3° RECHTSPERSOONLIJKHEID. — MISDRIJF. — MOREEL BESTANDDEEL. —
BEGRIP.

4° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MOREEL BESTANDDEEL. — RECHTS-
PERSOON. — BEGRIP.

5° RECHTSPERSOONLIJKHEID. — STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJK-
HEID. — AUTONOME VERANTWOORDELIJKHEID. — BEOORDELING. — CRITERIA. —
GEDRAG VAN DE NATUURLIJKE PERSOON DIE VOOR OF NAMENS DE RECHTSPER-
SOON HANDELT.

6° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BE-
STANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — MOREEL BESTANDDEEL. — RECHTS-
PERSOON. — AUTONOME STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID. —
BEOORDELING. — CRITERIA. — GEDRAG VAN DE NATUURLIJKE PERSOON DIE VOOR

OF NAMENS DE RECHTSPERSOON HANDELT.

7° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — DOOR DE EERSTE RECH-
TER VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE. — TEGEN DE MEDEBEKLAAGDEN DOOR DE

EERSTE RECHTER DEFINITIEF UITGESPROKEN BIJZONDERE VERBEURDVERKLARIN-
GEN. — HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — BEVOEGDHEID VAN

DE RECHTER. — VEROORDELING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER VRIJGESPRO-
KEN BEKLAAGDE. — VEROORDELING TOT BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. —
WETTIGHEID.
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8° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE

VERBEURDVERKLARING VAN VERMOGENSVOORDELEN. — DOOR DE EERSTE RECH-
TER VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE. — TEGEN DE MEDEBEKLAAGDEN DOOR DE EER-
STE RECHTER DEFINITIEF UITGESPROKEN BIJZONDERE VERBEURDVERKLARINGEN.
— HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — BEVOEGDHEID VAN DE

RECHTER. — VEROORDELING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER VRIJGESPROKEN

BEKLAAGDE. — VEROORDELING TOT BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. —
WETTIGHEID.

1° en 2° Bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de
rechtspersoon met de wet van 4 mei 1999 is de wetgever uitgegaan van een
autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid; een rechtspersoon kan
maar strafrechtelijk verantwoordelijk zijn indien in zijnen hoofde de aanwe-
zigheid van het door de strafbepaling vereiste materieel en het moreel mis-
drijfbestanddeel wordt vastgesteld.

3° en 4° Het vaststellen van het moreel misdrijfbestanddeel in hoofde van een
rechtspersoon houdt in dat, al naar gelang het geval, moet blijken dat de
rechtspersoon heeft gehandeld met het vereiste bijzonder of algemeen opzet,
onachtzaam is geweest dan wel heeft gehandeld met het vereiste deelne-
mingsopzet; het moreel misdrijfbestanddeel moet dus ook op het niveau van
de rechtspersoon blijken (1).

5° en 6° Het autonoom karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van de rechtspersoon belet niet dat bij de vaststelling van dat moreel misdrijf-
bestanddeel in hoofde van de rechtspersoon rekening wordt gehouden met
het gedrag van de natuurlijke personen die handelen voor of namens de
rechtspersoon; de rechtspersoon als fictieve entiteit handelt immers noodza-
kelijkerwijze via natuurlijke personen die hem juridisch of feitelijk besturen
of voor zijn rekening optreden, zodat het gedrag van die al dan niet geïden-
tificeerde natuurlijke personen bij de beoordeling van het moreel misdrijfbe-
standdeel van de rechtspersoon mee in aanmerking kan worden
genomen (2).

7° en 8° Indien ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie de ap-
pelrechters ertoe gehouden zijn zich opnieuw uit te spreken over de schuld
van een door de eerste rechter vrijgesproken beklaagde en over de hem des-
gevallend op te leggen bestraffing, verzet het gezag van gewijsde dat verbon-
den is aan een beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de lastens
andere veroordeelden op grond van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek
uitgesproken bijzondere verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen, zich
niet ertegen dat de appelrechters onderzoeken of de beklaagde vermogens-
voordelen heeft genoten en in voorkomend geval of er grond is om tegen hem
de facultatieve straf van de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken.

(KORES NORDIC BELGIUM N.V. E.A.)

(1) Zie Cass. 12 juni 2007, AR P.07.0246.N, AC 2007, nr. 319; Cass. 23 september 2008, AR
P.08.0587.N, AC 2008, nr. 497 en RABG 2009, 477, met noot P. WAETERINCKX.

(2) Cass. 23 september 2008, AR P.08.0587.N, AC 2008, nr. 497 en RABG 2009, 477, met
noot P. WAETERINCKX; Cass. 30 april 2013, AR P.12.1290.N, AC 2013, nr. 270.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 februari 2013.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middelen van de eiseres

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 66, 193, 196, 197,
213 en 214 Strafwetboek en de artikelen 45, 53, § 1 en § 3, 73 en 73bis Btw-
wetboek: de appelrechters konden op basis van de door hen gemaakte
feitelijke vaststellingen niet wettig afleiden dat de eiseres als rechts-
persoon schuldig is aan de haar ten laste gelegde feiten en verantwoor-
den aldus die beslissing niet naar recht; de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de rechtspersoon is niet afgeleid, maar on-
derscheiden en autonoom ten opzichte van de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon
hebben gehandeld of dit hebben nagelaten; ook het moreel bestanddeel
van het misdrijf moet in hoofde van de rechtspersoon bewezen worden:
opzet, bijzonder opzet, nalatigheid of deelnemingsopzet moeten in hoof-
de van de rechtspersoon zijn aangetoond; in hoofde van de eiseres dient
een eigen fout te worden bewezen; de appelrechters dienden vast te stel-
len dat in haren hoofde het vereiste bijzonder opzet dan wel een deelne-
mingsopzet bestond; zij dienden minstens vast te stellen dat zij op de
hoogte was van het bestaan van de btw-carrousel en met kennis van za-
ken nalatig is geweest door niet in te grijpen; zij doen dit niet, maar
beperken zich ertoe om de schuld van de eiseres af te leiden uit het in
hoofde van de eiser vastgestelde opzet.

2. Bij de invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
de rechtspersoon met de wet van 4 mei 1999 is de wetgever uitgegaan
van een autonome strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Een rechts-
persoon kan maar strafrechtelijk verantwoordelijk zijn indien in zij-
nen hoofde de aanwezigheid van het door de strafbepaling vereiste
materieel en moreel misdrijfbestanddeel wordt vastgesteld.

3. Wat betreft het moreel misdrijfbestanddeel houdt dit in dat, al
naar gelang het geval, moet blijken dat de rechtspersoon heeft gehan-
deld met het vereiste bijzonder of algemeen opzet, onachtzaam is ge-
weest dan wel heeft gehandeld met het vereiste deelnemingsopzet. Het
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moreel misdrijfbestanddeel moet dus ook op het niveau van de rechts-
persoon blijken.

4. Het autonoom karakter van de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van de rechtspersoon belet evenwel niet dat bij de vaststelling van
dat moreel misdrijfbestanddeel in hoofde van de rechtspersoon reke-
ning wordt gehouden met het gedrag van de natuurlijke personen die
handelen voor of namens de rechtspersoon. De rechtspersoon als fictie-
ve entiteit handelt immers noodzakelijkerwijze via natuurlijke perso-
nen die hem juridisch of feitelijk besturen of voor zijn rekening
optreden, zodat het gedrag van die al dan niet geïdentificeerde natuur-
lijke personen bij de beoordeling van het moreel misdrijfbestanddeel in
hoofde van de rechtspersoon mee in aanmerking kan worden genomen.

5. Het arrest stelt onder meer vast dat:

— de beoordeling van de schuld voorligt van de eiseres als Belgische
rechtspersoon en niet de mogelijke schuldvraag van een internationale
structuur;

— de eiser algemeen directeur was van de eiseres, hij zich bezighield
met de dagelijkse leiding en verantwoordelijk was voor de algemene
werking van de rechtspersoon, hij contacten onderhield met de drie
vennootschappen en de achterliggende natuurlijke personen, hij de
aard en de prijzen van de bewuste producten bepaalde, de facturen ont-
ving en het deed voorkomen alsof die producten voortkwamen uit een
regulier circuit;

— de eiser als algemeen directeur in België zowel de feitelijke als de
juridische verantwoordelijke was voor de eiseres;

— uit alle gegevens blijkt dat de commerciële politiek van de eiseres
voor wat betreft België quasi uitsluitend door de eiser werd bepaald;

— de bewering als zou de eiser de hem toegekende volmachten hebben
overschreden niet overtuigt; 

— de eiser de feitelijke leiding had bij de aan de orde zijnde strafrech-
telijke problematiek en de eiseres heeft gehandeld door toedoen van
het persoonlijk handelen van de eiser die vanuit zijn eigen positie bin-
nen de eiseres in de mogelijkheid was niet enkel om die misdrijven te
plegen, maar ook om aan de onwettige toestand te remediëren hetgeen
hij bewust niet deed;

— de eiser geen met specifieke bevoegdheden door de bedrijfsleiding
gedelegeerd persoon was, maar wel de feitelijke bedrijfsleider van deze
relatief kleine eenvoudig gestructureerde vennootschap naar Belgisch
recht met een 20-tal werknemers.

Het arrest oordeelt ook dat:

— de eiseres en de eiser ten onrechte doen gelden dat zij volkomen te
goeder trouw waren, maar dat tegen het door hen voorgelegde dossier
een aantal objectieve vaststellingen staan die samen gelezen met ze-
kerheid aangeven dat een en ander een volkomen opgezette constructie
vormde die aan geen enkele realiteit beantwoordde en enkel tot doel
had enerzijds een btw-carrousel op te zetten en daarvan de illegale
voordelen te genieten en anderzijds een frauduleuze structuur te creë-
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ren waardoor een concurrentie- en marktverstorende handelwijze tot
stand werd gebracht;

— de eiseres nauwelijks enige controle uitoefende op de commerciële
politiek die quasi uitsluitend werd bepaald door de eiser en dat blijk-
baar enkel het recupereren van de verloren gegane gelden belangrijk
was;

— de omvang van de bedragen op de bewuste facturen aantoont dat de
eiser toestemming had om vanuit zijn hoofdpositie de gerealiseerde
omzetcijfers aan te gaan hetzij dat de raad van bestuur van de eiseres
aan wie de eiser rapporteerde verregaand en schuldig nalatig was;

— zelfs vanaf het ogenblik dat het gat in de boekhouding was ont-
staan als gevolg van de niet-recupereerbare voorschotten, er nog steeds
geen ingreep naar de beweerde leverancier toekwam, maar enkel op-
drachten en pogingen tot het dichtrijden van de financiële put;

— de fout van de eiser niet zwaarder is dan die van de eiseres.

Met het geheel van die redenen stelt het arrest in hoofde van de eise-
res het met de appelconclusie betwiste deelnemingsopzet vast.

Het middel kan niet worden aangenomen.

11. Met de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde redenen
verantwoordt het arrest de schuldigverklaring van de eiseres aan de te-
lastlegging F naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Derde middel

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 23 Gerechtelijk
Wetboek: gelet op het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de defi-
nitieve beslissing van de eerste rechter dat het gros van de vermogens-
voordelen is terechtgekomen bij andere veroordeelden, kon het arrest
niet oordelen dat alle vermogensvoordelen bij de eiseres zijn terechtge-
komen.

16. Indien ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie de
appelrechters ertoe gehouden zijn zich opnieuw uit te spreken over de
schuld van een door de eerste rechter vrijgesproken beklaagde en over
de hem desgevallend op te leggen bestraffing, verzet het gezag van ge-
wijsde dat verbonden is aan een beslissing van de eerste rechter met be-
trekking tot de lastens andere veroordeelden op grond van de artikelen
42, 3°, en 43bis Strafwetboek uitgesproken bijzondere verbeurdverkla-
ringen van vermogensvoordelen, zich niet ertegen dat de appelrechters
onderzoeken of deze beklaagde vermogensvoordelen heeft genoten en in
voorkomend geval of er grond is om tegen hem de facultatieve straf van
de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit te spre-
ken.
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Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering

17. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkom-
stig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

21 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  —
Advocaat: de heer Verbist.

N° 626

2° KAMER — 21 oktober 2014
(AR P.14.0367.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — AL-
LERLEI. — ZEVENDE AANVULLEND PROTOCOL EVRM. — ARTIKEL 2.1. — STRAF-
RECHTELIJKE VEROORDELING. — VEREISTE VAN DUBBELE AANLEG. —
ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — TOEPASSELIJK-
HEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ZE-
VENDE AANVULLEND PROTOCOL EVRM. — ARTIKEL 2.1. — STRAFRECHTELIJKE

VEROORDELING. — VEREISTE VAN DUBBELE AANLEG. — TOEPASSELIJKHEID.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — INTERNATIONAAL VERDRAG BURGER-
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. — ARTIKEL 14. — ARTIKEL 14.5 —
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. — VEREISTE VAN DUBBELE AANLEG. — ON-
DERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — TOEPASSELIJK-
HEID.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — IN-
TERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN. —
ARTIKEL 14. — ARTIKEL 14.5. — STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING. — VEREIS-
TE VAN DUBBELE AANLEG. — TOEPASSELIJKHEID.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — RE-
GELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ALGEMEEN OPZET. — RECHT OP DUBBELE

AANLEG. — UITZONDERINGSREGIME.

6° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — RAADKAMER. — REGELING VAN DE

RECHTSPLEGING. — ALGEMEEN OPZET. — RECHT OP DUBBELE AANLEG. — UIT-
ZONDERINGSREGIME.
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7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BEVOEGDHEID EX ARTIKEL 235 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — INVERDEN-
KINGSTELLING EN VERWIJZING IN HOGER BEROEP. — RECHT VAN VERDEDIGING.
— BESTAANBAARHEID.

8° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — KAMER VAN INBESCHUL-
DIGINGSTELLING. — BEVOEGDHEID EX ARTIKEL 235 WETBOEK VAN STRAFVORDE-
RING. — INVERDENKINGSTELLING EN VERWIJZING IN HOGER BEROEP. —
BESTAANBAARHEID.

9° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGRE-
PEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL-
LING. — BEVOEGDHEID EX ARTIKEL 235 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. —
INVERDENKINGSTELLING EN VERWIJZING IN HOGER BEROEP. — RECHT VAN VER-
DEDIGING. — BESTAANBAARHEID.

10° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — LEGALITEITSBEGINSEL IN STRAF-
ZAKEN. — GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP ANALOGE WIJZE GEWAARBORGD DOOR DE

GRONDWET, HET EVRM EN HET IVBPR. — MOGELIJKHEID TOT ONDERZOEK OF

EEN BEPALING DE GRONDWET KLAARBLIJKELIJK AL DAN NIET SCHENDT.

11° GRONDWET. — ALGEMEEN. — LEGALITEITSBEGINSEL IN STRAFZAKEN. —
GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP ANALOGE WIJZE GEWAARBORGD DOOR DE GROND-
WET, HET EVRM EN HET IVBPR. — MOGELIJKHEID TOT ONDERZOEK OF EEN BE-
PALING DE GRONDWET KLAARBLIJKELIJK AL DAN NIET SCHENDT.

12° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 12. — WET-
TIGHEID EN VOORSPELBAARHEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — TOEPAS-
SINGSGEBIED.

13° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — WETTIGHEID EN VOORSPELBAAR-
HEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — TOEPASSINGSGEBIED.

14° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 12. — WET-
TIGHEID EN VOORSPELBAARHEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — DRAAGWIJD-
TE.

15° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — WETTIGHEID EN VOORSPELBAAR-
HEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — DRAAGWIJDTE.

16° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING —
BEVOEGDHEID EX ARTIKEL 235 WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — INVERDEN-
KINGSTELLING EN VERWIJZING IN HOGER BEROEP. — VOORWAARDEN. — GEVOLG.

17° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — WETTIGHEID EN VOORSPELBAAR-
HEID VAN DE STRAFRECHTSPLEGING. — ARTIKEL 235 WETBOEK VAN STRAFVOR-
DERING. — BESTAANBAARHEID.

18° ADVOCAAT. — RECHT OP BIJSTAND. — VERHOOR ALS GETUIGE. — TOEPAS-
SELIJKHEID.

19° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VERHOOR ALS GETUI-
GE. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — TOEPASSELIJKHEID.

20° ONDERZOEKSGERECHTEN. — GETUIGE DIE NA ZIJN VERHOOR DE HOEDA-
NIGHEID VAN INVERDENKINGGESTELDE KRIJGT. — ONDERZOEK VAN HET BESTAAN

VAN BEZWAREN. — MOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN VERKLARINGEN DIE RE-
GELMATIG ALS GETUIGE WERDEN AFGELEGD. — UITZONDERING.
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1°, 2°, 3° en 4° Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een
strafbaar feit is veroordeeld, het recht heeft zijn veroordeling en vonnis op-
nieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de wet
en artikel 2.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, dat bepaalt dat iedereen
die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar feit, het recht heeft
om zijn schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen beoordelen door
een hoger gerecht en dat de uitoefening van dit recht, met inbegrip van de
gronden waarop het kan worden uitgeoefend, bij de wet wordt geregeld, heb-
ben enkel betrekking op de schuldigverklaring of de veroordeling van een be-
klaagde door een vonnisgerecht, maar niet op de beslissing van het
onderzoeksgerecht dat oordeelt over de regeling van de rechtspleging.

5° en 6° Noch de artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering noch
het algemeen opzet van de regeling van de rechtspleging houdt voor de in-
verdenkinggestelde het recht in op een beoordeling in twee aanleggen; die re-
geling gaat integendeel ervan uit dat de inverdenkinggestelde geen recht van
hoger beroep heeft tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, be-
houdens voor wat de in de wet bepaalde uitzonderingen betreft.

7°, 8° en 9° Artikel 235 Wetboek van Strafvordering laat de kamer van inbe-
schuldigingstelling onder meer toe een persoon voor het eerst in hoger beroep
in verdenking te stellen en hem wegens het bestaan van voldoende bezwaren
naar het vonnisgerecht te verwijzen en daarbij moet die kamer niet aangeven
waarom de betrokkene niet reeds vroeger in verdenking kon worden gesteld;
de toepassing van die wetsbepaling houdt geen miskenning in van het recht
van verdediging.

10° en 11° Het legaliteitsbeginsel in strafzaken is een grondrecht dat op geheel
of gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd door de artikelen 12, tweede lid,
en 14 Grondwet en de artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR; het Hof kan overeen-
komstig artikel 26, § 4, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof on-
derzoeken of de betwiste bepaling de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet
klaarblijkelijk al dan niet schendt.

12° en 13° De in artikel 12, tweede lid, Grondwet vermelde beginselen van wet-
tigheid en voorspelbaarheid van de strafrechtspleging zijn van toepassing op
de hele rechtspleging, met inbegrip van de stadia van het opsporingsonder-
zoek en het gerechtelijk onderzoek.

14° en 15° Het vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waar-
borgt elke burger dat tegen hem enkel een opsporingsonderzoek, een gerech-
telijk onderzoek en een vervolging kunnen worden ingesteld volgens een bij
de wet vastgestelde procedure waarvan hij vóór de aanwending ervan kennis
kan nemen (1).

16° en 17° Enkel onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in artikel 61bis,
eerste lid, en in de artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering, kan
de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 235 Wetboek van
Strafvordering een persoon in verdenking stellen en een inverdenkinggestel-

(1) GwH 21 december 2004, nr. 202/2004.
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de naar de vonnisrechter verwijzen, zodat die bepaling voldoet aan de ver-
eisten van wettigheid en voorspelbaarheid van de strafrechtspleging.

18° en 19° Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling noch enig al-
gemeen rechtsbeginsel vereist dat een persoon die enkel als getuige wordt ver-
hoord, tijdens zijn verhoor de bijstand van een advocaat moet hebben; de
omstandigheid dat die getuige de houder is van een beroepsgeheim, doet
daaraan geen afbreuk.

20° De omstandigheid dat een getuige na zijn verhoor de hoedanigheid van in-
verdenkinggestelde krijgt, belet het onderzoeksgerecht niet de bezwaren die
het te zijnen laste aanneemt, te steunen op verklaringen die hij regelmatig
als getuige heeft afgelegd; dit is slechts anders wanneer blijkt dat de getuige
op het moment van zijn verhoor in werkelijkheid reeds een verdachte was of
hij in de loop van dat verhoor een verdachte werd of wanneer op hem dwang
werd uitgeoefend.

(L. T. P. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 januari 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie mid-
delen aan.

De eiser doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zo-
verre het gericht is tegen de beslissing over het bestaan van voldoende
bezwaren.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 2.1
Zevende Aanvullend Protocol EVRM en artikel 14.5 IVBPR, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging
van het recht van verdediging: het arrest stelt de eiser voor het eerst
in hoger beroep in verdenking en verwijst hem wegens het bestaan van
bezwaren naar de vonnisrechter, zonder daarbij te vermelden waarom
het niet mogelijk was hem eerder in verdenking te stellen; aldus heeft
de eiser niet kunnen genieten van een rechtspleging in twee aanleggen
en wordt zijn recht van verdediging miskend.

2. Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing voor de onder-
zoeksgerechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de str-
afvordering.
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In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, faalt
het naar recht.

3. Artikel 14.5 IVBPR bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar
feit is veroordeeld, het recht heeft zijn veroordeling en vonnis opnieuw
te doen beoordelen door een hoger rechtscollege overeenkomstig de
wet.

Artikel 2.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat iedereen
die door een gerecht is veroordeeld wegens een strafbaar feit, het recht
heeft om zijn schuldigverklaring of veroordeling opnieuw te doen be-
oordelen door een hoger gerecht. De uitoefening van dit recht, met in-
begrip van de gronden waarop het kan worden uitgeoefend, wordt bij de
wet geregeld.

Die bepalingen hebben enkel betrekking op de schuldigverklaring of
de veroordeling van een beklaagde door een vonnisgerecht, maar niet
op de beslissing van het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de rege-
ling van de rechtspleging.

4. Noch de artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering
noch het algemeen opzet van de regeling van de rechtspleging houden
voor de inverdenkinggestelde het recht in op een beoordeling in twee
aanleggen. Die regeling gaat integendeel ervan uit dat de inverden-
kinggestelde geen recht van hoger beroep heeft tegen de verwijzingsbe-
schikking van de raadkamer, behoudens voor wat de in de wet bepaalde
uitzonderingen betreft.

5. Artikel 235 Wetboek van Strafvordering bepaalt: “In alle zaken
kunnen de kamers van inbeschuldigingstelling, zolang zij niet beslist
hebben of de inbeschuldigingstelling dient te worden uitgesproken, om
het even of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben inge-
steld, ambtshalve vervolgingen gelasten, zich de stukken doen overleg-
gen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken, en daarna beschikken
zoals het behoort”.

6. Die wetsbepaling laat de kamer van inbeschuldigingstelling onder
meer toe een persoon voor het eerst in hoger beroep in verdenking te
stellen en hem wegens het bestaan van voldoende bezwaren naar het
vonnisgerecht te verwijzen. Daarbij moet die kamer niet aangeven
waarom de betrokkene niet reeds vroeger in verdenking kon worden ge-
steld. De toepassing van die wetsbepaling houdt geen miskenning in
van het recht van verdediging.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15
IVBPR en de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, alsmede misken-
ning van het legaliteitsbeginsel in strafzaken: het arrest stelt de eiser
in verdenking en verwijst hem vervolgens naar de correctionele recht-
bank op grond van artikel 235 Wetboek van Strafvordering; die uitzon-
deringsbepaling vermeldt echter niet de criteria en omstandigheden op
grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling een persoon die
niet was betrokken bij de regeling van de rechtspleging voor de raad-
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kamer, toch nog voor het eerst in hoger beroep in verdenking kan stel-
len en hem naar de vonnisrechter kan verwijzen; aldus voldoet die
bepaling niet aan de beginselen van wettigheid en voorspelbaarheid van
de strafrechtspleging.

De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwette-
lijk Hof te stellen: “Schendt artikel 235 [Wetboek van Strafvordering]
de artikelen 12, tweede lid, en 14 [Grondwet], al dan niet samen gelezen
met artikel 7 [EVRM] en artikel 15 [IVBPR], doordat voormeld artikel,
dat afwijkt van het gemeen recht van de regeling van de rechtspleging,
zoals onder meer vervat in de artikelen 127, 131, 135 en 235bis [Wetboek
van Strafvordering], geen nadere bepalingen bevat die criteria of voor-
waarden bepalen waaronder door de kamer van inbeschuldigingstelling
van deze uitzonderlijke bevoegdheid tot ambtshalve inverdenkingstel-
ling en verwijzing naar de correctionele rechtbank kan worden gebruik
gemaakt?”

8. Het legaliteitsbeginsel in strafzaken is een grondrecht dat op ge-
heel of gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd door de artikelen 12,
tweede lid, en 14 Grondwet en de artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR. Het
Hof kan overeenkomstig artikel 26, § 4, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof onderzoeken of de betwiste bepaling de
artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet klaarblijkelijk al dan niet
schendt.

9. Artikel 12, tweede lid, Grondwet bepaalt dat niemand kan worden
vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij
voorschrijft.

De in die bepaling vermelde beginselen van wettigheid en voorspel-
baarheid van de strafrechtspleging zijn van toepassing op de hele
rechtspleging, met inbegrip van de stadia van het opsporingsonderzoek
en het gerechtelijk onderzoek.

10. Het vereiste van voorspelbaarheid van de strafrechtspleging waar-
borgt elke burger dat tegen hem enkel een opsporingsonderzoek, een
gerechtelijk onderzoek en een vervolging kunnen worden ingesteld vol-
gens een bij de wet vastgestelde procedure waarvan hij vóór de aanwen-
ding ervan kennis kan nemen.

11. Artikel 61bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de onderzoeksrechter overgaat tot de inverdenkingstelling van elke
persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.

Krachtens de artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering
kan de raadkamer een inverdenkinggestelde naar de vonnisrechter ver-
wijzen wanneer zij vaststelt dat tegen hem bezwaar bestaat, dit wil zeg-
gen dat zij lastens hem het bestaan vaststelt van objectiveerbare
aanwijzingen van schuld die een bepaalde graad van ernst vertonen.

Enkel onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in de voormelde be-
palingen, kan de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van
artikel 235 Wetboek van Strafvordering een persoon in verdenking stel-
len en een inverdenkinggestelde naar de vonnisrechter verwijzen. Aldus
voldoet die bepaling aan de vereisten van wettigheid en voorspelbaar-
heid van de strafrechtspleging.
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12. Uit het voorgaande volgt dat artikel 235 Wetboek van Strafvorde-
ring kennelijk voldoende nauwkeurig is en de artikelen 12, tweede lid,
en 14 Grondwet, artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR klaarblijkelijk
niet schendt.

Het onderdeel faalt naar recht.
De prejudiciële vraag dient overeenkomstig artikel 26, § 4, tweede lid,

2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.

Tweede middel

13. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede mis-
kenning van de algemene rechtsbeginselen houdende de onpartijdig-
heid van de rechter en houdende de eerbiediging van het recht van
verdediging: op grond van artikel 235 Wetboek van Strafvordering stel-
len de appelrechters in dezelfde samenstelling de eiser in verdenking en
verwijzen zij hem naar de vonnisrechter; aldus hebben de appelrechters
een vermenging veroorzaakt tussen de functie van onderzoeksrechter,
aan wie in beginsel het oordeel over de inverdenkingstelling toekomt,
en de functie van het onderzoeksgerecht, aan wie het staat de rechts-
pleging te regelen, en hebben zij een objectief gewettigde twijfel ver-
wekt over hun geschiktheid om op onpartijdige wijze uitspraak te doen
over de regeling van de rechtspleging en de vordering tot verwijzing
van de eiser naar de vonnisrechter.

14. De inverdenkingstelling van een persoon door de kamer van inbe-
schuldigingstelling op grond van artikel 235 Wetboek van Strafvorde-
ring vereist de vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen
van schuld. Krachtens de artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Straf-
vordering vereist de verwijzing van een inverdenkinggestelde naar de
vonnisrechter het bestaan van bezwaren.

Uit de enkele omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstel-
ling die oordeelt over het bestaan van voldoende bezwaren, eerder ten
aanzien van dezelfde inverdenkinggestelde besliste over de ernstige
aanwijzingen van schuld, kan geen miskenning van het recht op een on-
partijdige rechterlijke instantie worden afgeleid.

In zoverre faalt het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvat-
ting, naar recht.

Derde middel

15. Het middel voert in al zijn onderdelen schending aan van
artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel houdende de eerbiediging van het recht van verdediging.

Eerste onderdeel

16. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat
eisers recht van verdediging niet werd miskend doordat hij werd ver-
hoord zonder bijstand van een advocaat en dat het ten onrechte en op
grond van niet-pertinente redenen oordeelt dat de eiser zich bij zijn
verhoor niet in een kwetsbare positie bevond; om die kwetsbare positie
te beoordelen, dient het arrest de concrete omstandigheden van dat
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verhoor in aanmerking te nemen, zoals het feit dat de eiser door de po-
litie uitdrukkelijk als getuige is ondervraagd in een aangelegenheid die
betrekking had op zijn cliënt en betreffende gegevens die onder zijn be-
roepsgeheim vielen; bovendien gebruikt het arrest eisers verklaring om
te oordelen dat lastens hem voldoende bezwaren bestaan.

17. Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling noch enig
algemeen rechtsbeginsel vereist dat een persoon die enkel als getuige
wordt verhoord, tijdens zijn verhoor de bijstand van een advocaat moet
hebben. De omstandigheid dat die getuige de houder is van een beroeps-
geheim, doet daaraan geen afbreuk.

18. De omstandigheid dat een getuige na zijn verhoor de hoedanigheid
van inverdenkinggestelde krijgt, belet het onderzoeksgerecht niet de
bezwaren die het te zijnen laste aanneemt, te steunen op verklaringen
die hij regelmatig als getuige heeft afgelegd. Dit is slechts anders wan-
neer blijkt dat de getuige op het moment van zijn verhoor in werkelijk-
heid reeds een verdachte was of hij in de loop van dat verhoor een
verdachte werd of wanneer op hem dwang werd uitgeoefend.

In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt het naar recht.

19. Zonder op dat punt te worden bekritiseerd, stelt het arrest vast
dat de eiser ter uitvoering van de aanvullende onderzoekshandelingen
die bij een voorgaand tussenarrest waren bevolen, als getuige werd ver-
hoord en dat hij bij dit verhoor werd gewezen op het feit dat zijn ver-
klaringen in rechte konden worden gebruikt en dat hij het recht had
zichzelf niet te beschuldigen, zoals dit op grond van artikel 47bis, § 1, 1,
c) en d), Wetboek van Strafvordering vereist is voor iedere verhoorde,
ongeacht zijn hoedanigheid.

20. Voor het overige oordeelt het arrest dat:

— de eiser steeds heeft gesteld dat er geen strafrechtelijke inbreuken
werden gepleegd en zichzelf op geen enkel ogenblik heeft geïncrimi-
neerd;

— de eiser op geen enkel ogenblik zijn vrijheid van komen en gaan
heeft verloren en uit niets blijkt dat er dwang werd gebruikt;

— de eiser onmiddellijk een kopie van zijn verklaringen heeft gekre-
gen;

— de eiser, zo hij al zou gehinderd zijn door zijn beroepsgeheim, een
nieuw verhoor met bijstand van een raadsman kon voorstellen, wat hij
niet gedaan heeft;

— de eiser dus blijkbaar geen nood heeft om zijn verklaringen te her-
roepen, te wijzigen of aan te vullen, zoals blijkt uit zijn conclusie.

Aldus stelt het arrest niet vast dat de eiser in werkelijkheid als ver-
dachte werd verhoord noch dat op hem dwang werd uitgeoefend en oor-
deelt het bijgevolg wettig dat zijn recht van verdediging en zijn recht
op een eerlijk proces niet onherstelbaar zijn miskend doordat hij door
de politie werd verhoord zonder bijstand van een raadsman.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel

21. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat
de eiser zich in de omstandigheden zoals vermeld in het eerste onder-
deel, niet in een kwetsbare positie bevond.

22. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat een persoon
die enkel als getuige wordt verhoord, geen recht heeft op bijstand van
een advocaat tijdens zijn verhoor.

23. Het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel van dit
middel vergeefs aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvan-
kelijk.

Derde onderdeel

24. Het onderdeel voert aan dat het arrest eisers recht van verdedi-
ging en recht op een eerlijk proces miskent doordat het zijn als getuige
en zonder bijstand van een advocaat afgelegde verklaring gebruikt om
hem te verwijzen naar het vonnisgerecht, terwijl hij zich als gevolg van
het feit dat hij werd verhoord over aangelegenheden die vielen onder
zijn beroepsgeheim, niet heeft kunnen verdedigen.

25. Met de redenen die het bevat en die zijn vermeld in het antwoord
op het eerste onderdeel, stelt het arrest niet vast dat de eiser zich niet
heeft kunnen verdedigen.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

26. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

27. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

21 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Duinslaeger, procureur-generaal.  — Advocaten: de
heer Traest (bij de balie te Antwerpen), de heer Martens (bij de balie te
Gent) en de heer Verstraeten (bij de balie te Leuven).
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N° 627

2° KAMER — 21 oktober 2014
(AR P.14.1512.N)

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — EERSTE VER-
HOOR VAN EEN VERDACHTE. — VERDACHTE DIE NIET VAN ZIJN VRIJHEID IS BENO-
MEN. — VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELINGEN. — BEKNOPTE MEDEDELING VAN

DE FEITEN. — DRAAGWIJDTE.

2° STRAFVORDERING. — EERSTE VERHOOR VAN EEN VERDACHTE. — VERDACH-
TE DIE NIET VAN ZIJN VRIJHEID IS BENOMEN. — VOORAFGAANDELIJKE MEDEDE-
LINGEN. — BEKNOPTE MEDEDELING VAN DE FEITEN. — DRAAGWIJDTE.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — EERSTE VER-
HOOR VAN EEN VERDACHTE. — VERHOOR OP SCHRIFTELIJKE UITNODIGING. —
VOORWAARDEN. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.

4° STRAFVORDERING. — EERSTE VERHOOR VAN EEN VERDACHTE. — VERHOOR

OP SCHRIFTELIJKE UITNODIGING. — VOORWAARDEN. — DRAAGWIJDTE. — GE-
VOLG.

1° en 2° De bepalingen van artikel 47bis, § 2, eerste en vierde lid, Wetboek van
Strafvorde- ring, die van toepassing zijn bij het verhoor van een persoon die
wordt verdacht van een misdrijf en die niet van zijn vrijheid is benomen en
op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil, vereisen enkel dat de betrok-
kene in het door § 2, eerste lid, bedoelde geval mondeling en in het door § 2,
vierde lid, bedoelde geval schriftelijk op beknopte wijze kennis wordt gegeven
van de feiten waarover hij zal worden verhoord; deze bepalingen vereisen
niet noodzakelijk dat aan de betrokkene de wettelijke omschrijving wordt
meegedeeld van de feiten waarvoor de strafvordering tegen hem werd inge-
steld of waarvoor hij werd in verdenking gesteld en evenmin of hij verdacht
wordt als dader of als deelnemer.

3° en 4° Uit artikel 47bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat
indien het verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt en de in het eerste
lid vermelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de feiten waarover
de te ondervragen persoon zal worden verhoord, reeds ter kennis werden ge-
bracht in de schriftelijke uitnodiging, de betrokkene wordt vermoed een ad-
vocaat te hebben geraadpleegd alvorens zich aan te bieden voor het verhoor,
zodat in dat geval een schriftelijke en door de betrokkene gedateerde en on-
derteken- de afstand niet vereist is.

(G.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 oktober 2014.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II

1. De eiser stelde op 9 oktober 2014 cassatieberoep in tegenover de af-
gevaardigde van de gevangenisdirecteur. Zijn raadslieden stelden op
10 oktober 2014 cassatieberoep in ter griffie.

Bij toepassing van artikel 438 Wetboek van Strafvordering is het
tweede cassatieberoep niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 149 Grondwet, artikel 1 Strafwetboek en artikel 47bis, § 2, vier-
de lid, en § 6, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de
algemene rechtsbeginselen houdende het recht op een eerlijk proces en
het vermoeden van onschuld: een “verdacht overlijden” is geen misdrijf;
de vermelding van “verdacht overlijden” kan als beknopte weergave bij
een oproeping van een getuige, maar niet als er al een inverdenking-
stelling is wegens doodslag; de beknopte weergave van de feiten moet
dan de door de onderzoeksrechter aangenomen kwalificatie vermelden;
er anders over oordelen zou een totale uitholling van de Salduz-wet im-
pliceren.

3. Het onderdeel geeft niet aan hoe en waardoor het arrest de vermel-
de wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen schendt, respectieve-
lijk miskent.

Het onderdeel is bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 149 Grondwet, artikel 1 Strafwetboek en artikel 47bis, § 2, vier-
de lid, en § 6, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de
algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het
vermoeden van onschuld: het arrest gaat er ten onrechte vanuit dat de
eiser ondubbelzinnig kon weten dat de melding “verdacht overlijden
van M.G.” samen gelezen met de bewoordingen “een persoon die een
misdrijf wordt ten laste gelegd” over feiten van doodslag zou gaan; een
verdacht overlijden hoeft niet noodzakelijk doodslag te betreffen, maar
kan ook slaan op een wanbedrijf; uit de uitnodiging blijkt niet dat het
een opzettelijk misdrijf al dan niet met het oogmerk om te doden dan
wel een onopzettelijke doding dan wel daderschap, mededaderschap of
medeplichtigheid betrof; de eiser kon dan ook niet ondubbelzinnig we-
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ten dat het verhoor betrekking zou hebben op doodslag indien hem dit
niet letterlijk werd meegedeeld; de motivering is tegenstrijdig.

5. Het onderdeel geeft niet aan welke redenen van het arrest tegen-
strijdig zijn.

In zoverre is het onderdeel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ont-
vankelijk.

6. Artikel 47bis, § 2, eerste en vierde lid, Wetboek van Strafvordering
bepaalt:

“§ 2. Onverminderd § 1, wordt, vooraleer wordt overgegaan tot het ver-
hoor van een persoon aangaande misdrijven die hem ten laste kunnen
worden gelegd, aan de te ondervragen persoon op beknopte wijze kennis
gegeven van de feiten waarover hij zal worden verhoord en wordt hem
meegedeeld dat:

1° hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;

2° hij de keuze heeft na bekendmaking van zijn identiteit om een ver-
klaring af te leggen, te antwoorden op de hem gestelde vragen of te
zwijgen;

3° hij het recht heeft om vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk
overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een hem toegewezen
advocaat, in zoverre de feiten die hem ten laste kunnen worden gelegd
een misdrijf betreffen waarvan de straf aanleiding kan geven tot het
verlenen van een bevel tot aanhouding;

4° hij niet van zijn vrijheid is benomen en hij op elk ogenblik kan
gaan en staan waar hij wil.

(…)

Indien het eerste verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt, kun-
nen de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° vermelde rechten, evenals de be-
knopte mededeling van de feiten waarover de te ondervragen persoon
zal worden verhoord, reeds ter kennis gebracht worden in deze uitnodi-
ging waarvan een kopie gevoegd wordt bij het proces-verbaal van ver-
hoor. In dat geval wordt de betrokkene geacht een advocaat te hebben
geraadpleegd alvorens zich aan te bieden voor het verhoor”.

7. Die bepalingen die van toepassing zijn bij het verhoor van een per-
soon die wordt verdacht van een misdrijf en die niet van zijn vrijheid is
benomen en op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil, vereisen
enkel dat de betrokkene in het door § 2, eerste lid, bedoelde geval mon-
deling en in het door § 2, vierde lid, bedoelde geval schriftelijk op be-
knopte wijze kennis wordt gegeven van de feiten waarover hij zal
worden verhoord. Deze bepalingen vereisen niet noodzakelijk dat aan
de betrokkene de wettelijke omschrijving wordt meegedeeld van de fei-
ten waarvoor de strafvordering tegen hem werd ingesteld of waarvoor
hij werd in verdenking gesteld en evenmin of hij wordt verdacht als da-
der of als deelnemer.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
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8. Het arrest stelt vast dat:
— de eiser op 19 september 2014 om 14.35 uur een schriftelijke uitno-

diging tot verhoor op woensdag 24 september 2014 werd overhandigd;
— in die schriftelijke uitnodiging de eiser uitdrukkelijk werd gewe-

zen op zijn rechten zoals omschreven in artikel 47bis, § 2, 1°, 2° en 3°,
Wetboek van Strafvordering;

— in die schriftelijke mededeling de eiser tevens een beknopte mede-
deling werd gegeven van de feiten waarover hij zou worden verhoord,
namelijk het verdacht overlijden van M.G.;

—  er in de schriftelijke uitnodiging op gewezen wordt dat het verhoor
betrekking heeft op een persoon die een misdrijf wordt ten laste gelegd.

9. Het arrest kon op die gronden oordelen dat de eiser uit de schrifte-
lijke uitnodiging ondubbelzinnig kon afleiden dat hij zou worden ver-
hoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de doodslag op de persoon
van M.G. Die beslissing is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 149 Grondwet, artikel 47bis, § 2, derde lid, en § 6, Wetboek van
Strafvordering en artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet, alsmede mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk
proces: het arrest gaat er verkeerdelijk vanuit dat een verhoor rechts-
geldig kan gebeuren indien er geen onderbreking of uitstel wordt ge-
vraagd; er kan enkel maar vrijwillig en weloverwogen afstand worden
gedaan van een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een raadsman
indien die afstand is vastgelegd in een schriftelijk, gedateerd en onder-
tekend document.

11. Uit artikel 47bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering volgt
dat indien het verhoor op schriftelijke uitnodiging geschiedt en de in
het eerste lid vermelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de
feiten waarover de te ondervragen persoon zal worden verhoord, reeds
ter kennis werden gebracht in de schriftelijke uitnodiging, de betrok-
kene wettelijk wordt vermoed een advocaat te hebben geraadpleegd al-
vorens zich aan te bieden voor het verhoor. In dat geval is een
schriftelijke en door de betrokkene gedateerde en ondertekende af-
stand niet vereist.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

12. Het arrest oordeelt dat de schriftelijke uitnodiging die aan de ei-
ser op 19 september 2014 werd overhandigd, voldoet aan alle bepalingen
van artikel 47bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering. De beslis-
sing dat de eiser wettelijk wordt geacht een advocaat te hebben geraad-
pleegd alvorens zich voor verhoor aan te bieden, is dan ook naar recht
verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.



2318 ARRESTEN VAN CASSATIE   21.10.14 - N° 627

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2318  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
Tweede onderdeel

13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM,
artikel 149 Grondwet, artikel 47bis, § 2, derde lid, en § 6, Wetboek van
Strafvordering en artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet, alsmede mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk
proces: het arrest oordeelt ten onrechte dat er op het ogenblik van de
aanvang van het verhoor door de politie op 24 september 2014 geen aan-
leiding was om artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet toe te passen en
beantwoordt niet eisers in zijn appelconclusie ter zake aangevoerde
grieven; er kan niet worden betwist dat men zinnens was de eiser van
zijn vrijheid te beroven en aan te houden; de eiser bevond zich toen vol-
gens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
in een zeer kwetsbare positie; de Salduz-wet werd bewust omzeild zodat
de ondervragers vrij spel hadden en ongestoord ongeoorloofde en zware
druk konden uitoefenen, opdat de eiser tot bekentenissen zou over-
gaan; in de perceptie van de eiser was zijn vrijheid van komen en gaan
opgehouden; hij had ingevolge zijn inverdenkingstelling voor doodslag
moeten worden verhoord met bijstand van een raadsman, minstens
slechts na een voorafgaand vertrouwelijk overleg.

14. In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten
waartoe het Hof niet bevoegd is, of opkomt tegen de onaantastbare be-
oordeling van de feiten door de rechter, is het niet ontvankelijk.

15. In zoverre het onderdeel is gericht tegen het optreden van de po-
litie en dus niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.

16. Het arrest stelt vast dat:

— de eiser vóór de aanvang van het verhoor kennis kreeg van de op-
dracht tot inverdenkingstelling;

— de eiser op dat ogenblik nog steeds beschikte over zijn vrijheid van
komen en gaan, maar geen onderbreking of uitstel van verhoor vroeg
om te overleggen met een advocaat;

— het verhoor werd aangevat op 24 september 2014 om 13.33 uur, de on-
derzoeksrechter gelet op het verhoor en de inhoud van het verhoor om-
streeks 15.12 uur werd gecontacteerd, waarop hij besliste om de eiser te
arresteren en hem opnieuw te laten verhoren met toepassing van
artikel 2bis Voorlopige Hechteniswet;

— de eiser dit tweede verhoor heeft geweigerd en verklaarde geen
nood te hebben aan de bijstand van een raadsman;

— niettemin de Salduz-applicatie werd opgestart met het oog op
voorleiding voor de onderzoeksrechter op 25 september 2014 en als ge-
volg hiervan de eiser een vertrouwelijk overleg had met zijn raadsman,
die hem ook heeft bijgestaan voor de onderzoeksrechter;

— de eiser bij het verhoor door de onderzoeksrechter zijn eerdere ver-
klaring uitdrukkelijk heeft bevestigd;

— er geen concrete aanwijzingen zijn dat de verbalisanten bewust de
Salduz-wet zouden hebben omzeild noch dat ze de eiser onder ongeoor-
loofde druk hebben gezet;
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— de eiser zich bij de onderzoeksrechter, op een ogenblik dat hij werd
bijgestaan door zijn raadsman, niet heeft beklaagd over ongeoorloofde
druk.

Met die redenen beantwoordt het arrest het in de appelconclusie van
de eiser aangevoerde verweer en verantwoordt het naar recht de beslis-
sing dat het van de eiser op 24 september 2014 afgenomen politioneel
verhoor niet is afgenomen in strijd met artikel 2bis Voorlopige Hechte-
niswet en artikel 47bis Wetboek van Strafvordering.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

17. 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 eiser tot de kosten.

21 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met
opdracht.  — Advocaten: mevr. Van Eeckhaut (bij de balie te Gent) en de
heer Colman (bij de balie te Gent).

N° 628

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.13.0764.F)

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — DESKUNDIGENONDERZOEK

BEVOLEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER.
— ARTIKEL 6 E.V.R.M. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MISKENNING.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — ONDERZOEKSHANDE-
LINGEN. — DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. —
ARTIKEL 6 E.V.R.M. — RECHT VAN VERDEDIGING. — MISKENNING.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. —
DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIET-TE-
GENSPREKELIJK KARAKTER. — GEVOLG.

4° DESKUNDIGENONDERZOEK. — STRAFZAKEN. — DESKUNDIGENONDERZOEK

BEVOLEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER.
— ARTIKEL 6 E.V.R.M. — MOGELIJKHEID OM LATER DE CONCLUSIES VAN DE DES-
KUNDIGEN TEGEN TE SPREKEN. — GEVOLG.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ONDERZOEK. — ONDERZOEKSHANDE-
LINGEN. — DESKUNDIGENONDERZOEK. — NIET-TEGENSPREKELIJK KARAKTER. —
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ARTIKEL 6 E.V.R.M. — MOGELIJKHEID OM LATER DE CONCLUSIES VAN DE DES-
KUNDIGEN TEGEN TE SPREKEN. — GEVOLG.

6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. —
DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — NIET-TE-
GENSPREKELIJK KARAKTER. — MOGELIJKHEID OM LATER DE CONCLUSIES VAN DE

DESKUNDIGEN TEGEN TE SPREKEN. — GEVOLG.

7° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GETUIGEN. — VERVOLGING WEGENS SEKSU-
EEL MISBRUIK VAN EEN MINDERJARIGE. — CONFRONTATIE VAN DE BEKLAAGDE

MET HET KIND. — VERPLICHTING. — ARTIKEL 6 E.V.R.M. — BEOORDELING DOOR

DE FEITENRECHTER.

8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — VERVOLGING WEGENS SEKSUEEL MISBRUIK VAN

EEN MINDERJARIGE. — CONFRONTATIE VAN DE BEKLAAGDE MET HET KIND. —
VERPLICHTING. — BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1°, 2° en 3° De omstandigheid dat een partij niet kan deelnemen aan het door
de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en in zoverre
deze zulks nuttig acht voor het achterhalen van de waarheid, levert als dus-
danig geen schending op van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, noch een miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1).

4°, 5° en 6° Wanneer de vragen die aan de door de onderzoeksrechter aange-
zochte deskundigen zijn gesteld, onderscheiden zijn van die welke de fei-
tenrechter moet beslechten, volstaat de omstandigheid dat de beklaagde op
passende wijze heeft kunnen deelnemen aan de rechtspleging voor de fei-
tenrechter, met name door laatstgenoemde de besluiten over te leggen van
de technische raadslieden die hijzelf heeft aangesteld, tot staving van zijn
verdediging, en de omstandigheid dat de technische raadslieden kennis
hebben kunnen nemen van alle stukken waarop de gerechtsdeskundigen
zich voor hun eigen besluiten hadden gebaseerd, teneinde deze naar beho-
ren te kunnen tegenspreken, om het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak, als gewaarborgd door artikel 6 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, te garande-
ren (2).

7° en 8° Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, stelt de veroordeling van een beklaagde we-
gens seksueel misbruik van een kind niet noodzakelijk afhankelijk van de
rechtstreekse of onrechtstreekse confrontatie van de misbruiker met zijn
slachtoffer; het staat aan de feitenrechter om, met inachtneming van de jon-
ge leeftijd van het slachtoffer en het recht van verdediging van de verdachte,
te beoordelen of de confrontatie van een partij met de tegenpartij of de on-
dervraging van een partij door de tegenpartij kunnen bijdragen tot het ach-

(1) Cass. 26 oktober 2010, AR P.10.1029.N, AC 2010, nr. 637; Cass. 13 november 2012, AR
P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610.

(2) Zie Cass. 9 februari 2011, AR P.10.1784.F, AC 2011, nr. 116.
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terhalen van de waarheid zonder het trauma van het kind nodeloos te
verergeren (1).

(T. T. M. 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 20 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid-
delen aan.

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

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Eerste middel

De eiser verwijt het arrest dat het steunt op door de onderzoeksrech-
ter bevolen niet-tegensprekelijke deskundigenonderzoeken. Hij voert
aan dat het deskundigenonderzoek op tegenspraak moet worden ver-
richt telkens als het een punt tot voorwerp heeft dat essentieel is voor
de uitspraak en dat buiten de deskundigheid van de rechter valt.

De omstandigheid dat een partij geen deel heeft aan het door de on-
derzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behoudens zo en in zo-
verre deze het nuttig acht voor het achterhalen van de waarheid, maakt
op zich geen schending uit van artikel 6 EVRM en geen miskenning van
het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdedi-
ging.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiser op passende
wijze heeft kunnen deelnemen aan de rechtspleging voor de feitenrech-
ter, met name door hem de besluiten over te leggen van de technische
raadslieden die hijzelf tot staving van zijn verdediging daartoe op-
dracht heeft gegeven.

Het arrest geeft ook aan dat de eiser en zijn technische raadslieden
kennis hebben kunnen nemen van alle stukken waarop de gerechtsdes-
kundigen zich hadden gebaseerd om hun eigen besluiten op te stellen,
teneinde deze naar behoren te kunnen tegenspreken.

Aangezien de vragen die aan de twee door de onderzoeksrechter aan-
gezochte deskundigen zijn gesteld, onderscheiden zijn van de vragen die
het hof van beroep moet beslechten, zoals het bestreden arrest vast-

(1) Zie J.-H. HAYEZ en D. VANDERMEERSCH, “La parole de l’enfant face à celle de
l’adulte: l’audition et la confrontation des mineurs d’âge victimes d’abus sexuels”,
R.D.P.C., 1994, pp. 52 tot 80.
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stelt, volstaat de bovenbedoelde tegenspraak om het recht op een eer-
lijke behandeling van de zaak te verzekeren, gewaarborgd door
artikel 6 EVRM.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser voert aan dat hij niet in alle stadia van de rechtspleging en
dus ook niet in de loop van het voorbereidend onderzoek het kind dat
hem beschuldigt, heeft kunnen ondervragen of doen ondervragen. Hij
leidt daaruit af dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht heb-
ben kunnen gronden op de audiovisuele opname van de verklaringen
van dat kind.

Artikel 6 EVRM, waarop het middel zich beroept, stelt de veroorde-
ling van een beklaagde wegens seksueel misbruik van een kind niet
noodzakelijk afhankelijk van de rechtstreekse of onrechtstreekse con-
frontatie van de misbruiker met zijn slachtoffer.

Het staat aan de feitenrechter om, met inachtneming van de jonge
leeftijd van het slachtoffer en het recht van verdediging van de ver-
dachte, te beoordelen of de confrontatie van een partij met de tegen-
partij of de ondervraging van een partij door de tegenpartij kunnen
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid zonder het trauma van
het kind nodeloos te verergeren.

Het middel, dat de feitenrechter die beoordelingsbevoegdheid ont-
zegt, faalt naar recht.

(…)

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Misson
(bij de balie te Luik) en de heer Lambillon (bij de balie te Brussel).

N° 629

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.14.0980.F)

1° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — RECHTSPERSONEN. — STRAFUIT-
SLUITENDE VERSCHONINGSGROND. — AANSPRAKELIJKHEID VAN DEGENE DIE DE

ZWAARSTE FOUT HEEFT BEGAAN. — GEVOLG. — BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING TEGEN DEGENE DIE DE MINST ZWARE FOUT HEEFT BEGAAN. — GRONDSLAG.

2° MISDRIJF. — TOEREKENBAARHEID. — NATUURLIJKE PERSONEN. — VER-
VOLGING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON. — STRAFUIT-
SLUITENDE VERSCHONINGSGROND. — AANSPRAKELIJKHEID VAN DEGENE DIE DE
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ZWAARSTE FOUT HEEFT BEGAAN. — GEVOLG. — BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING TEGEN DEGENE DIE DE MINST ZWARE FOUT HEEFT BEGAAN. — GRONDSLAG.

3° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— RECHTSPERSOON VERANTWOORDELIJK WEGENS DE TUSSENKOMST VAN EEN GE-
ÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE PERSOON. — STRAFUITSLUITENDE VERSCHO-
NINGSGROND. — AANSPRAKELIJKHEID VAN DEGENE DIE DE ZWAARSTE FOUT

HEEFT BEGAAN. — GEVOLG. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DEGENE

DIE DE MINST ZWARE FOUT HEEFT BEGAAN. — GRONDSLAG.

1°, 2° en 3° Door te bepalen dat enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan
strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld, vergelijkt artikel 5,
tweede lid, van het Strafwetboek de fouten die door de rechtspersoon zijn be-
gaan met die welke door de natuurlijke persoon zijn begaan door wiens tus-
senkomst het strafbaar feit werd gepleegd, zonder deze uit te wissen; de
strafuitsluitende verschoningsgrond die de voormelde wetsbepaling invoert
ten gunste van degene die de minst zware fout heeft begaan, heeft geen ge-
volgen voor de grondslag van de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvor-
dering omdat elke fout, hoe licht ook, degene die de fout heeft begaan
verplicht de schade te vergoeden die daaruit is voortgevloeid (1).

(D. T. S.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 12 mei 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid-
delen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser, 
uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid

(…)

Vierde middel

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 780,
3°, Gerechtelijk Wetboek en artikel 5, tweede lid, Strafwetboek.

De eiser verwijt het arrest dat het zowel zijn eigen verantwoordelijk-
heid in aanmerking heeft genomen als die van de vennootschap Ingeni-

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 629.
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al, waarvan hij afgevaardigd bestuurder is, zonder vast te stellen dat
hij de fout wetens en willens heeft gepleegd.

Door te bepalen dat enkel degene die de zwaarste fout heeft gepleegd
strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld, vergelijkt
artikel 5, tweede lid, Strafwetboek de fouten die door de rechtspersoon
zijn begaan met die welke door de natuurlijke persoon zijn begaan door
wiens tussenkomst het strafbaar feit werd gepleegd, zonder deze uit te
wissen.

De strafuitsluitende verschoningsgrond die deze wetsbepaling invoert
ten gunste van degene die de minst zware fout heeft begaan, heeft geen
gevolgen voor de grondslag van de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering omdat elke fout, hoe licht ook, degene die de fout heeft
begaan, verplicht de schade te vergoeden die daaruit is voortgevloeid.

In strijd met wat de eiser aanvoert, dienden de appelrechters zijn bur-
gerrechtelijke veroordeling bijgevolg niet te laten afhangen van de
vaststelling dat hij de fout die in oorzakelijk verband staat met het
schadegeval, wetens en willens heeft gepleegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Goeseels
(bij de balie te Brussel), mevr. Carette (bij de balie te Brussel) en de heer
Veys (bij de balie te Gent).

N° 630

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.14.1027.F)

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSKRACHT. — BE-
GRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — MIDDEL VOERT

DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN AKTEN AAN. — BEGRIP.

1° en 2° Los van het geschrift dat de inhoud ervan zou weergeven is een film,
op zich, geen bewijskrachtige akte in de zin van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek.

(S. E.A. T. S.)
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Brussel, correctionele kamer, van 21 mei 2014.

Elk van de eisers voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

B. Cassatieberoep van L. L.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de eiseres

(…)

Derde middel

Het middel voert miskenning aan van de bewijskracht van de film-
beelden van de betoging.

De eiseres verwijt de appelrechters te hebben vastgesteld dat die beel-
den haar tonen terwijl ze paarden ter hoogte van de borst aanraakt, een
gegeven waarvan zij verklaart dat zij dat bij het bekijken van de beel-
den niet heeft vastgesteld.

Los van het geschrift dat de inhoud ervan zou weergeven, is een film
als dusdanig geen bewijskrachtige akte in de zin van de artikelen 1319,
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie: de
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heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Mitevoy
(bij de balie te Brussel) en de heer Stein (bij de balie te Brussel).

N° 631

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.14.1074.F)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
STRAFZAKEN. — CONCLUSIE. — BEGRIP.

2° VERZET. — STRAFZAKEN. — TERMIJN OM VERZET AAN TE TEKENEN. — VER-
MELDING IN HET EXPLOOT VAN BETEKENING. — ONTBREEKT. — GEVOLG. — VER-
ZET INGESTELD NA VERJARING VAN DE STRAF.

3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — VERZET. — STRAFZAKEN. — TERMIJN OM VERZET

AAN TE TEKENEN. — VERMELDING IN HET EXPLOOT VAN BETEKENING. — ONT-
BREEKT. — GEVOLG. — VERZET INGESTELD NA VERJARING VAN DE STRAF.

1° In strafzaken, waar artikel 742 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toe-
passing is, kan alleen het geschrift dat de rechter tijdens de debatten is over-
handigd als een schriftelijke conclusie worden beschouwd (1).

2° en 3° Om het recht op een eerlijke behandeling van de zaak te waarborgen,
dient de rechter geen verzet ontvankelijk te verklaren dat na de verjaring
van de straf is ingesteld omdat het exploot van betekening van het verstek-
vonnis noch het recht vermeldde om verzet te doen noch de wettelijk bepaalde
termijn om dat rechtsmiddel in te stellen.

(S.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 22 mei 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 12 september 2007, AR P.07.0942.F, AC 2007, nr. 403.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

In strafzaken, waar artikel 742 Gerechtelijk Wetboek niet van toepas-
sing is, kan alleen het geschrift dat de rechter tijdens het debat is over-
handigd, een schriftelijke conclusie uitmaken.

Uit de rechtspleging blijkt niet dat de eiser mondeling of schriftelijk
voor het hof van beroep conclusie heeft genomen.

Het middel, dat het arrest verwijt dat het de conclusie niet beant-
woordt, kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel verwijt het arrest dat het artikel 6 EVRM schendt door
het verzet van de eiser tegen het vonnis dat hem bij verstek veroordeel-
de, niet-ontvankelijk te verklaren. Het voert aan dat aangezien het ex-
ploot van betekening van dat vonnis noch het recht vermeldde om
verzet te doen noch de wettelijk bepaalde termijn om dat rechtsmiddel
in te stellen, de eiser het recht op een eerlijk proces werd ontzegd.

Uit het door de eiser aangeklaagde verzuim volgt niet dat de rechter,
om het recht te waarborgen dat volgens het middel zou zijn miskend,
een verzet ontvankelijk moet verklaren dat, zoals te dezen, na de ver-
jaring van de straf is ingesteld.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Close. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Cornez
(bij de balie te Bergen).

N° 632

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.14.1294.F)

1° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — UITSPRAAK VAN DE BE-
SLISSING IN OPENBARE RECHTSZITTING. — VASTSTELLING. — VORM.
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — UIT-
SPRAAK VAN DE BESLISSING IN OPENBARE RECHTSZITTING. — VASTSTELLING. —
VORM.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BE-
SLISSING TOT INTERNERING. — UITSPRAAK VAN DE BESLISSING IN OPENBARE

RECHTSZITTING. — VASTSTELLING. — VORM.

4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — INTERNERING. — ONDER-
ZOEKSGERECHTEN. — UITSPRAAK VAN DE BESLISSING IN OPENBARE RECHTSZIT-
TING. — VASTSTELLING. — VORM.

1°, 2° en 3° en 4° Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting niets zegt
over het al dan niet openbare karakter van de rechtszitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling, maar het arrest dat de internering beveelt vaststelt
dat het in openbare rechtszitting werd uitgesproken, is er geen grond om, bij
wijze van hiërarchie tussen beide akten, de vaststelling ongeldig te verkla-
ren, door het arrest zelf, van de openbaarheid van de rechtszitting waarop
het werd gewezen.

(B. T. F. E.A.)

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 26 juni 2014.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Middel

Het middel voert de schending aan van de artikelen 7 en 9 Wet Be-
scherming Maatschappij, alsook van de artikelen 148 en 149 Grondwet.

Het voert aan dat de stukken van de rechtspleging niet aantonen dat
de kamer van inbeschuldigingstelling, in openbare rechtszitting, het
arrest heeft gewezen waarbij de internering van de eiser wordt bevolen.

De eiser geeft toe dat het bestreden arrest vermeldt dat het in open-
bare rechtszitting werd uitgesproken.

Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt niet dat deze met
gesloten deuren werd gehouden.

Uit het feit dat het proces-verbaal niets zegt over het al dan niet
openbare karakter van de rechtszitting, volgt niet dat het een vermel-
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ding bevat die, op dat punt, een eveneens authentieke vermelding van
het arrest tegenspreekt.

Bijgevolg is er geen grond om, bij wijze van hiërarchie tussen beide
akten, de vaststelling, door het arrest zelf van de openbaarheid van de
rechtszitting waarop het werd gewezen, ongeldig te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerders

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Close, afdelingsvoorzitter. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  —
Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 633

2° KAMER — 22 oktober 2014
(AR P.14.1390.F)

CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — AFSTAND. — BURGERLIJKE RECHTS-
VORDERING. — BURGERLIJKE PARTIJ. — ADVOCAAT. — TUSSENKOMST. — VOOR-
WAARDE.

Het Hof slaat acht op de afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door
de burgerlijke partij, hoewel die afstand is gedaan door een advocaat die
geen drager is van een bijzondere volmacht en die geen advocaat is bij het
Hof van Cassatie, wanneer die afstand niet gelijkstaat met een afstand van
rechtsvordering (1).

(B.)

(1) Zie Cass. 2 juni 2004, AR P.04.0339.F, AC 2004, nr. 297; R. DECLERCQ, Cassation en
matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, pp. 263-264; S. VAN OVERBEKE, “Afstand van
het cassatieberoep”, in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS (uitgevers), Cassatie in straf-
zaken, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 63.
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22 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer ridder de Codt, eerste
voorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Vandermeersch, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Herman
(bij de balie te Luik) en de heer Castiaux (bij de balie te Brussel).

N° 634

1° KAMER — 23 oktober 2014
(AR C.14.0207.F)

1° BEWIJS. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERMOEDENS. — BEGRIP. — MIDDEL

DAT KRITIEK UITOEFENT OP DE BEOORDELING VAN HET HOF VAN BEROEP OVER

FEITEN WAARVAN HET KENNIS HAD GENOMEN.

2° VERRIJKING ZONDER OORZAAK. — VOORWAARDEN.

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERRIJKING ZONDER OORZAAK. —
VOORWAARDEN.

4° VERRIJKING ZONDER OORZAAK. — VOORWAARDEN. — GEEN OORZAAK. —
DRAAGWIJDTE.

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — VERRIJKING ZONDER OORZAAK. —
VOORWAARDEN. — GEEN OORZAAK. — DRAAGWIJDTE.

1° Vermoedens zijn een bewijsmiddel van een onbekend feit; het middel dat kri-
tiek uitoefent op de beoordeling die het hof van beroep maakte over de feiten
waarvan het kennisnam, houdt geen verband met de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek die voornoemd bewijsmiddel regelen (1).
(Artt. 1349 en 1353 BW)

(1) 1. Het bestreden arrest stelt vast dat eisers cliënte hem heeft gemeld dat zij
schulden had en hem gevraagd heeft haar te helpen om vlug een oplossing te vinden
zodat zij haar reeds vervallen schulden zou kunnen betalen, dat de eiser verscheidene
betalingen heeft gedaan en dat hij haar heeft aangemaand om hem de kasvoorschotten
en de uitgaven die hij voor haar rekening heeft gemaakt, terug te betalen. Het arrest
wijst erop dat de bewijslast van de aard van de verbintenissen van zijn cliënte en van
haar verplichting tot terugbetaling op de eiser rust en dat hij zicht beroept op een
brief van zijn cliënte die een begin van schriftelijk bewijs vormt, waardoor het aange-
voerde bestaan van een leningsovereenkomst of van een lastgeving aannemelijk wordt.
Vervolgens overweegt het arrest dat de eiser echter geen enkel gegeven aanvoert op
grond waarvan dat begin van schriftelijk bewijs kan worden vervolledigd, zoals door
getuigenissen of vermoedens, aangezien uit de “kasvoorschotten” waarnaar wordt ver-
wezen in verscheidene brieven van de eiser en van zijn cliënte niet kan worden afgeleid
dat de eiser van haar een lastgeving zou hebben ontvangen opdat hij verschillende
bedragen zou voorschieten tegen terugbetaling, noch dat er tussen de partijen een
leningsovereenkomst zou zijn gesloten.

2. Het middel voert aan dat het bestreden arrest niet naar recht uit de hierboven
weergegeven feiten heeft kunnen afleiden dat de vermelding “kasvoorschotten” in de
briefwisseling tussen de partijen geen voorschotten waren waarvan de eiser terugbeta-
ling kon krijgen, ofwel krachtens een leningsovereenkomst, ofwel krachtens een last-
gevingsovereenkomst, en dat het arrest het begrip feitelijk vermoeden heeft miskend
door te beslissen dat noch het bewijs van een leningsovereenkomst, noch dat van een
lastgevingsovereenkomst is geleverd.
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3. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof zijn vermoedens een middel om een
onbekend feit te bewijzen (Cass. 11 oktober 2012, AR C.10.0711.F, AC 2012, nr. 524; Cass.
14 mei 2012, AR C.09.0271.F, AC 2012, nr. 297; Cass. 26 april 2011, AR C.11.0054.F, AC 2011,
nr. 277; Cass. 11 oktober 2010, AR S.09.0117.F, AC 2010, nr. 588; Cass. 20 december 2007, AR
C.07.0161.N, AC 2007, nr. 652; Cass. 26 maart 2004, AR C.02.0038.F, AC 2004, nr. 170).

Het Hof preciseert dat de rechter niet bij wet bepaalde vermoedens slechts mag aan-
nemen wanneer ze hem zekerheid verschaffen omtrent het bestaan van het vast te stel-
len feit dat hij uit een bekend feit afleidt (Cass. 16 juni 2003, AR S.02.0037.F, AC 2003,
nr. 354).

a. Uit dat beginsel maakt het verschillende gevolgtrekkingen op het vlak van de
ontvankelijkheid van het middel of van het ontbreken van juridische grondslag in
zoverre dat middel de schending van die artikelen aanvoert.

Het Hof heeft in een arrest van 11 oktober 2012 geoordeeld dat het middel, dat kri-
tiek uitoefent op de beoordeling, door het hof van beroep, van de voorgelegde feiten,
geen verband houdt met de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, die dat
bewijsmiddel regelen en bijgevolg niet ontvankelijk is (AR C.10.0711.F, AC 2012, nr. 524;
Cass. 11 oktober 2010, AR S.09.0117.F, AC 2010, nr. 588).

In een arrest van 14 mei 2012 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen 1349 en 1353,
die dat bewijsmiddel regelen, geen verband houden met het oordeel van de rechter over
het bestaan van een fout en dat het middel, dat kritiek uitoefent op een dergelijke
beslissing door de schending van die artikelen aan te voeren bijgevolg niet ontvanke-
lijk is (AR C.09.0271.F, AC 2012, nr. 297; Cass. 26 maart 2004, AR C.02.0038.F, AC 2004,
nr. 170).

In een arrest van 26 april 2011 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat dit bewijsmiddel regelt, geen verband houdt met de beoordeling
van de rechter over de gegrondheid van de vordering die hem is voorgelegd en dat het
middel, dat de schending van die bepaling aanvoert, faalt naar recht (AR C.11.0054.F,
AC 2011, nr. 277).

b. Wanneer het middel dat gegrond is op de schending van de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek ontvankelijk is of niet faalt naar recht, d.w.z. wanneer de
feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten het bewijs van een onbekend feit
heeft afgeleid en wanneer het middel opkomt tegen de door die rechter gemaakte aflei-
ding (gevolgtrekking), oordeelt het Hof dat de rechter, hoewel hij op onaantastbare
wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrek-
kingen die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overge-
laten, hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden dat aan het toezicht van het Hof is
onderworpen, niet mag miskennen of denatureren; het Hof gaat na of de bodemrechter
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen heeft getrokken die geen verband
houden met die feiten of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (Cass.
10 juni 2010, AR C.09.0457.N, AC 2010, nr. 410; Cass. 3 mei 2010, AR S.09.0024.N, AC 2010,
nr. 303; Cass. 22 april 2010, AR C.08.0602.N, AC 2010, nr. 271; Cass. 20 december 2007, AR
C.07.0161.N, AC 2007, nr. 652; Cass. 3 december. 2007, AR C.07.0003.F, AC 2007, nr. 603;
Cass. 19 juni 1998, AR C.97.0156.F, AC 1998, nr. 325; Cass. 17 april 1998, AR F.97.0030-
F.97.0031.F, AC 1998, nr. 198).

c. Uit het bovenstaande volgt dat
 wanneer de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten afleidt dat er geen

bewijs wordt geleverd van een onbekend feit, houdt het middel, dat de schending aan-
voert van de artikelen 1349 en 1353 en daarbij betoogt dat die rechter uit de door hem
vastgestelde feiten niet heeft kunnen afleiden dat het onbekende feit niet bewezen is,
geen verband met de schending van die bepalingen; bijgevolg zal het Hof zeggen dat het
middel, dat kritiek uitoefent op de beoordeling die het hof van beroep maakte over de
feiten waarvan het kennisnam, geen verband houdt met die artikelen;

 wanneer de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten niet afleidt dat er
geen bewijs wordt geleverd van een onbekend feit, maar wel een juridische omschrij-
ving van die feiten afleidt, houdt het middel, dat de schending aanvoert van de artike-
len 1349 en 1353, en daarbij betoogt dat die rechter uit de door hem vastgestelde feiten
de juridische omschrijving die hij ervan geeft, niet heeft kunnen afleiden, geen ver-
band met de schending van die bepalingen: het Hof zal bijgevolg zeggen dat het middel,
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2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak vereist
de voorwaarde van het ontbreken van oorzaak van de verarming en van de
verrijking (1). (Algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oor-
zaak)

4° en 5° De verrijking is niet zonder oorzaak wanneer zij haar oorsprong vindt
in de wil van de verarmde, voor zover deze de wil heeft gehad een definitieve
vermogensverschuiving ten voordele van de verrijkte tot stand te brengen (2).
(Algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak)

(V. T. CRUYSMANS, ADVOCAAT VOORLOPIG BEWINDVOERDER 
VAN DE GOEDEREN VAN M.)

Conclusie van advocaat-generaal Werquin (vertaling):

1. Het bestreden arrest stelt vast dat eisers cliënte hem heeft gemeld
dat zij schulden had en hem gevraagd heeft haar te helpen om vlug een
oplossing te vinden zodat zij haar reeds vervallen schulden zou kunnen
betalen, dat de eiser verscheidene betalingen heeft gedaan en dat hij
haar heeft aangemaand om hem de kasvoorschotten en de uitgaven die
hij voor haar rekening heeft gemaakt, terug te betalen. Het arrest wijst
erop dat de bewijslast van de aard van de verbintenissen van zijn cliënte
en van haar verplichting tot terugbetaling op de eiser rust en dat hij

dat opkomt tegen de beslissing van de rechter om een juridische omschrijving in aan-
merking te nemen, die hij preciseert, zoals een fout, op grond van de door hem vastge-
stelde feiten geen verband houdt met die bepalingen;

 wanneer de bodemrechter beslist dat een vordering juridisch ongegrond is, houdt
het middel, dat de schending van artikel 1353 aanvoert en daartoe betoogt dat de rech-
ter die beslissing niet naar recht heeft kunnen nemen, geen verband met die bepaling;
het Hof zal bijgevolg zeggen dat het middel niet ontvankelijk is;

 wanneer de bodemrechter uit de door hem vastgestelde feiten het bewijs van een
onbekend feit afleidt, is het middel dat de schending van de artikelen 1349 en 1353 aan-
voert en daartoe betoogt dat de rechter uit de door hem vastgestelde feiten niet het
bewijs van een onbekend feit heeft kunnen afleiden, ontvankelijk: enkel in dat geval
vraagt het middel wettelijk aan het Hof om zijn marginale toetsing uit te oefenen en is
het Hof gerechtigd deze uit te oefenen;

 indien het Hof in het eerste geval zijn marginale toetsing zou uitoefenen, zou het
zijn bevoegdheid te buiten gaan aangezien het zou ingaan tegen de onaantastelijke
beoordeling van de feitenrechter over de bewijswaarde van de feiten die hij heeft vast-
gesteld; in het tweede en derde geval kan het Hof die toetsing slechts uitoefenen, naar
gelang van het geval, indien het middel de schending aanvoert van de wettelijke bepa-
ling die het juridische begrip omschrijft waarvan het middel beweert dat de rechter
het niet wettelijk heeft kunnen afleiden uit de door hem vastgestelde feiten, of indien
het middel de schending aanvoert van de wettelijke bepaling die de rechter heeft toe-
gepast om te beslissen dat de vordering niet gegrond is.

4. Aangezien het middel in het hier besproken arrest de bodemrechter verweet te
hebben beslist dat het bestaan van een leningsovereenkomst, dan wel van een lastge-
vingsovereenkomst, voor hem, op grond van de feiten die hij had vastgesteld, niet was
aangetoond, beslist het Hof bijgevolg, overeenkomstig zijn rechtspraak, dat het mid-
del, dat kritiek uitoefent op de beoordeling van het hof van beroep over de feiten waar-
van het heeft kennisgenomen, geen verband houdt met de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, die het bewijs door vermoedens regelen.

Th. W.
(1) Zie Cass. 10 mei 2012, AR C.10.0707.F, AC 2012, nr. 291.
(2) Zie Cass. 19 januari 2009, AR C.07.0575.N, AC 2009, nr. 43.
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zicht beroept op een brief van zijn cliënte die een begin van schriftelijk
bewijs vormt, waardoor het aangevoerde bestaan van een leningsover-
eenkomst of van een lastgeving aannemelijk wordt. Vervolgens over-
weegt het arrest dat de eiser echter geen enkel gegeven aanvoert op
grond waarvan dat begin van schriftelijk bewijs kan worden vervolle-
digd, zoals door getuigenissen of vermoedens, aangezien uit de “kasvoor-
schotten” waarnaar wordt verwezen in verscheidene brieven van de eiser
en van zijn cliënte niet kan worden afgeleid dat de eiser van haar een
lastgeving zou hebben ontvangen opdat hij verschillende bedragen zou
voorschieten tegen terugbetaling, noch dat er tussen de partijen een le-
ningsovereenkomst zou zijn gesloten.

2. Het middel voert aan dat het bestreden arrest niet naar recht uit de
hierboven weergegeven feiten heeft kunnen afleiden dat de vermelding
“kasvoorschotten” in de briefwisseling tussen de partijen geen voor-
schotten waren waarvan de eiser terugbetaling kon krijgen, ofwel krach-
tens een leningsovereenkomst, ofwel krachtens een lastgevingsovereen-
komst, en dat het arrest het begrip feitelijk vermoeden heeft miskend
door te beslissen dat noch het bewijs van een leningsovereenkomst, noch
dat van een lastgevingsovereenkomst is geleverd.

3. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof zijn vermoedens een mid-
del om een onbekend feit te bewijzen (Cass. 11 oktober 2012, AR
C.10.0711.F, AC 2012, nr. 524; Cass. 14 mei 2012, AR C.09.0271.F, AC 2012,
nr. 297; Cass. 26 april 2011, AR C.11.0054.F, AC 2011, nr. 277; Cass.
11 oktober 2010, AR S.09.0117.F, AC 2010, nr. 588; Cass. 20 december 2007,
AR C.07.0161.N, AC 2007, nr. 652; Cass. 26 maart 2004, AR C.02.0038.F, AC
2004, nr. 170).

Het Hof preciseert dat de rechter niet bij wet bepaalde vermoedens
slechts mag aannemen wanneer ze hem zekerheid verschaffen omtrent
het bestaan van het vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit afleidt
(Cass. 16 juni 2003, AR S.02.0037.F, AC 2003, nr. 354).

a. Uit dat beginsel maakt het verschillende gevolgtrekkingen op het
vlak van de ontvankelijkheid van het middel of van het ontbreken van
juridische grondslag in zoverre dat middel de schending van die artike-
len aanvoert.

Het Hof heeft in een arrest van 11 oktober 2012 geoordeeld dat het mid-
del, dat kritiek uitoefent op de beoordeling, door het hof van beroep, van
de voorgelegde feiten, geen verband houdt met de artikelen 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, die dat bewijsmiddel regelen en bijgevolg
niet ontvankelijk is (AR C.10.0711.F, AC 2012, nr. 524; Cass. 11 oktober
2010, AR S.09.0117.F, AC 2010, nr. 588).

In een arrest van 14 mei 2012 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen
1349 en 1353, die dat bewijsmiddel regelen, geen verband houden met het
oordeel van de rechter over het bestaan van een fout en dat het middel,
dat kritiek uitoefent op een dergelijke beslissing door de schending van
die artikelen aan te voeren bijgevolg niet ontvankelijk is (AR
C.09.0271.F, AC 2012, nr. 297; Cass. 26 maart 2004, AR C.02.0038.F, AC 2004,
nr. 170).
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In een arrest van 26 april 2011 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 1353
van het Burgerlijk Wetboek, dat dit bewijsmiddel regelt, geen verband
houdt met de beoordeling van de rechter over de gegrondheid van de vor-
dering die hem is voorgelegd en dat het middel, dat de schending van die
bepaling aanvoert, faalt naar recht (AR C.11.0054.F, AC 2011, nr. 277).

b. Wanneer het middel dat gegrond is op de schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek ontvankelijk is of niet
faalt naar recht, d.w.z. wanneer de feitenrechter uit de door hem vastge-
stelde feiten het bewijs van een onbekend feit heeft afgeleid en wanneer
het middel opkomt tegen de door die rechter gemaakte afleiding (gevolg-
trekking), oordeelt het Hof dat de rechter, hoewel hij op onaantastbare
wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de
gevolgtrekkingen die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel
en beleid worden overgelaten, hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden
dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet mag miskennen of
denatureren; het Hof gaat na of de bodemrechter uit de door hem vast-
gestelde feiten geen gevolgen heeft getrokken die geen verband houden
met die feiten of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord
(Cass. 10 juni 2010, AR C.09.0457.N, AC 2010, nr. 410; Cass. 3 mei 2010, AR
S.09.0024.N, AC 2010, nr. 303; Cass. 22 april 2010, AR C.08.0602.N, AC 2010,
nr. 271; Cass. 20 december 2007, AR C.07.0161.N, AC 2007, nr. 652; Cass.
3 december. 2007, AR C.07.0003.F, AC 2007, nr. 603; Cass. 19 juni 1998, AR
C.97.0156.F, AC 1998, nr. 325; Cass. 17 april 1998, AR F.97.0030-F.97.0031.F,
AC 1998, nr. 198).

c. Uit het bovenstaande volgt dat

 wanneer de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten afleidt
dat er geen bewijs wordt geleverd van een onbekend feit, houdt het mid-
del, dat de schending aanvoert van de artikelen 1349 en 1353 en daarbij
betoogt dat die rechter uit de door hem vastgestelde feiten niet heeft
kunnen afleiden dat het onbekende feit niet bewezen is, geen verband
met de schending van die bepalingen; bijgevolg zal het Hof zeggen dat
het middel, dat kritiek uitoefent op de beoordeling die het hof van be-
roep maakte over de feiten waarvan het kennisnam, geen verband houdt
met die artikelen;

 wanneer de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten niet af-
leidt dat er geen bewijs wordt geleverd van een onbekend feit, maar wel
een juridische omschrijving van die feiten afleidt, houdt het middel, dat
de schending aanvoert van de artikelen 1349 en 1353, en daarbij betoogt
dat die rechter uit de door hem vastgestelde feiten de juridische om-
schrijving die hij ervan geeft, niet heeft kunnen afleiden, geen verband
met de schending van die bepalingen: het Hof zal bijgevolg zeggen dat
het middel, dat opkomt tegen de beslissing van de rechter om een juri-
dische omschrijving in aanmerking te nemen, die hij preciseert, zoals
een fout, op grond van de door hem vastgestelde feiten geen verband
houdt met die bepalingen;

 wanneer de bodemrechter beslist dat een vordering juridisch onge-
grond is, houdt het middel, dat de schending van artikel 1353 aanvoert en
daartoe betoogt dat de rechter die beslissing niet naar recht heeft kun-
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nen nemen, geen verband met die bepaling; het Hof zal bijgevolg zeggen
dat het middel niet ontvankelijk is;

 wanneer de bodemrechter uit de door hem vastgestelde feiten het be-
wijs van een onbekend feit afleidt, is het middel dat de schending van de
artikelen 1349 en 1353 aanvoert en daartoe betoogt dat de rechter uit de
door hem vastgestelde feiten niet het bewijs van een onbekend feit heeft
kunnen afleiden, ontvankelijk: enkel in dat geval vraagt het middel wet-
telijk aan het Hof om zijn marginale toetsing uit te oefenen en is het Hof
gerechtigd deze uit te oefenen;

 indien het Hof in het eerste geval zijn marginale toetsing zou uitoefe-
nen, zou het zijn bevoegdheid te buiten gaan aangezien het zou ingaan
tegen de onaantastelijke beoordeling van de feitenrechter over de be-
wijswaarde van de feiten die hij heeft vastgesteld; in het tweede en derde
geval kan het Hof die toetsing slechts uitoefenen, naar gelang van het
geval, indien het middel de schending aanvoert van de wettelijke bepa-
ling die het juridische begrip omschrijft waarvan het middel beweert dat
de rechter het niet wettelijk heeft kunnen afleiden uit de door hem vast-
gestelde feiten, of indien het middel de schending aanvoert van de wet-
telijke bepaling die de rechter heeft toegepast om te beslissen dat de
vordering niet gegrond is.

4. Aangezien het middel in het hier besproken arrest de bodemrechter
verweet te hebben beslist dat het bestaan van een leningsovereenkomst,
dan wel van een lastgevingsovereenkomst, voor hem, op grond van de fei-
ten die hij had vastgesteld, niet was aangetoond, beslist het Hof bijge-
volg, overeenkomstig zijn rechtspraak, dat het middel, dat kritiek
uitoefent op de beoordeling van het hof van beroep over de feiten waar-
van het heeft kennisgenomen, geen verband houdt met de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, die het bewijs door vermoedens re-
gelen.

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 oktober 2013.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Vermoedens zijn een bewijsmiddel van een onbekend feit.
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Het middel dat kritiek uitoefent op de beoordeling door het hof van
beroep van de feiten waarvan het kennisnam, houdt geen verband met
de artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek die voornoemd bewijsmid-
del regelen.

Voor het overige is het middel geheel afgeleid uit een tevergeefs aan-
gevoerde schending van de voornoemde artikelen 1349 en 1353.

Het middel is niet ontvankelijk.

Tweede middel

Derde onderdeel

Het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak vereist
de voorwaarde van het ontbreken van oorzaak van de verarming en van
de verrijking.

De verrijking is niet zonder oorzaak wanneer zij haar oorsprong vindt
in de wil van de verarmde, voor zover deze de wil heeft gehad een defi-
nitieve vermogensverschuiving ten voordele van de verrijkte tot stand
te brengen.

Het arrest stelt vast dat “mevrouw C.M. op 30 juli 2002 haar raadsman,
[de eiser], heeft gemeld dat zij schulden had en hem had gevraagd haar
te helpen ‘om vlug een oplossing te vinden zodat zij haar reeds verval-
len schulden zou kunnen betalen’”, dat de eiser op 15 oktober 2002
1.364 euro heeft doen storten op de rekening van mevrouw M., dat “[de
eiser] vanaf 30 oktober 2002 maandelijks de maandelijkse termijnen
heeft betaald van de lening die mevrouw M. was aangegaan bij NV Kre-
fima” dat “hij voor het overige tussen 30 oktober 2002 en 13 november
2005 talrijke betalingen heeft gedaan, ofwel op de bankrekening van
mevrouw M., ofwel als betaling van facturen die mevrouw M. hem had
bezorgd”, dat “[de eiser] in zijn brief van 17 april 2005 aan mevrouw M.
heeft voorgesteld dat hij bij haar zou langskomen om de ‘eventuele de-
finitieve oplossingen’ voor haar financiële problemen en voor de terug-
betaling van de geleende bedragen te bespreken” en dat [hij] haar “bij
faxberichten van 3 april en 7 mei 2006 heeft aangemaand om hem ‘de
kasvoorschotten en de uitgaven die hij voor (haar) rekening heeft ge-
maakt’, tot beloop van 53.329,99 euro, terug te betalen”.

Het arrest overweegt dat niet bewezen is dat de eiser van mevrouw M.
een lastgeving zou hebben ontvangen opdat hij verschillende bedragen
zou voorschieten tegen terugbetaling, noch dat er tussen de partijen
een leningsovereenkomst zou zijn gesloten.

Het arrest stelt vast dat de verweerder “aanvoert dat [de eiser] zijn
cliënte, mevrouw M. had verzekerd hij in het gelijk zou worden gesteld
in het burgerlijk proces waartoe zij hem had gelast en dat hij betaald
zou worden door aanzienlijke bedragen die hij zou recupereren. Volgens
hem betekent dat akkoord dat [de eiser] aan zijn cliënte geen honora-
rium had gevraagd en evenmin de terugbetaling van de kosten van haar
had gevorderd en dat hij in haar plaats talrijke betalingen had gedaan”
en dat de eerste rechter heeft uitgesloten dat er een pactum de quota litis
werd gesloten, “gelet op de overlegging door [de eiser] van een tussen-
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tijdse kosten- en honorariumstaat van 5 september 2001” en overweegt
vervolgens dat “het bestaan van een pactum ‘de quota litis’ tussen de par-
tijen echter plausibel is”.

Het vermeldt dat “immers, enerzijds, niet wordt betwist dat [de eiser]
de raadsman was van mevrouw M. in een belangrijk in 2000 ontstaan
erfrechtelijk geschil” en dat “anderzijds uit de aan het hof [van beroep]
voorgelegde gegevens blijkt dat:

— aan mevrouw M. geen enkel voorschot op het honorarium werd ge-
vraagd voor het beheer van dat geschil;

— geen enkele honorariumovereenkomst werd gesloten en dat er geen
enkele brief wordt overgelegd waarin mevrouw M. wordt ingelicht over
de wijze waarop de kosten en het honorarium worden berekend;

— de tussentijdse kosten- en honorariumstaat van 5 september 2001,
voor een bedrag van 4.584,40 euro, dateert van vóór de eerste van de be-
talingen waarvan [de eiser] thans de terugbetaling vordert […];

— dat niet wordt aangetoond dat de kosten- en honorariumstaat van
5 september 2001 werd betaald noch dat een herinneringsschrijven in die
zin aan mevrouw M. werd gezonden […];

— [de eiser] kosten heeft gemaakt […] en toentertijd de terugbetaling
ervan niet heeft gevorderd;

— dat er geen enkele eindstaat van het honorarium wordt overgelegd
hoewel het geschil gesloten werd (ten nadele van mevrouw M.);

— [de eiser] mevrouw M. geen enkele schulderkenning heeft doen on-
dertekenen en niet schriftelijk heeft gepreciseerd wat hij als tegenpres-
tatie voor die betalingen verwachtte […]”.

Het overweegt ook dat “de pacta ‘de quota litis’ door de raad van de
orde van advocaten van de balie van Brussel verboden worden teneinde
te vermijden dat advocaten hun zelfstandigheid verliezen door hun be-
langen te nauw met die van hun cliënten te verweven” en dat “de be-
wijslast hoe dan ook bij de eiser tot betaling berust, zodat het niet [aan
de verweerder] staat de aard van de overeenkomst tussen de partijen
aan te tonen”.

Uit die vermeldingen volgt niet dat de eiser door betalingen voor re-
kening van mevrouw M. te doen, de wil heeft gehad een definitieve ver-
mogensverschuiving voor de betaalde bedragen tot stand te brengen.

Het arrest, dat overweegt dat, “hoewel de verrijking van mevrouw M.
en de verarming [van de eiser] bewezen zijn, de vermogensoverdracht in
deze zaak verantwoordt wordt door de wijze waarop [de eiser] heeft ge-
handeld ter uitvoering van een akkoord dat hij met mevrouw M. had ge-
sloten” en dat “de verrijking zonder oorzaak bijgevolg niet kan worden
aangevoerd om te vergoelijken dat er geen bewijs bestaat van de over-
eenkomst die de betrekkingen tussen de partijen regelde”, verant-
woordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing om de op de verrijking
zonder oorzaak gegronde vordering niet-gegrond te verklaren.

Het onderdeel is gegrond.
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Omvang van cassatie

De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over eisers op de
verrijking zonder oorzaak gegronde vordering strekt zich uit tot alle
beslissingen die de nieuwe en de incidentele vordering van de eiser ont-
vankelijk maar niet-gegrond verklaren, gelet op het door de eerste
rechter vastgestelde verband tussen die beslissingen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger be-
roep ontvankelijk verklaart;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

23 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Heenen en de heer T’Kint.

N° 635

1° KAMER — 23 oktober 2014
(AR C.14.0456.F)

WRAKING. — GEWETTIGDE VERDENKING. — ANDER MILIEUGESCHIL. — DOOR DE-

ZELFDE KAMER VAN HET HOF VAN BEROEP UITGESPROKEN VEROORDELING IN DE

KOSTEN. — KLACHT VAN DE VERZOEKSTER BIJ HET COMPLIANCE COMMITTEE TE

AARHUS DIE GEVOLGEN KAN HEBBEN.

De omstandigheid dat de verzoekster bij het Compliance Committee van het
Verdrag van Aarhus een klacht heeft ingediend tegen de veroordeling tot de
kosten die jegens haar in een ander milieugeschil werd uitgesproken door een
arrest van de twaalfde kamer van het hof van beroep te Luik, en dat die
klacht gevolgen kan hebben, kan bij de partijen of bij derden geen gewettigde
verdenking doen ontstaan omtrent de geschiktheid van de rechters die de
voornoemde kamer vormen om met de vereiste onpartijdigheid en onafhanke-
lijkheid uitspraak in de zaak te doen. (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek)

(TERRE WALLONNE V.Z.W. T. L. E.A.)
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede en door meester Alain Lebrun, advocaat
bij de balie te Luik, ondertekende akte die op 30 september 2014 is neer-
gelegd op de griffie van het hof van beroep te Luik vordert de verzoek-
ster de wraking van mevrouw C. M., mevrouw M. W. en de heer J.-P. V.,
raadsheren in dat hof, die de twaalfde kamer vormen.

Die magistraten hebben op 30 september 2014 de bij artikel 836, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld,
die hun met redenen omklede weigering bevat om zich van de zaak te
onthouden.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het verzoek tot wraking steunt op artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wet-
boek luidens hetwelk iedere rechter gewraakt kan worden wegens wet-
tige verdenking.

De omstandigheid dat de verzoekster bij het Compliance Committee
van het Verdrag van Aarhus een klacht heeft ingediend tegen de ver-
oordeling tot de kosten die jegens haar in een ander milieugeschil werd
uitgesproken door de twaalfde kamer van het hof van beroep te Luik en
dat die klacht gevolgen kan hebben, is niet van aard bij de partijen of
bij derden gewettigde verdenking te doen ontstaan omtrent de ge-
schiktheid van de rechters die de voornoemde kamer vormen om te de-
zen met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen.

Er bestaat geen grond tot wraking.

Het verzoek is niet gegrond.

Dictum

Het Hof,

Wijst het verzoek tot wraking af.

Zegt dat dit arrest binnen achtenveertig uur bij gerechtsbrief ter
kennis van de partijen zal worden gebracht.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

23 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Lebrun (bij de balie te Luik), de heer Drion (bij de balie te Luik) en
de heer Regout (bij de balie te Luik).
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N° 636

1° KAMER — 24 oktober 2014
(AR C.12.0462.N)

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN — NIE-
TIGVERKLARING VAN EEN PROCESHANDELING — BELANGENSCHADE — BEGRIP.

2° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) — BURGERLIJKE ZAKEN — RECHTSPLE-
GING IN HOGER BEROEP — ONTBREKEN VAN GELEGENHEID TOT VERWEER — GE-
VOLG.

3° HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCI-
ALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP —
ONSPLITSBAAR GESCHIL — ONTBREKEN VAN GELEGENHEID TOT VERWEER —
RECHT VAN VERDEDIGING — GEVOLG.

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) — RECHT VAN VERDEDIGING —
ONSPLITSBAAR GESCHIL — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP — ONTBREKEN

VAN GELEGENHEID TOT VERWEER — GEVOLG.

5° RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN — ONSPLITSBAAR

GESCHIL — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP — ONTBREKEN VAN GELEGENHEID

TOT VERWEER — GEVOLG.

1° Belangenschade in de zin van artikel 861 Gerechtelijk Wetboek veronder-
stelt dat de partij die de exceptie opwerpt, door het verzuim of de onregelma-
tigheid haar rechten in het geding redelijkerwijze niet of niet volledig heeft
kunnen laten gelden binnen de normale procesgang. (Art. 861 Gerechtelijk
Wetboek)

2°, 3°, 4° en 5° De appelrechters die het hoger beroep niet toelaatbaar verklaren
op grond van artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek, hoewel uit de stukken waar-
op het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de partijen in de gelegenheid
werden gesteld enig verweer omtrent de onsplitsbaarheid te voeren, misken-
nen het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging. (Art. 1053
Gerechtelijk Wetboek; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)

(P. T. B. 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 Tongeren van 2 april 2012.

Afdelingsvoorzitter 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.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1057, 3° en 7°, Gerechtelijk Wetboek vermeldt de
beroepsakte, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de
woonplaats van de gedaagde in hoger beroep, alsook de uiteenzetting
van de grieven.

2. Krachtens artikel 861 Gerechtelijk Wetboek kan de rechter een
proceshandeling alleen dan nietig verklaren, indien het aangeklaagde
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van
de partij die de exceptie opwerpt.

Belangenschade in de zin van dit artikel veronderstelt dat de partij
die de exceptie opwerpt, door het verzuim of de onregelmatigheid haar
rechten in het geding redelijkerwijze niet of niet volledig heeft kunnen
laten gelden binnen de normale procesgang.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eerste en tweede verweerders schriftelijk zijn verschenen en hun stand-
punt in rechte hebben uiteengezet.

Uit de appelconclusie van de derde verweerder blijkt ook dat deze par-
tij de beide naamsvermeldingen in de hoofding heeft opgenomen en het
in de motieven uitsluitend heeft over H. A. O.

Uit de appelconclusie van de eiser blijkt vervolgens dat hij “Moha-
med” A. O. niet als juiste partij beschouwt, maar wel “Hanane” A. O.

Uit de schriftelijke verschijning en de syntheseberoepsbesluiten van
de eerste en tweede verweerders blijkt bovendien dat:

— de tweede verweerster zich aldaar identificeert als “A. O. H., voor-
heen wonend te (…), thans wonende te (…) dewelke in het vonnis a quo
verkeerdelijk vermeld werd als de heer A. O. M., Belg, geboren te (…),
wonend te …” en echtgenote van de eerste verweerder;

— beiden ook wijzen op een onjuiste adresvermelding in het beroepen
vonnis;

— beiden in het dispositief de verbetering vorderen van deze materi-
ële vergissingen en op hun beurt de bevestiging van hun oorspronkelij-
ke eisen, na uiteenzetting van hun standpunt in rechte.

4. Hieruit volgt dat de foute vermelding in de identiteit van de twee-
de verweerster en de onduidelijkheid in de precisering van de partijen
tegen wie het hoger beroep was ingesteld, de verweerders kennelijk niet
hebben belet tegenspraak te voeren en hun verweer uit te oefenen in ho-
ger beroep, zonder verwarring omtrent de identiteit van de partijen te-
gen wie het hoger beroep was gericht.

In deze omstandigheden konden de appelrechters niet oordelen dat de
belangen van de verweerders hierdoor werden geschaad.

Door op grond van die onregelmatigheden de beroepsakte nietig te
verklaren, schenden de appelrechters artikel 861 Gerechtelijk Wet-
boek.

Het middel is in zoverre gegrond.



2342 ARRESTEN VAN CASSATIE   24.10.14 - N° 637

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2342  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
5. De appelrechters wijzen het hoger beroep ook af omdat het een
onsplitsbaar geschil betreft waarin H. A. O. niet in de appelprocedure
werd betrokken.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet
dat partijen in de gelegenheid werden gesteld enig verweer omtrent de
onsplitsbaarheid te voeren.

7. De appelrechters die aldus het hoger beroep niet toelaatbaar ver-
klaren op grond van artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek, miskennen het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het middel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de tegeneis
van de eerste en tweede verweerders ongegrond 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 aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
van Antwerpen.

24 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Maes.

N° 637

1° KAMER — 24 oktober 2014
(AR C.13.0592.N)

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID. —
ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN IN EEN ANDERE LIDSTAAT. — BEVOEGD GERECHT.
— ONDERHOUDSGERECHTIGDE. — KEUZE. — ONDERHOUDSVORDERING INGESTELD

VOOR DE BELGISCHE RECHTER. — VASTSTELLING WOONPLAATS. — WIJZE. — GE-
VOLG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID. —
ONDERHOUDSVORDERING INGESTELD VOOR DE BELGISCHE RECHTER. — VAST-
STELLING WOONPLAATS. — WIJZE. — GEVOLG.

3° PREJUDICIEEL GESCHIL. — ONDERHOUDSVORDERING INGESTELD VOOR DE

BELGISCHE RECHTER. — VASTSTELLING WOONPLAATS. — WIJZE. — GEVOLG.
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4° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIELE GESCHILLEN. — ONDERHOUDSVOR-
DERING INGESTELD VOOR DE BELGISCHE RECHTER. — VASTSTELLING WOON-
PLAATS. — WIJZE. — GEVOLG.

5° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — BEGINSELS. —
ARTIKEL 31 EEX-VERORDENING. — TOEPASSING OP VOORLOPIGE OF BEWARENDE

MAATREGELEN. — WIJZE VAN BEPALING. — GEVOLG.

6° EUROPESE UNIE. — VERDRAGSBEPALINGEN. — INSTELLINGEN. — HOF

VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE. — ARTIKEL 31 EEX-VERORDENING. —
TOEPASSING OP VOORLOPIGE OF BEWARENDE MAATREGELEN. — WIJZE VAN BE-
PALING. — GEVOLG.

1° Krachtens artikel 5.2 EEX-Verordening heeft de onderhoudsgerechtigde de
keuze om een vordering in te stellen voor het gerecht van zijn woonplaats of
van zijn gewone verblijfplaats; uit artikel 59.1 EEX-Verordening volgt dat
het gerecht waarvoor de vordering wordt ingesteld op grond van zijn intern
recht vaststelt of de onderhoudsgerechtigde woonplaats heeft op het grond-
gebied van de lidstaat van dat gerecht; indien een onderhoudsvordering
wordt ingesteld voor de Belgische rechter, moet deze artikel 36 Gerechtelijk
Wetboek toepassen aangezien dit artikel de vaststelling van de woonplaats
in het procesrecht bepaalt; de woonplaats wordt aldus gedefinieerd als de
plaats waar de onderhoudsgerechtigde op de bevolkingsregisters is inge-
schreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf (1). (Artt. 5.2 en 59.1 EX-
Verordening; art. 36 Gerechtelijk Wetboek)

2°, 3° en 4° Er is geen aanleiding tot het stellen van de voorgestelde prejudici-
ële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wanneer het onder-
deel dat ervan uitgaat dat de woonplaats een Unierechtelijke definitie heeft
die overeenkomt met de bedoeling van de lidstaten faalt naar recht, aange-
zien de woonplaats uitsluitend wordt vastgesteld op basis van de internrech-
telijke definitie van het gerecht waarvoor de vordering wordt ingesteld (2).
(Artt. 5.2 en 59.1 EEX-Verordening)

5° en 6° De vraag of de EEX-Verordening op de voorlopige of bewarende maat-
regelen kan worden toegepast, wordt volgens de rechtspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Unie niet bepaald door de aard van die maatregelen,
maar door de aard van de rechten welke erdoor worden bewaard; artikel 31
EEX-Verordening kan volgens deze rechtspraak dus niet worden ingeroepen
voor de voorlopige of bewarende maatregelen inzake onderwerpen die van
het toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten, wanneer zij nauw
samenhangen met de vermogensrechtelijke betrekkingen die rechtstreeks uit
de huwelijksband voortvloeien (3). (Art. 31 EEX-Verordening)

(G. T. C.)

(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
(3) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem:

I. SITUERING

1. De betwisting kadert in een vordering tot echtscheiding en tot het
bekomen van voorlopige maatregelen door verweerster lastens eiser. Ei-
ser betwistte de bevoegdheid van de Belgische rechter.

2. Het bestreden arrest bevestigt, binnen de perken van het hoger be-
roep, de beroepen beschikking die de verplichting tot samenwonen schors-
te, verweerster machtigde om afzonderlijk te verblijven, zegde dat zij
voorlopig de onverdeelde roerende goederen in haar bezit mag gebruiken,
aan eiser verbod oplegde om enig goed dat in onverdeeldheid tussen par-
tijen is te vervreemden, hem oplegde om diverse persoonlijke goederen ter
beschikking van verweerster of van een derde te houden, een notaris aan-
stelde teneinde een inventaris op te stellen en eiser veroordeelde tot beta-
ling van een onderhoudsgeld, met dien verstande dat het basisbedrag van
de persoonlijke onderhoudsuitkering wordt herleid.

3. Tegen deze beslissing, waardoor de appelrechter zodoende de eerste
rechter en zichzelf in hoger beroep bevoegd achtte om uitspraak te doen
over voornoemde voorlopige maatregelen, voert eiser twee middelen tot
cassatie aan.

II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN

1. Het eerste onderdeel van het eerste middel verwijt het appelgerecht
zijn beslissing dat de Belgische rechter internationaal bevoegd was om
kennis te nemen van de onderhoudsvordering niet naar recht te verant-
woorden.

1.2. Overeenkomstig artikel 5.2 van Verordening nr. 44/2001 van
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelsza-
ken (EEX-Verordening) kan een persoon die woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat t.a.v. van onderhoudsverplichtingen wor-
den opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de tot onderhoud ge-
rechtigde woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het
een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de
staat van personen, voor het gerecht dat volgens zijn eigen recht bevoegd
is daarvan kennis te nemen, behalve in geval dat deze bevoegdheid uit-
sluitend berust op de nationaliteit van de partijen.

1.3. Waar in voormeld artikel 5.2 aan de onderhoudsgerechtigde de keu-
ze wordt gegeven de vordering te brengen voor zijn woonplaats of gewone
verblijfplaats, wordt er voor de invulling van het begrip woonplaats in
artikel 59.1 van diezelfde Verordening verwezen naar het interne recht
van de lidstaat (1). De Belgische rechter zal daarbij toepassing dienen te
maken van artikel 36 Ger. W. en niet van artikel 102 BW (2). Er is im-

(1) Zie M. TRAEST, “Commentaar bij artikel 5(2) EEX-Verordening”, in Gerechtelijk
recht. Bijzondere commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Klu-
wer, 2005, nrs 5 en 6.

(2) J. ERAUW, “Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden”, in H. VAN HOUTTE en
M. PERTEGAS SENDER (red.), Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 76.
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mers sprake van een vraagstuk van rechterlijke bevoegdheid (1). Een
persoon zal derhalve in België zijn woonplaats hebben indien hij in dit
land is ingeschreven op de bevolkingsregisters als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf (2).

1.4. Uit artikel 59 EEX-Verordening volgt derhalve dat op grond van
het interne recht van het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt,
wordt bepaald of de woonplaats op het grondgebied ligt van het land van
dat gerecht. Voor het begrip van de woonplaats wordt dus de definitie ge-
hanteerd die in de betrokken interne rechtsorde geldt. Zoals hierboven
besproken, is de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde volgens het
Belgische recht de plaats waar hij in de bevolkingsregisters is ingeschre-
ven als hebbende daar zijn hoofdverblijf, op grond van artikel 36 Ger. W.

1.5. Waar het appelgerecht in deze in feite en op niet betwiste wijze
heeft vastgesteld (p. 5/9, nr. 2.2) dat verweerster is ingeschreven in de be-
volkingsregisters van de stad Gent, en zij aldaar aldus haar woonplaats
heeft in de zin van artikel 36 Ger. W., volgt hieruit m.i. dan ook dat het
appelgerecht naar recht kon oordelen dat het bevoegd was om van de on-
derhoudsvordering van verweerster kennis te nemen op basis van
artikel 5.2 van Verordening nr. 44/2001.

1.6. In zoverre het onderdeel van een andere rechtsopvatting uitgaat,
lijkt dit mij dan ook te falen naar recht.

1.7. Het onderdeel nodigt uw Hof uit, alvorens recht te doen, aan het
Hof van Justitie de prejudiciële vraag voor te leggen of het verenigbaar
is met de bedoeling van de lidstaten om als bevoegde rechter in de zin
van artikel 5.2 van de Verordening nr. 44/2001 een rechter te weerhouden
van de plaats waar de onderhoudsgerechtigde weliswaar is ingeschreven
in de bevolkingsregisters als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf, maar
waar hij niet noodzakelijk ook werkelijk verblijft en zijn rechten uitoe-
fent? Volgens het onderdeel zou de bedoeling van de lidstaten de intern-
rechtelijke definitie van de woonplaats dus kunnen beïnvloeden, en lijkt
het er aldus vanuit te gaan dat het begrip van de woonplaats een auto-
nome, Unierechtelijke dimensie kan aannemen die de louter internrech-
telijke definitie van de woonplaats (in casu de plaats van inschrijving in
de bevolkingsregisters) eventueel kan bijstellen. Dit is m.i. echter in
strijd met de duidelijke collusieregel die is vastgesteld in artikel 59
EEX-Verordening. In dit artikel hebben de opstellers van de verordening
immers niet gekozen voor een Unierechtelijk concept van de woon-
plaats, maar hebben zij de invulling daarvan uitsluitend laten afhangen
van het interne recht van het gerecht waar de vordering is ingesteld.

1.8. Vanuit voormelde benadering bestaat er m.i. derhalve geen aanlei-
ding tot het stellen van een prejudiciële vraag en komt het mij aldus ook
niet toevallig voor dat er geen precedenten werden gevonden van recht-

(1) P. RENARD, “Rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”, PB. C.
5 maart 1979, nr. 59/17, waar in voetnoot 3 expliciet naar België wordt verwezen.

(2) M. TRAEST, “Commentaar bij artikel 59 EEX-Verordening”, in Gerechtelijk recht.
Bijzondere commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer,
2005, nr. 8.
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spraak waarin het Europees Hof van Justitie uitlegging geeft van het be-
grip woonplaats in de zin van de artikelen 5.2 en 59 EEX-Verordening.

2. In het tweede onderdeel voert eiser een schending aan van de
artikelen 1.1, 1.2.a) en 31 van de reeds eerder vermelde Verordening
nr. 44/2001 in zover het appelgerecht oordeelt dat verweerster in kort ge-
ding geen vordering inzake huwelijksvermogensrecht instelde, maar en-
kel voorlopige maatregelen vorderde die de grond van de zaak en ook het
huwelijksvermogensvermogen niet raken, terwijl de nagestreefde maat-
regelen zowel de persoon van de echtgenoten als hun goederen betroffen,
meer bepaald de persoonlijke en patrimoniale gevolgen van het huwelijk
hangende de echtscheidingsprocedure, andere dan een alimentatiegeld.

2.1. Blijkens artikel 1.1 wordt deze verordening toegepast in burgerlij-
ke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht, en naar luid van
artikel 1.2.a) wordt van het toepassingsgebied van de verordening uitge-
sloten de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwe-
lijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen.

2.2. Waar artikel 31 EEX-Verordening de mogelijkheid schept om voor-
lopige en bewarende maatregelen voorgeschreven in de wetgeving van
een lidstaat bij de rechterlijke autoriteiten van die staat aan te vragen,
zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Ver-
ordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, volgt uit
vaststaande rechtspraak van het Europees Hof van Justitie evenwel dat
dit artikel enkel van toepassing is op voorlopige of bewarende maatre-
gelen inzake onderwerpen die binnen het materiële toepassingsgebied
van de EEX-Verordening vallen (1). Artikel 31 is dus niet van toepassing
op vorderingen tot voorlopige maatregelen inzake onderwerpen die van
het toepassingsgebied van de verordening uitgesloten zijn, zoals de staat
van natuurlijke personen en het huwelijksgoederenrecht. Dit laatste be-
grip omvat niet alleen de in sommige nationale wetgevingen bepaalde-
lijk en uitsluitend voor de goederen van de echtgenoten getroffen
regelingen, maar betreft evenzeer alle vermogensrechtelijke relaties die
rechtstreeks uit de huwelijksband (dan wel uit het slaken ervan) voort-
vloeien (2). Vorderingen tot voorlopige maatregelen worden aldus van
het toepassingsgebied van de verordening uitgesloten wanneer de maat-
regelen nauw samenhangen met de vermogensrechtelijke betrekkingen
die rechtstreeks uit de huwelijksband voortvloeien (3). De vraag of de
verordening kan worden toegepast op voorlopige en bewarende maatre-

(1) HvJ 27 maart 1979, DE CAVEL I, 143/78, Jurisp. 1979, 1056, r.o. 9; HvJ 31 maart 1982,
W./H., 25/81, Jurispr. 1981, 1990, r.o. 7-9; HvJ 26 maart 1992, Reichert en Kockler t. Dresden
Bank AG, C-261//90, Jurisp. 1992, I-2175, r.o. 34; zie ook M. PERTEGAS-SENDER, “Commen-
taar bij artikel 31 EEX-Verordening”, in Gerechtelijk recht. Bijzondere commentaar met
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2003, 4.

(2) HvJ 27 maart 1979, DE CAVEL I, 143/78, Jurispr. 1979, 1056, r.o. 7; HvJ 31 maart 1982,
W./H. 25/81, Jurispr. 1981, 1190, r.o. 6.

(3) Bijvoorbeeld: verzegeling van een beslag op vermogensbestanddelen tijdens de
echtscheidingsprocedure (cf. supra De Cavel I); de afgifte van een document teneinde te
voorkomen dat de daarin voorkomende verklaringen als bewijs wordt gebruikt in een
rechtsgeschil betreffende het beheer van het vermogen van de vrouw (cf. supra W./H.).
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gelen wordt dus niet door de aard van de maatregelen bepaald, maar door
de aard van de rechten welke erdoor worden bewaard (1).

2.3. Waar in deze de appelrechter louter vaststelt dat de voorlopige
maatregelen de grond van de zaak en ook het huwelijksvermogensrecht
niet raken (p. 6.9., al. 2), en op grond hiervan oordeelt dat de kortgeding-
rechter bevoegd is op basis van de EEX-Verordening, houdt hij m.i. enkel
rekening met de aard van de gevorderde maatregel en beoordeelt hij niet
of de rechten die door de voorlopige maatregelen worden bewaard be-
trekking hebben op een onderwerp dat van de verordening is uitgesloten,
met name of de voorlopige maatregelen nauw samenhangen met de ver-
mogensrechtelijke betrekkingen die rechtstreeks uit de huwelijksband
voortvloeien, en verantwoordt hij aldus zijn beslissing niet naar recht.

2.4. Het tweede onderdeel van het eerste middel komt mij dan ook ge-
grond over, te meer daar — in tegenstelling tot wat door verweerster in
haar memorie van antwoord wordt naar voor geschoven — het hoger be-
roep van eiser zich m.i. niet beperkte tot de beslissing van de voorzitter
in kort geding m.b.t. het aan verweerster toegekend onderhoudsgeld. Zo-
wel in de akte van hoger beroep als in zijn laatste appelconclusie be-
twistte eiser in hoofdorde de bevoegdheid van de Belgische rechter voor
alle gevorderde en door de eerste rechter toegekende voorlopige maatre-
gelen. Het is slechts in ondergeschikte orde dat hij alleen over de onder-
houdsvordering ten gronde betwisting voerde. De overweging van de
bestreden beslissing dat het geding tussen partijen een door verweerster
gevorderde persoonlijke onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidspro-
cedure betreft, laat m.i. dan ook niet toe te stellen dat de appelrechter
niet bekritiseerd vaststelt dat eiser slechts een beperkt hoger beroep
heeft ingesteld.

(…)

III. CONCLUSIE

Nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, conclu-
deer ik in zoverre tot vernietiging.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 20 juni 2013.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 5 augustus 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

(1) HvJ 27 maart 1979, DE CAVEL I, 143/78, Jurispr. 1979, 1056, r.o. 8; HvJ 6 maart 1980,
De Cavel II, 120/79, Jurispr. 1980, 732, r.o. 9; HvJ 26 maart 1992, Reichert en Kockler t. Dres-
dner Bank AG, C-261/90, Jurispr. 1992, I-2175, r.o. 32; HvJ 10 februari 2009, Allianz SpA en
Generali Assicurazioni Generali Sp A t. West Tankers Inc., C-185/07, Jur. 2009, I-663, r.o. 22;
zie ook P. WAUTELET, “Commentaar bij art. 1 EEX-Verdrag”, in Gerechtelijk recht; Bij-
zondere commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1999,
nr. 24.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1.1, 1.2.a), 5.2, 31 en 59.1 van de Verordening nr. 44/2001 van
22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelsza-
ken;

— de artikelen 1.1.a), 1.3.e), 3 en 20 van de Verordening nr. 2201/2003 van
27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid, en tot intrekking van Verordening nr. 1347/2000;

— de artikelen 2 en 4, § 1, Wetboek van Internationaal Privaatrecht;
— de artikelen 1254, § 1, en 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 102 Burgerlijk Wetboek;
— artikel 1, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregis-

ters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen.

Aangevochten beslissing

Bij het bestreden eindarrest van 20 juni 2013 verklaart het hof van beroep te
Gent, na het tussenarrest van 28 februari 2013 verder rechtdoend, binnen de gren-
zen van het reeds ontvankelijk verklaard hoger beroep en incidenteel beroep,
het hoofdberoep gegrond, bevestigt binnen de perken van het hoger beroep de be-
streden beschikking die op 22 september 2011 werd verleend door de Voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg te Gent in kort geding, die de verplichting
tot samenwoning schorste, de verweerster machtigde om afzonderlijk te verblij-
ven, zegde dat zij voorlopig de onverdeelde roerende goederen in haar bezit mag
gebruiken, aan de eiser verbod oplegde om enig goed dat in onverdeeldheid tus-
sen partijen is te vervreemden, hem oplegde om diverse persoonlijke goederen
ter beschikking van de verweerster of van een derde te houden, een notaris aan-
stelde teneinde een inventaris op te stellen en de eiser veroordeelde tot betaling
van een onderhoudsgeld, met dien verstande dat het hof van beroep het (geïn-
dexeerd) basisbedrag van de persoonlijke onderhoudsuitkering, die de eiser tij-
dens de echtscheidingsprocedure aan de verweerster dient te betalen met ingang
van 1 juni 2012, herleidt van 800 euro naar 600 euro per maand, en verwijst beide
partijen in de helft van de kosten in hoger beroep, en acht zodoende de eerste
rechter en zichzelf in hoger beroep bevoegd om uitspraak te doen over voor-
noemde voorlopige maatregelen. Deze beslissing is onder meer gestoeld op vol-
gende overwegingen:

“2.1. Inzake de internationale bevoegdheid voor de onderhoudsvordering tij-
dens de echtscheidingsprocedure steunde de eerste rechter op artikel 5.2 Brussel
I-Vo (Verordening 44/2001/EG van 22 december 2000).

De internationale bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen en het daar-
op toepasselijke recht worden in casu geregeld door het WIPR. Het wetboek
wordt slechts toegepast wanneer er geen internationale en/of Europees-rechter-
lijke IPR-regel van toepassing is (artikel 2 WIPR). Ten onrechte verwijst (de ei-
ser) naar artikel 5 WIPR om te stellen dat de Belgische rechter niet bevoegd zou
zijn. Onderhoudsvorderingen vallen onder de Verordening Brussel I. De (inter-
nationale) bevoegdheid staat vast overeenkomstig artikel 5.2 van desbetreffen-
de Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
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bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken
(kortweg Brussel I-Vo of EEX-Vo) voor wat betreft de persoonlijke onderhouds-
uitkering voor (de verweerster). Deze vordering wordt gebracht voor het gerecht
van de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde, in
dit geval gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

2.2. (De eiser) blijft een betwisting voeren rond de hoofd- en/of verblijfplaats
van (de verweerster).

(De verweerster) legde een getuigschrift van de Stad Gent voor van haar woon-
plaats sinds 22 augustus 2008 op haar laatste (en nog steeds huidig) adres in Gent
(stukken 4.a-b (verweerster)). Dat (de verweerster) daarnaast volgens (de eiser)
voor een aantal instanties nog een aantal “belangen” had behouden en aange-
sproken kon worden op het voormalig echtelijk adres in Frankrijk (meer be-
paald voor eventuele verplichtingen aangaande verkiezingen, sociale zekerheid
en fiscaliteit) doet daaraan geen afbreuk.

(De eiser) getuigt niet van enige administratieve betwisting of procedure over
de woonplaats van (de verweerster), waarmee de voorzitter rekening kon of
moest houden of waarmee het hof rekening zou kunnen of moeten houden. Een
prejudiciële vraagstelling aan het Europees Hof van Justitie (of de verweerster
een woon- of verblijfplaats had in de zin van de Verordening) lost dit euvel niet
op en is volledig naast de kwestie.

2.3. Ten onrechte maakte (de eiser) gewag van een bijkomende eis bij een
hoofdvordering die betrekking heeft op de staat van de persoon. Volgens (de ei-
ser) is de echtscheidingsvordering niet rechtsgeldig ingesteld.

De vordering tot echtscheiding en de vordering tot voorlopige maatregelen in
hetzelfde exploot zijn twee onderscheiden vorderingen. De vordering tot voorlo-
pige maatregelen is geen bijkomende eis die gesteld wordt aan de echtschei-
dingsrechter. Het is een zelfstandige hoofdvordering voor een andere rechter die
evenzeer bij apart exploot kan worden ingesteld. De voorzitter in kort geding
heeft geen uitspraak te doen over de bevoegdheid van de echtscheidingsrechter.

(De verweerster) stelde in kort geding geen vorderingen inzake huwelijksver-
mogensrecht zodat niet voor recht kan gezegd worden dat de kort-geding-rech-
ter ter zake niet bevoegd zou zijn. Het kort geding beoogt enkel voorlopige
maatregelen die de grond van de zaak en ook het huwelijksvermogensrecht niet
raken.

2.4. …
(De eiser) betwist ten onrechte de urgentie. De hoogdringendheid wordt ver-

moed en de rechter in kort geding is ontslagen van elk onderzoek naar de hoog-
dringendheid in alle gevallen waarin de wet hem uitdrukkelijk aanduidt om
kennis te nemen van de moeilijkheden die kunnen rijzen in de loop van bepaalde
procedures, onder meer wanneer hij uitspraak doet in het kader van voorlopige
maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure. Ook desbetreffend is een pre-
judiciële vraag over de toetsing van het begrip hoogdringendheid (aan de
Verordening 2201/2003) niet op haar plaats”.

Grief

Eerste onderdeel

Naar luid van artikel 2 Wetboek van Internationaal Privaatrecht regelt, on-
der voorbehoud van de toepassing van internationale verdragen, van het recht
van de Europese Unie of van bepalingen in bijzondere wetten, deze wet voor in-
ternationale gevallen de bevoegdheid van de Belgische rechters, de aanwijzing
van het toepasselijk recht en de voorwaarden voor de uitwerking in België van
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke za-
ken en in handelszaken.

Artikel 1.3.e) van de Verordening nr. 2201/2003 van 27 november 2003 betreffen-
de de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in hu-
welijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking
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van Verordening nr. 1347/2000 bepaalt uitdrukkelijk dat de verordening niet van
toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

Op artikel 20 van deze Verordening nr. 2201/2003, dat bepaalt dat in spoedeisen-
de gevallen deze verordening voor de gerechten van een lidstaat geen beletsel
vormt om met betrekking tot personen of goederen die zich in die Staat bevin-
den, voorlopige en bewarende maatregelen te nemen waarin de wetgeving van
die lidstaat voorziet, zelfs indien krachtens deze verordening een gerecht van
een andere lidstaat bevoegd is om ten gronde over de zaak te beslissen, kon der-
halve geen beroep worden gedaan ter verantwoording van de internationale
rechtsmacht van de Belgische rechter om kennis te nemen van de vordering,
strekkende tot het bekomen van een onderhoudsgeld ten laste van de eiser.

Blijkens artikel 1.1 van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de
Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken wordt deze verordening
toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. 

Artikel 5.2 van de Verordening nr. 44/2001 [dat] bepaalt dat een persoon, die
woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat ten
aanzien van onderhoudsverplichtingen kan worden opgeroepen voor het gerecht
van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde woonplaats of verblijfplaats
heeft of, indien het een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering be-
treffende de staat van de personen, voor het gerecht dat volgens zijn eigen recht
bevoegd is daarvan kennis te nemen, behalve in het geval dat deze bevoegdheid
uitsluitend berust op de nationaliteit van een der partijen, kan alleszins de be-
voegdheid van de Belgische rechter in kort geding niet verantwoorden.

Voornoemde verordening is zodoende van toepassing op iedere vordering
strekkende tot het bekomen van een onderhoudsgeld, zelfs zo deze wordt inge-
steld naar aanleiding van een echtscheidingsprocedure.

Artikel 59.1 van de Verordening nr. 44/2001 bepaalt dat om vast te stellen of
een partij haar woonplaats heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van
welks gerechten een zaak aanhangig is, het gerecht zijn intern recht toepast.

Artikel 4, § 1, WIPR, dat een definitie geeft van het begrip woonplaats, geldt
enkel in de gevallen waarin dit wetboek ook toepassing vindt omdat er geen toe-
passing dient te worden gemaakt van een internationaal verdrag dan wel van
een Europeesrechtelijke regel, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan ter
bepaling van het begrip “woonplaats”, waarvan sprake in artikel 5.2 van de Ver-
ordening nr. 44/2001, in onderhavige situatie.

Naar luid van artikel 102 Burgerlijk Wetboek is de woonplaats van iedere
Belg, wat betreft de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, daar waar hij zijn
hoofdverblijf heeft.

Voormeld begrip is een feitelijk begrip en onafhankelijk van de vermeldingen
in de [het] bevolkingsregister, waarvan de vermeldingen op zichzelf niet nood-
zakelijk de werkelijkheid van de woonplaats bewijzen.

Artikel 1, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen dat bepaalt dat in elke gemeente worden gehouden:
bevolkingsregisters waarin ingeschreven worden op de plaats waar zij hun
hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijde-
lijk afwezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd
zijn om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die
gemachtigd zijn zich er te vestigen, of die om een andere reden ingeschreven
worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen, met uitzondering van de vreemdelingen die zijn
ingeschreven in het in 2° bedoelde register, bevestigt trouwens dat de inschrij-
ving in de bevolkingsregisters niet noodzakelijk beantwoordt aan een werkelijk
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verblijf en/of overeenstemt met de plaats waar de betrokkene zijn burgerlijke
rechten uitoefent.

De woonplaats veronderstelt meer bepaald de wil van de betrokkene om de
(meerderheid) van zijn belangen op een bepaalde plaats te vestigen; het is de
plaats waar men het centrum van zijn belangen heeft gevestigd.

Te dezen stelt het hof van beroep vast dat de verweerster een getuigschrift van
de Stad Gent voor van haar woonplaats sinds 22 augustus 2008 op haar laatste
(en nog steeds huidig) adres in Gent voorlegt.

Het stelt eveneens vast dat volgens de eiser de verweerster voor een aantal in-
stanties nog een aantal “belangen” had behouden en aangesproken kon worden
op het voormalig echtelijk adres in Frankrijk, meer bepaald voor eventuele ver-
plichtingen aangaande verkiezingen, sociale zekerheid en fiscaliteit, zonder uit
te sluiten dat zulks correct is.

Ter zake voerde de eiser in zijn allesomvattende besluiten meer bepaald op
pagina 11 aan dat “de eiseres immers ook nog ingeschreven (is) in Frankrijk
voor de sociale zekerheid (zie stuk 9 concludent). Ze is eveneens ingeschreven op
de kieslijsten met als adres de echtelijke verblijfplaats (zie attest van de burge-
meester van Auros — stuk 6). Ook voor de Franse fiscale overheid is de eiseres
nog steeds ingeschreven te Auros (stuk 10 concludent) terwijl de Franse over-
heid haar nog steeds aanschrijft te Auros inzake het bevolkingsonderzoek
(stuk 11 concludent)”.

Die aanvoering worden door het bestreden arrest niet tegengesproken.

Het hof van beroep haalt evenmin andere gegevens aan waaruit blijkt dat de
verweerster haar burgerlijke rechten daadwerkelijk uitoefent te Gent of dat zij
aldaar het centrum van haar belangen heeft gevestigd.

Besluit

Op grond van de gedane vaststellingen, waaruit alleen blijkt dat de verweer-
ster een getuigschrift van woonst te Gent overlegde, doch waaruit niet blijkt
dat zij aldaar effectief het centrum van haar belangen heeft gevestigd en er meer
bepaald haar burgerlijke rechten uitoefent, verantwoordt het hof van beroep
zijn beslissing dat de Belgische rechter internationaal bevoegd was om kennis
te nemen van de onderhoudsvordering niet naar recht (schending van de artike-
len 2 en 4, § 1, Wetboek van Internationaal Privaatrecht, 102 BW, 1.1, 5.2 en 59.1
van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissin-
gen in burgerlijke en handelszaken, 1.3.e) en 20 van de Verordening nr. 2201/2003
van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoer-
legging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoor-
delijkheid, en tot intrekking van Verordening nr. 1347/2000, 1, § 1, 1°, van de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen).

In de veronderstelling dat [het] Hof [van Cassatie] evenwel zou aannemen dat
naar Belgisch recht de woonplaats in de zin van artikel 5.2 van de Verordening
nr. 44/2001 de plaats is waar de onderhoudsgerechtigde is ingeschreven in de be-
volkingsregisters, nodigt de eiser het Hof uit, alvorens verder recht te doen, aan
het Hof van Justitie de prejudiciële vraag voor te leggen of het verenigbaar is
met de bedoeling van de lidstaten om als bevoegde rechter in de zin van
artikel 5.2 van de Verordening nr. 44/2001 een rechter te weerhouden van een
plaats, waar de onderhoudsgerechtigde weliswaar is ingeschreven in de bevol-
kingsregisters als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf, doch waar hij niet noodza-
kelijk ook werkelijk verblijft en zijn rechten uitoefent.
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Tweede onderdeel

Blijkens artikel 1.1 van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de
Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken wordt deze verordening
toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht.

Van het toepassingsgebied van de verordening wordt weliswaar naar luid van
artikel 1.2.a) van de Verordening nr. 44/2001 uitgesloten de staat en de bevoegd-
heid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en er-
fenissen.

Die uitgesloten materies dienen autonoom te worden uitgelegd.

Onder de staat en bekwaamheid van de persoon vallen onder andere vragen
van huwelijk, zowel de geldigheid als de gevolgen ervan ten aanzien van de per-
soon van de echtgenoten, en echtscheiding, terwijl het begrip huwelijksgoede-
renrecht alle vermogensrechtelijke regelingen, die rechtstreeks uit de
huwelijksband dan wel uit de beëindiging van die band voortvloeien, worden ge-
viseerd.

Ter beantwoording van de vraag of een vordering al dan niet één van die uit-
gesloten onderwerpen betreft, is bovendien niet de vorm van de vordering, maar
enkel de bijzondere inhoud beslissend.

Of een geschil binnen het materiële toepassingsgebied van de verordening valt
hangt enkel af van de aard van de rechten die men beoogt door te zetten of te
bewaren. Of de rechter gevraagd wordt ten voorlopige titel dan wel ten gronde
te beslissen is niet relevant.

De rechter zal op grond van de Verordening nr. 44/2001 bijgevolg slechts kennis
kunnen nemen van een vordering strekkende tot het bevelen van voorlopige
maatregelen voor zover deze maatregelen geen uitgesloten materie betreffen.

De toepassing van artikel 31 van de Verordening nr.44/2001, dat bepaalt dat in
de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatrege-
len bij de gerechten van die Staat kunnen worden aangevraagd, zelfs indien een
gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het
bodemgeschil kennis te nemen, veronderstelt inderdaad dat de voorlopige of be-
warende maatregelen betrekking hebben op een onderwerp dat tot de materiële
werkingssfeer van de Verordening behoort.

Te dezen verzocht de verweerster de rechter in kort geding onder meer de ver-
plichting tot samenwoning te schorsen, haar te machtigen afzonderlijk te ver-
blijven, de eiser verbod op te leggen haar op enigerlei wijze te verontrusten op
haar afzonderlijke verblijfplaats, op gevaar te worden uitgedreven, desnoods
met tussenkomst van de openbare macht, te zeggen voor recht dat zij voorlopig
de in haar bezit zijnde roerende goederen, die in onverdeeldheid tussen partijen
zijn, kan gebruiken, de eiser verbod op te leggen om enig goed, dat in onver-
deeldheid is tussen partijen, te vervreemden, weg te maken of op gelijk welke
wijze te bezwaren zonder haar toestemming, een notaris aan te stellen teneinde
een inventaris op te stellen van alle goederen die zich in de echtelijke woonst
bevinden, te zeggen dat eiser een aantal persoonlijke goederen van de verweer-
ster dient ter beschikking te houden van de verweerster of van een derde die ze
daar zal komen afhalen.

Deze maatregelen strekten ertoe zowel de persoonlijke als de vermogensrech-
telijke gevolgen van het huwelijk en van de nagestreefde ontbinding van het hu-
welijk, weze het voorlopig, te regelen en betreffen zodoende zowel de staat van
de partijen als de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk.

Deze materie is evenwel uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Veror-
dening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken.
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Besluit

Het hof van beroep, dat oordeelt dat de verweerster in kort geding geen vor-
dering inzake huwelijksvermogensrecht instelde, maar enkel voorlopige maat-
regelen vorderde die de grond van de zaak en ook het huwelijksvermogensrecht
niet raken, terwijl de nagestreefde maatregelen zowel de persoon van de echtge-
noten als hun goederen betroffen, meer bepaald de persoonlijke en patrimoniale
gevolgen van het huwelijk hangende de echtscheidingsprocedure, andere dan
een alimentatiegeld, vermocht niet wettig te besluiten dat de Belgische rechter
bevoegd was om van deze vordering kennis te nemen (schending van de artikelen
1.1, 1.2.a, en 31 van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging
van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken).

Derde onderdeel

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Artikel 5.2 van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad van
22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelsza-
ken, hierna EEX-Verordening, bepaalt dat een persoon die woonplaats
heeft op het grondgebied van een lidstaat ten aanzien van onderhouds-
verplichtingen in een andere lidstaat kan worden opgeroepen voor het
gerecht van de plaats waar de tot onderhoud gerechtigde woonplaats of
zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het een bijkomende eis is die
verbonden is met een vordering betreffende de staat van personen, voor
het gerecht dat volgens zijn eigen recht bevoegd is daarvan kennis te
nemen, behalve in het geval dat deze bevoegdheid uitsluitend berust op
de nationaliteit van een der partijen.

Artikel 59.1 EEX-Verordening bepaalt dat om vast te stellen of een
partij woonplaats heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van
welks gerechten een zaak aanhangig is, het gerecht zijn intern recht
toepast.

Artikel 102 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de woonplaats van iedere
Belg, wat betreft de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, daar is
waar hij zijn hoofdverblijf heeft.

Krachtens artikel 36 Gerechtelijk Wetboek wordt in dit wetboek on-
der woonplaats verstaan: de plaats waar de persoon op de bevolkingsre-
gisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.

2. Krachtens artikel 5.2 EEX-Verordening heeft de onderhoudsge-
rechtigde de keuze om een vordering in te stellen voor het gerecht van
zijn woonplaats of van zijn gewone verblijfplaats.

Uit artikel 59.1 EEX-Verordening volgt dat het gerecht waarvoor de
vordering wordt ingesteld op grond van zijn intern recht vaststelt of de
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onderhoudsgerechtigde woonplaats heeft op het grondgebied van de lid-
staat van dat gerecht.

Indien een onderhoudsvordering wordt ingesteld voor de Belgische
rechter, moet deze artikel 36 Gerechtelijk Wetboek toepassen aange-
zien dit artikel de vaststelling van de woonplaats in het procesrecht be-
paalt.

De woonplaats wordt aldus gedefinieerd als de plaats waar de onder-
houdsgerechtigde op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebben-
de aldaar zijn hoofdverblijf.

3. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de Belgische rechter bij
de vaststelling van de woonplaats toepassing moet maken van
artikel 102 Burgerlijk Wetboek en derhalve dient te onderzoeken op
welke plaats de onderhoudsgerechtigde zijn burgerlijke rechten daad-
werkelijk uitoefent, berust het op een onjuiste rechtsopvatting en faalt
het aldus naar recht.

4. Aangezien de woonplaats uitsluitend wordt vastgesteld op basis
van de internrechtelijke definitie van het gerecht waarvoor de vorde-
ring wordt ingesteld, faalt het onderdeel eveneens naar recht in zoverre
het verder ervan uitgaat dat de woonplaats een Unierechtelijke defini-
tie heeft die overeenkomt met de bedoeling van de lidstaten.

Hieruit volgt dat er geen aanleiding is tot het stellen van de voorge-
stelde prejudiciële vraag.

Tweede onderdeel

Ontvankelijkheid

Gegrondheid

7. Artikel 1.1 EEX-Verordening bepaalt dat deze verordening wordt
toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het ge-
recht.

Krachtens artikel 1.2.a), van deze verordening is zij niet van toepas-
sing op de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwe-
lijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen.

Artikel 31 EEX-Verordening bepaalt dat in de wetgeving van een lid-
staat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen bij de gerech-
ten van die staat kunnen worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht
van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het
bodemgeschil kennis te nemen.

8. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie, zoals die met name is vastgelegd in de arresten van 27 maart 1979
in de zaak 143/78 (De Cavel I), 6 maart 1980 in de zaak 120/79 (De Cavel II),
26 maart 1992 in de zaak C-261/90 (Reichert en Kockler) en 10 februari 2009
in de zaak C-185/07 (Allianz SpA en Generali Assicurazioni Generali SpA),
wordt de vraag of de EEX-Verordening op voorlopige of bewarende
maatregelen kan worden toegepast, niet door de aard van die maatre-
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gelen bepaald, maar door de aard van de rechten welke erdoor worden
bewaard.

Artikel 31 EEX-Verordening kan volgens deze rechtspraak dus niet
worden ingeroepen voor voorlopige of bewarende maatregelen inzake
onderwerpen die van het toepassingsgebied van de verordening zijn uit-
gesloten. Zo oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie bij ar-
resten van 27 maart 1979 in de zaak 143/78 (De Cavel I) en van 31 maart
1982 in de zaak 25/81 (W./H.) dat voorlopige of bewarende maatregelen
van het toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten, wanneer
zij nauw samenhangen met de vermogensrechtelijke betrekkingen die
rechtstreeks uit de huwelijksband voortvloeien.

9. De appelrechter oordeelt dat “[de verweerster] in kort geding geen
vorderingen [stelde] inzake huwelijksvermogensrecht zodat niet voor
recht kan gezegd worden dat de [kort gedingrechter] ter zake niet be-
voegd zou zijn” en dat “het kort geding enkel voorlopige maatregelen
[beoogt] die de grond van de zaak en ook het huwelijksvermogensrecht
niet raken”.

De appelrechter die aldus uitsluitend op grond van de aard van de ge-
vorderde maatregelen oordeelt dat de Belgische kort gedingrechter be-
voegd is, zonder te onderzoeken of de rechten die door de voorlopige
maatregelen worden bewaard betrekking hebben op een onderwerp dat
van het toepassingsgebied van de EEX-verordening is uitgesloten, met
name of de voorlopige maatregelen nauw samenhangen met de vermo-
gensrechtelijke betrekkingen die rechtstreeks uit de huwelijksband
voortvloeien, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het oordeelt over
de door de verweerster gevorderde persoonlijke onderhoudsuitkering
tijdens de echtscheidingsprocedure.

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 feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

24 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.  — Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Maes.
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N° 638

1° KAMER — 24 oktober 2014
(AR D.13.0024.N)

1° ADVOCAAT. — RAAD VAN DE ORDE. — LIJST VAN STAGIAIRS. — AMBTSHALVE

WEGLATING. — AARD VAN DE BESLISSING. — GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — TUCHTZAKEN. — NEDERLANDSTALIGE

TUCHTRAAD VAN BEROEP VOOR ADVOCATEN. — VOORWAARDEN VOOR DE UITOE-
FENING VAN DE STAGE. — BEOORDELING DOOR DE APPELRECHTERS. — WIJZE. —
BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

3° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — TUCHTZA-
KEN. — NEDERLANDSTALIGE TUCHTRAAD VAN BEROEP VOOR ADVOCATEN. —
VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE STAGE. — BEOORDELING DOOR DE

APPELRECHTERS. — WIJZE.

4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — BEHANDELINGEN OF STRAFFEN IN DE ZIN VAN DAT ARTIKEL. —
MAATREGELEN VAN WEGLATING VAN DE LIJST VAN DE STAGIAIRS. — OMVANG.

1° De weglating van de lijst van stagiairs is in beginsel geen sanctie maar een
loutere maatregel; dit sluit niet uit dat afhankelijk van de concrete omstan-
digheden deze maatregel een vermomde tuchtsanctie kan uitmaken (1); in
zoverre het middel ervan uitgaat dat de weglating van de lijst van de stagi-
airs steeds een sanctie uitmaakt, faalt het naar recht. (Artt. 430.1, eerste
lid, 432, 435, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 437, tweede lid, Ge-
rechtelijk Wetboek)

2° en 3° De appelrechters beslissen in feite of het niet voldoen aan de voor-
waarden voor de uitoefening van de stage voor gevolg heeft dat de stagiair
moet worden weggelaten van de lijst van stagiairs; het Hof gaat enkel na of
de appelrechters uit hun vaststellingen hun beslissing wettig kunnen aflei-
den.

4° Maatregelen van weglating van de lijst van de stagiairs, zoals te dezen uit-
gesproken omwille van het structureel niet langer voldoen aan de verplich-
ting een stagemeester te hebben, zijn niet te aanzien als behandelingen of
straffen in de zin van artikel 3 EVRM (2). (Art. 3 EVRM)

(G. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlands-
talige Tuchtraad van beroep voor advocaten van 8 oktober 2013.

Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

(1) Zie Cass. 19 juni 2009, voltallige zitting, AR D.07.0014.N, AC 2009, nr. 427, met
concl. advocaat-generaal DUBRULLE.

(2) Cass. 22 februari 2013, AR D.12.0009.N, AC 2013, nr. 127.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 430.1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals te
dezen van toepassing, wordt in ieder gerechtelijk arrondissement uiter-
lijk op 1 december van elk jaar een tableau opgemaakt 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.

Krachtens artikel 432 Gerechtelijk Wetboek beslist de raad van de Or-
de, die meester is over het tableau, onder meer over de inschrijving op
het tableau en op deze lijsten.

2. Krachtens artikel 435, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek stelt de
raad van de Orde de stageverplichtingen vast, onverminderd de be-
voegdheid verleend aan de Orde van Vlaamse balies (hierna OBV) en
aan de Ordre des barreaux francophones et germanophone krachtens
artikel 495.

Het tweede lid van voormeld artikel bepaalt dat, behoudens vrijstel-
ling verleend door de overheid van de Orde, de stage niet mag worden
onderbroken of geschorst.

Krachtens het derde en het vierde lid van deze bepaling waakt de raad
van de Orde over het nakomen van alle verplichtingen van de stage. Ie-
dere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op de lijst niet
doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nage-
komen, kan uit de lijst worden weggelaten.

Krachtens artikel 3.3. van het OVB-reglement betreffende de stage
kan deze worden geschorst of onderbroken voor een periode van ten
hoogste 1 jaar. Deze periode kan worden verlengd om gegronde redenen.
De stagiair meldt aan de stafhouder de hervatting van stage.

Krachtens het laatste lid van dit artikel roept de stafhouder, indien
de stagiair niet om deze hervatting van zijn stage verzoekt, de stagiair
op en indien daaraan geen gunstig volg wordt verleend, wordt de stagi-
air opgeroepen voor de raad van de Orde om over zijn eventuele wegla-
ting van de stagiair van de lijst van de stagiairs te beslissen. Die
weglating houdt een verval van de verworvenheden van de stage in.

3. Krachtens artikel 437, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek kan de
raad van de Orde, indien er een reden van onverenigbaarheid bestaat,
de weglating van het tableau of van de lijst van stagiairs uitspreken,
hetzij op verzoek van de betrokken advocaat, hetzij ambtshalve en in
dit laatste geval volgens de rechtspleging in tuchtzaken.
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4. Uit deze bepalingen volgt dat de weglating van de lijst van stagi-
airs in beginsel geen sanctie is, maar een loutere administratieve
maatregel.

Dit sluit niet uit dat afhankelijk van de concrete omstandigheden
deze maatregel een vermomde tuchtsanctie kan uitmaken.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de weglating van de lijst van
de stagiairs steeds een sanctie uitmaakt, faalt het naar recht.

5. De appelrechters beslissen in feite of het niet voldoen aan de voor-
waarden voor de uitoefening van de stage voor gevolg heeft dat de sta-
giair moet worden weggelaten van de lijst van stagiairs. Het Hof gaat
enkel na of de appelrechters uit hun vaststellingen hun beslissing wet-
tig hebben kunnen afleiden.

Op grond van de motieven dat:

— de eiser sedert oktober 2011 geen stagemeester meer heeft;

— de eiser arbeidsongeschikt was van september 2011 tot 8 december
2012 en niet wordt bewezen dat na 8 december 2012 een stagemeester
werd gezocht;

— de initiatieven die de eiser in conclusie aanvoert niets veranderen
aan het vaststaand feit dat hij nog steeds en “thans” sedert meer dan 2
jaar geen stagemeester heeft;

— het hebben van een stagemeester de essentie van de stage en de sta-
geverplichtingen raakt, de eiser sedert lange tijd niet voldoet aan deze
voorwaarde en dat dit van structurele aard is geworden,

verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de eiser dient te
worden weggelaten van de lijst van stagiairs naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

6. Krachtens artikel 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan
foltering noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen.

7. Maatregelen van weglating van de lijst van de stagiairs, zoals te
dezen uitgesproken omwille van het structureel niet langer voldoen
aan de verplichting een stagemeester te hebben, zijn niet te aanzien als
behandelingen of straffen in de zin van artikel 3 EVRM.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar
recht.

Tweede onderdeel

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

24 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck,
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afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 639

2° KAMER — 28 oktober 2014
(AR P.13.0595.N)

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 62. — PROCES-VERBAAL. — BIJZONDERE BEWIJSWAARDE. — BEPER-
KING.

2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSWAARDE. — WEGVER-
KEER. — PROCES-VERBAAL. — BIJZONDERE BEWIJSWAARDE. — BEPERKING.

1° en 2° De bijzondere bewijswaarde verbonden aan een naar aanleiding van
een overtreding op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten door een
daartoe bevoegd ambtenaar opgesteld proces-verbaal geldt alleen voor de in
het proces-verbaal van overtreding opgenomen zintuiglijke vaststellingen
door de verbalisant gedaan op het ogenblik van het misdrijf of kort nadien
betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee verbonden omstan-
digheden; ze geldt evenwel niet voor latere vaststellingen, inlichtingen die hij
buiten die eerste vaststelling verkrijgt of voor de later verstrekte gege-
vens (1). (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet)

(K. T. Z., MEDE INZAKE VAN GENERALI BELGIUM N.V.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Tongeren van 6 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

— Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet

(1) Zie Cass. 4 januari 1994, AR 7262, AC 1994, nr. 4; Cass. 28 april 1998, AR P.97.0036.N,
AC 1998, nr. 217; Cass. 16 januari 2001, AR P.99.0422.N, AC 2001, nr. 28.
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3. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt: “De overheidsper-
sonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op
de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de over-
tredingen vast door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang
het tegendeel niet bewezen is”.

4. De bijzondere bewijswaarde verbonden aan een naar aanleiding van
een overtreding op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten door
een daartoe bevoegd ambtenaar opgesteld proces-verbaal geldt alleen
voor de in het proces-verbaal van overtreding opgenomen zintuiglijke
vaststellingen door de verbalisant gedaan op het ogenblik van het mis-
drijf of kort nadien betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de
ermee verbonden omstandigheden. Ze geldt evenwel niet voor latere
vaststellingen, inlichtingen die hij buiten die eerste vaststelling ver-
krijgt of voor de later verstrekte gegevens.

5. Het bestreden vonnis stelt vast dat:

— er zich op 17 mei 2011 omstreeks 23.05 u een ongeval voordeed be-
staande in de aanrijding door een quad die volgens de omstanders geel
was. Het slachtoffer bevond zich aan het kruispunt van de Europalaan
met de Winterslagstraat te Genk;

— op 19 mei 2011 de politie vernam dat de eiser de dader zou zijn. Het
slachtoffer en diens vriendin zouden zulks hebben vernomen uit een be-
trouwbare bron die zij aan de politie niet wensten te onthullen;

— op 17 mei 2011 omstreeks 23.12 u de politie inderdaad een quad had
gecontroleerd aan de Sint-Martinuskerk te Genk die op dat ogenblik
werd bestuurd door P.K;

— de eiser op 19 mei 2011 werd ondervraagd door de politie. Hij ver-
klaarde dat hij op 17 mei 2011 inderdaad met zijn gele quad in de Win-
terslagstraat te Genk heeft gereden, maar dat hij niet wist dat hij
daarbij iemand zou hebben aangereden. Aan het rondpunt Europalaan-
Stationsstraat zou hij zijn vriend P.K. met de quad hebben laten rijden
en zou die vriend door de politie zijn gecontroleerd;

— P.K. aan de politie bevestigde dat hij niet in de Winterslagstraat
heeft gereden met de quad en dat hij drager was van een lichtblauwe T-
shirt met korte mouwen toen hij de quad bestuurde;

— de eiser op het ogenblik dat hij de quad bestuurde drager was van
een zwarte jas met lange mouwen;

— er op de plaats van het ongeval camerabewaking was, dat de politie
de beelden heeft bekeken en dat zij daarop heeft gezien dat de bestuur-
der van de quad drager was van een zwarte jas met lange mouwen.

6. Het bestreden vonnis oordeelt dat het feit dat de camerabeelden
niet werden opgeslagen, niets afdoet aan de vaststellingen van de poli-
tie, zoals vermeld in het proces-verbaal, die gelden tot bewijs van het
tegendeel. Op basis van deze vaststellingen verklaart het bestreden
vonnis de eiser schuldig aan de telastleggingen A, B en C.

7. Het bestreden vonnis dat aldus bijzondere bewijswaarde toekent
aan politionele vaststellingen verricht enige tijd na de overtreding,
schendt de vermelde bepaling van de Wegverkeerswet.
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Middel

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Limburg, zete-
lend in hoger beroep, anders samengesteld.

28 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Pools
(bij de balie te Tongeren).

N° 640

2° KAMER — 28 oktober 2014
(AR P.13.0686.N)

1° HERSTEL IN EER EN RECHTEN. — BESLISSING DIE IN AANMERKING KOMT

VOOR HERSTEL IN EER EN RECHTEN. — OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE

VEROORDELING.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROOR-
DELING. — GEWONE OPSCHORTING. — BESLISSING DIE IN AANMERKING

KOMT VOOR HERSTEL IN EER EN RECHTEN.

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROOR-
DELING. — PROBATIEOPSCHORTING. — BESLISSING DIE IN AANMERKING

KOMT VOOR HERSTEL IN EER EN RECHTEN.

1°, 2° en 3° Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafregister wordt
vermeld, is zij een straf in de zin van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Str-
afvordering; daar zij niet kan worden uitgewist, komt zij in aanmerking voor
herstel in eer en rechten (1).

(N.)

(1) Cass. 28 november 2012, AR P.12.1122.F, AC 2012, nr. 644, RDCP 2013, 337, met
concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH ; N. COLETTE-BASECQZ, “La suspension
du prononcé de la condamnation: une ‘peine’ pouvant faire l’objet d’une réhabilita-
tion?” (noot onder Cass. 28 november 2012), RDCP 2013, 344-363; A. DE NAUW, “Opschor-
ting en herstel in eer en rechten” (noot onder Cass. 28 november 2012), RW 2013, 103-106;
DE M. SWAEF, “Cassatierechtspraak over herstel in eer en rechten” (noot onder Cass.
28 november 2012), NC 2013, 252-253; contra: GwH 8 maart 2012, nr. 41/2012, BS 11 juli 2012,
38204.
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ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wet-
boek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel
in eer en rechten omdat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke
straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen
straf is in de zin van vermeld artikel 621.

2. Artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Iede-
re veroordeelde tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeen-
komstig artikel 619, kan in eer en rechten hersteld worden, indien hij
sedert ten minste tien jaar geen zodanig herstel heeft genoten”.

Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de ver-
oordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafregister wordt
vermeld, is zij een straf in de zin van deze bepaling. Daar zij niet kan
worden uitgewist, komt zij in aanmerking voor herstel in eer en rech-
ten.

3. Het arrest dat vaststelt dat eisers strafregister slechts één vermel-
ding bevat, namelijk een opschorting van de uitspraak voor twee jaar,
en deze niet werd herroepen, en aldus eisers verzoek tot herstel in eer
en rechten afwijst omdat hem nooit een straf werd opgelegd, is niet
naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

28 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Van Der Vloet (bij de balie te Turnhout).

N° 641

2° KAMER — 28 oktober 2014
(AR P.13.0843.N)

1° DERDENVERZET. — STRAFZAKEN. — STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE

PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — VORDERING VAN EEN HERSTELVORDERENDE

OVERHEID. — BESLISSING STRAFGERECHT DIE EEN DERDE IN ZIJN RECHTEN

KRENKT. — EIGEN BELANG VAN DE BENADEELDE DERDE. — TOEPASSING.

2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — DERDENVERZET. — VORDERING VAN

EEN HERSTELVORDERENDE OVERHEID. — BESLISSING STRAFGERECHT DIE EEN

DERDE IN ZIJN RECHTEN KRENKT. — EIGEN BELANG VAN DE BENADEELDE DERDE.
— TOEPASSING.

3° DERDENVERZET. — STRAFZAKEN. — STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE

PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — VORDERING VAN EEN HERSTELVORDERENDE

OVERHEID. — TOELAATBAARHEID DERDENVERZET. — RECHTMATIG BELANG. —
BEGRIP.

4° DERDENVERZET. — STRAFZAKEN. — STEDENBOUW. — HERSTEL VAN DE

PLAATS IN DE VORIGE STAAT. — VORDERING VAN EEN HERSTELVORDERENDE

OVERHEID. — TOELAATBAARHEID DERDENVERZET. — VOORWAARDEN. — OM-
VANG.

5° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — DERDENVERZET. — TOELAATBAAR-
HEID. — RECHTMATIG BELANG. — BEGRIP.

6° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BE-
TALING VAN EEN MEERWAARDE. — DERDENVERZET. — TOELAATBAAR-
HEID. — VOORWAARDEN. — OMVANG.

1° en 2° De derde wiens rechten worden benadeeld door de beslissing van het
strafgerecht dat uitspraak doet over de vordering van een herstelvorderende
overheid kan op grond van artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek het
autonoom rechtsmiddel van het derdenverzet aanwenden voor zover hij in de
zaak niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin hij niet in dezelfde hoeda-
nigheid is tussengekomen; de derde beschikt immers over een eigen belang in
de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek om de beslissing over de vordering
van de herstelvorderende overheid die zijn rechten krenkt, aan te vech-
ten (1).

3°, 4°, 5° en 6° Derdenverzet is slechts toegelaten indien de derde beschikt over
een rechtmatig belang; indien de vordering van de derde enkel strekt tot be-
houd van een toestand in strijd met de openbare orde, zoals de instandhou-

(1) Zie Cass. 5 juni 2001, AR P.99.1489.N, AC 2001, nr. 333; Cass. 11 september 2007, AR
P.07.0479.N, AC 2007, nr. 398.
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ding van een met de stedenbouwregelgeving strijdige constructie, is aan die
voorwaarde niet voldaan; de vereiste van een rechtmatig belang als voor-
waarde voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet belet nochtans niet dat
de derde aanvoert dat de voorwaarden om het herstel te bevelen niet of niet
langer vervuld zijn, bijvoorbeeld omdat er geen illegale toestand was of niet
meer is, de herstelvordering niet rechtmatig was of een herstelmaatregel niet
langer noodzakelijk is om de gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen
omdat in dat geval het derdenverzet immers niet enkel strekt tot het behoud
van een toestand in strijd met de openbare orde (1).

(JONELINVEST N.V. T. GEMEENTE OUD-TURNHOUT E.A., IN 
AANWEZIGHEID VAN S.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 3 april 2013.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep zonder berusting in
de mate dat het arrest niet definitief is in de zin van artikel 416 Wet-
boek van Strafvordering doordat het arrest de zaak met betrekking tot
de rechtsplegingsvergoeding aanhoudt.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 17, 18, 1033 en
1122

Gerechtelijk Wetboek: het arrest beslist onwettig dat het belang van
de eiseres in strijd is met de openbare orde en het algemeen belang en
daarom onrechtmatig is;

de eiseres heeft wel degelijk een rechtmatig belang bij het instellen
van derdenverzet om gehoord te worden in haar verdediging omtrent de
bevolen sloping van haar onroerend goed in een procedure waarin zij
deze keer wel betrokken partij is;

(1) Zie B. DE TEMMERMAN, “De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het
milieu- en stedenbouwrecht”, in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS, Milieustraf- en
milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, 490, nr. 176;
P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening, Mechelen,
Kluwer, 2006, 298-299, nr. 258; P. VANSANT, “Over de mogelijkheid tot het instellen van
derdenverzet tegen de beslissing over de herstelmaatregel door de niet in het geding
betrokken derde”, TMR 2001, 302-303.
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op het tijdstip van het instellen van het derdenverzet bestaat de mo-
gelijkheid dat de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd,
wat een voldoende voorwaarde is voor de toelaatbaarheid van het der-
denverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de
grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak be-
staande in een wederrechtelijke toestand in rechte definitief is vastge-
steld.

2. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan ieder
die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopi-
ge, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een bur-
gerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke
belangen uitspraak heeft gedaan.

3. De derde wiens rechten worden benadeeld door de beslissing van
het strafgerecht dat uitspraak doet over de vordering van een herstel-
vorderende overheid kan op grond van deze wetsbepaling het autonoom
rechtsmiddel van het derdenverzet aanwenden voor zover hij in de zaak
niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin hij niet in dezelfde hoedanig-
heid is tussengekomen. De derde beschikt immers over een eigen be-
lang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek om de beslissing
over de vordering van de herstelvorderende overheid die zijn rechten
krenkt, aan te vechten.

4. Derdenverzet is slechts toegelaten indien de derde beschikt over
een rechtmatig belang. Indien de vordering van de derde enkel strekt
tot behoud van een toestand in strijd met de openbare orde, zoals de in-
standhouding van een met de stedenbouwregelgeving strijdige con-
structie, is aan die voorwaarde niet voldaan.

De vereiste van een rechtmatig belang als voorwaarde voor de toe-
laatbaarheid van het derdenverzet belet nochtans niet dat de derde aan-
voert dat de voorwaarden om het herstel te bevelen niet of niet langer
vervuld zijn, bijvoorbeeld omdat er geen illegale toestand was of niet
meer is, de herstel vordering niet rechtmatig was of een herstelmaat-
regel niet langer noodzakelijk is om de gevolgen van het misdrijf te
doen verdwijnen. In dat geval strekt het derdenverzet immers niet en-
kel tot het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde.

5. Het arrest oordeelt door overname van de redenen van het beroepen
vonnis

en met eigen redenen:

— de vordering van de eiseres strekt ertoe de herstelmaatregel zoals
bevolen met het vonnis van 3 december 1993 te horen opheffen, hetgeen
in feite betekent dat het behoud van een onwettige toestand wordt be-
oogd;

— vermits de eiseres in realiteit beoogt het vonnis van 3 december
1993 te horen te niet doen in zoverre daarbij een herstelvordering werd
opgelegd, streeft deze vordering in realiteit enkel de wederrechtelijke
instandhouding na en het behoud van een wederrechtelijke toestand
waarvan in rechte definitief is vastge steld dat hij strijdig is met de
openbare orde en het algemeen openbaar belang;
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— voor de beoordeling van het belang bij derdenverzet dient het hof
van beroep zich te plaatsen enerzijds op het ogenblik van het derden-
verzet en anderzijds ook op het tijdstip waarop het beweerde schadever-
wekkende feit is ontstaan, met name bij het definitief worden van het
vonnis van 3 december 1993;

— het feit dat nadien en thans de instandhouding in een niet ruimte-
lijk kwetsbaar gebied (landschappelijk waardevol agrarisch gebied)
geen misdrijf meer is omdat het niet meer strafbaar is, of dat de situa-
tie volledig werd geregulariseerd, of dat de uitvoerbaarheid van het
vonnis zou zijn verjaard, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Ge-
beurlijk zal dat een probleem van tenuitvoerlegging genereren, waar-
voor desgevallend de beslagrechter of de Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid zullen dienen tussen te komen;

— de bevolen herstelmaatregel was en is dus ook tegen te stellen aan
de eiseres nu hij in rem werkt en derhalve het beweerde belang van de
eiseres alleszins niet rechtmatig is nu het in strijd is met de openbare
orde of het algemeen belang.

Op die gronden is de beslissing dat het derdenverzet van de eiseres
niet toelaatbaar is bij gebrek aan een rechtmatig belang niet naai-
recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

6. De overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen
leiden,

behoeven geen antwoord.

Omvang van de cassatie

7. Gelet op de nauwe band tussen beide beslissingen brengt de vernie-
tiging van de beslissing over de toelaatbaarheid van het derdenverzet
van de eiseres de vernietiging mee van de beslissing over het aanhouden
van de beslissing over de rechtsplegingsvergoeding, ook al heeft de ei-
seres in zoverre afstand gedaan van haar cassatieberoep.

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 gemeente Oud-Turnhout en het Vlaams Gewest tot de

kosten.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

28 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Van Volsem. —
Gelijkluidende conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.  —
Advocaat: de heer Wouters.
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N° 642

2° KAMER — 28 oktober 2014
(AR P.13.1917.N)

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — RE-
GLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 28. — NIET-AANWEZIGE BESTUURDER VAN

EEN GEPARKEERD VOERTUIG. — GEVOLG.

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 33. — ARTIKEL 33.1. — BESTUURDER VAN VOERTUIG. — BEGRIP.

3° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 33. — ARTIKEL 33.1. — VERKEERSONGEVAL. — BEGRIP.

1° Uit de tekst van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersreglement en hun doel-
stelling, namelijk het beschermen van de weggebruikers, volgt dat artikel 28
Wegverkeersreglement niet van toepassing is indien door het openen of open
laten van een portier enkel schade wordt toegebracht aan een geparkeerd
voertuig, zonder dat een weggebruiker op enige wijze wordt gehinderd; de
niet-aanwezige bestuurder van een geparkeerd voertuig is geen door
artikel 28 Wegverkeersreglement beoogde weggebruiker.

2° Opdat een persoon bestuurder zou kunnen zijn van een voertuig in de zin
van artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet is niet vereist dat dit voertuig in be-
weging is op het ogenblik van het ongeval.

3° Een ongeval in de zin van artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet, te onderschei-
den van het begrip verkeersongeval in artikel 33, § 1, 2°, Wegverkeerswet,
veronderstelt een niet-opzettelijk veroorzaakte plotse en abnormale gebeur-
tenis met schadelijke gevolgen voor een derde, ongeacht de aard en de ernst
van de schade, zonder dat is vereist dat het betrokken voertuig of minstens
één van de betrokken voertuigen op het ogenblik van het ongeval in bewe-
ging was of waren.

(D.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Antwerpen, van 24 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegver-
keersreglement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij
het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen
beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit
dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd kan
worden door het openen van een portier, als weggebruiker moet worden
beschouwd; de appelrechters stellen niet vast dat er weggebruikers wa-
ren die door het gedrag van de eiser konden worden gehinderd.

2. Artikel 28 Wegverkeersreglement bepaalt: “Het is verboden het
portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voer-
tuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere
weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen in het bijzonder
voetgangers en bestuurders van tweewielers”.

Artikel 2.45 Wegverkeersreglement definieert het begrip weggebrui-
ker als: “elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg”.

3. Uit de tekst van deze reglementaire bepalingen en hun doelstel-
ling, namelijk het beschermen van de weggebruikers, volgt dat
artikel 28 Wegverkeersreglement niet van toepassing is indien door het
openen of open laten van een portier enkel schade wordt toegebracht
aan een geparkeerd voertuig, zonder dat een weggebruiker op enige wij-
ze wordt gehinderd. De niet-aanwezige bestuurder van een geparkeerd
voertuig is geen door artikel 28 Wegverkeersreglement beoogde wegge-
bruiker.

4. Het bestreden vonnis stelt vast dat:

— de eiser zijn voertuig op een parking had geparkeerd naast een
Audi A6 en het portier dat hij opende ingevolge een windvlaag tegen die
wagen botste;

— de verbalisanten vaststelden dat de linker achterdeur van de Audi
A6 was gedeukt;

— een onbekende getuige een briefje achter de ruitenwisser van de
Audi A6 aanbracht;

— de eiser enkel kon worden geïdentificeerd dankzij die onbekende
getuige;

— het onaanvaardbaar is andere weggebruikers in gevaar te brengen.

5. Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de bestuurder van het be-
schadigde voertuig een weggebruiker is die werd gehinderd door het
openen van het portier, zonder vast te stellen dat deze bestuurder zelf
werd gehinderd bij het gebruiken van de openbare weg en dat de hinder
uitsluitend afleidt uit het openen van een portier met schade aan het
voertuig tot gevolg, schendt artikel 28 Wegverkeersreglement.

Het middel is gegrond.
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Tweede middel

Eerste onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 33, § 1.1°, Wegver-
keerswet: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser om als bestuurder
van een voertuig de vlucht te hebben genomen om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken, wetend dat dit voertuig oorzaak dan wel
aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest; ten on-
rechte oordeelt het bestreden vonnis dat de eiser de bestuurder is ge-
bleven van het voertuig dat hij had stilgelegd; het begrip “bestuurder”
wordt niet gedefinieerd door artikel 2.13 Wegverkeersreglement, maar
heeft zijn gebruikelijke betekenis, namelijk deze van een persoon die
de voortgang van een voertuig leidt; de inbreuk vereist dat het voertuig
in beweging is op het ogenblik van het ongeval; een persoon die een ge-
parkeerd voertuig voorheen heeft bestuurd, is geen bestuurder in de zin
van artikel 33, § 1.1°, Wegverkeerswet.

7. Artikel 33, § 1.1°, Wegverkeerswet bepaalt: “Met gevangenisstraf
van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot
2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft: 1° elke be-
stuurder van een voertuig of van een dier die, wetens dat dit voertuig
of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een open-
bare plaats is geweest (…) de vlucht neemt om zich aan de dienstige
vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn
schuld te wijten is”.

8. Opdat een persoon bestuurder zou kunnen zijn van een voertuig in
de zin van artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet is niet vereist dat dit voer-
tuig in beweging is op het ogenblik van het ongeval.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.

9. Het bestreden vonnis oordeelt dat:

— de eiser zijn voertuig op een parking had geparkeerd naast een
Audi A6 en het portier dat hij opende ingevolge een windvlaag tegen die
wagen botste; 

— de eiser vervolgens zijn voertuig heeft verzet naar een volgende
parkeerstrook omdat daar geen voertuigen stonden;

— een onbekende getuige de feiten heeft gezien en een briefje heeft
achtergelaten onder de ruitenwisser van de Audi A6;

— gelet op zijn verklaring de eiser wist dat er door zijn toedoen een
raak met schade (zijnde het veegspoor) is geweest tussen het door hem
bestuurde voertuig en een ander voertuig en dit op een openbare plaats;

— de eiser bestuurder van het voertuig blijft, dat hij heeft stilgelegd;

— door zijn voertuig te verplaatsen zonder aangifte te doen van de
aanrijding op een wijze dat hij enkel kon worden geïdentificeerd als be-
stuurder door een onbekende getuige vaststaat dat de eiser zich heeft
willen onttrekken van de dienstige vaststellingen over de omstandig-
heden van het ongeval en zijn toestand als bestuurder.
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Op grond van die redenen kon het bestreden vonnis oordelen dat de
eiser bestuurder is van zijn voertuig in de zin van artikel 33, § 1, 1°,
Wegverkeerswet.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 33, § 1, 1°, Wegver-
keerswet; het bestreden vonnis veroordeelt de eiser hoewel uit de vast-
stellingen blijkt dat de beide voertuigen op het ogenblik van het
ongeval niet in beweging waren.

11. Een ongeval in de zin van artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet, te
onderscheiden van het begrip verkeersongeval in artikel 33, § 1, 2°, Weg-
verkeerswet, veronderstelt een niet-opzettelijk veroorzaakte plotse en
abnormale gebeurtenis met schadelijke gevolgen voor een derde, onge-
acht de aard en de ernst van de schade, zonder dat is vereist dat het be-
trokken voertuig of minstens één van de betrokken voertuigen op het
ogenblik van het ongeval in beweging was of waren.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering met betrekking tot de telastlegging A.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de overige helft
ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank van
Oost-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samen-
gesteld.

28 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal.  — Advocaat: de
heer Verbist.
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N° 643

2° KAMER — 28 oktober 2014
(AR P.14.0812.N)

1° HERHALING. — ALGEMEEN. — VOORWAARDEN. — SAMENLOOP. — EENDAAD-
SE SAMENLOOP. — VOORTGEZET MISDADIG OPZET.

2° STRAF. — SAMENLOOP. — EENDAADSE. — VOORTGEZET MISDADIG OPZET.
— GEEN AANVULLENDE BESTRAFFING. — GEVOLG. — STAAT VAN WETTELIJKE

HERHALING.

1° Volgens artikel 56, tweede lid, Strafwetboek kan hij die na een vroegere ver-
oordeling tot gevangenisstraf van ten minste één jaar, een nieuw wanbedrijf
pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of
sinds zijn straf is verjaard, worden veroordeeld tot het dubbele van het maxi-
mum van de straf, bij wet op het wanbedrijf bepaald; de vaststelling van de
toestand van wettelijke herhaling als bedoeld door artikel 56, tweede lid,
Strafwetboek vereist een in kracht van gewijsde gegane veroordeling tot een
hoofdgevangenisstraf van ten minste één jaar wegens één strafbaar feit of bij
toepassing van artikel 65 Strafwetboek wegens eendaadse samenloop of een
voortgezet misdrijf.

2° Indien de rechter bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek
vaststelt dat de misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht
van gewijsde gegane beslissing en andere bij hem aanhangige feiten en die
in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn, aan die beslissing vooraf-
gaan en samen met de misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoe-
ring zijn van eenzelfde misdadig opzet, dient hij bij de straftoemeting
rekening te houden met de reeds uitgesproken straffen en, indien deze voor
hem een juiste en voldoende bestraffing lijken voor al deze misdrijven, zich
uit te spreken over de schuldvraag en in zijn beslissing te verwijzen naar de
reeds uitgesproken straffen; met het oordeel dat een aanvullende straf niet
nodig is en kan worden volstaan met een verwijzing naar reeds uitgesproken
straffen, veroordeelt de rechter de beklaagde niet opnieuw tot de straffen op-
gelegd bij het vorig veroordelend vonnis zodat de beslissing waarbij de rech-
ter op grond van artikel 65, tweede lid, strafwetboek bij de beoordeling van
de bij hem aanhangige feiten op grond van die bepaling zich beperkt tot een
verwijzing naar een hoofdgevangenisstraf van ten minste één jaar die werd
opgelegd voor reeds bestrafte feiten, dan ook niet kan dienen als grondslag
voor de vaststelling van de toestand van wettelijke herhaling als bedoeld
door artikel 56, tweede lid, Strafwetboek.

(B. E.A. T. E. E.A.)

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 7 april 2014.
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De eiser 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een mid-
del aan.

De eiser 2 voert geen middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eiser 1

1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Straf-
wetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: het be-
streden arrest leidt de wettelijke herhaling ten onrechte af uit het
arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011, dat im-
mers de eiser 1 niet veroordeelde tot een gevangenisstraf van twee jaar
met gedeeltelijk uitstel; hem werd immers geen bijkomende straf op-
gelegd omdat de eerder door de correctionele rechtbank te Kortrijk op
8 april 2008 uitgesproken straf van twee jaar met gedeeltelijk uitstel
een juiste bestraffing was voor alle feiten, zowel deze beoordeeld door
de rechtbank te Kortrijk als deze beoordeeld door het hof van beroep te
Brussel; het arrest miskent de bewijskracht van het arrest van het hof
van beroep te Brussel door vast te stellen dat dit de eiser veroordeelt
tot een gevangenisstraf van twee jaar, terwijl het die draagwijdte niet
heeft.

2. Volgens artikel 56, tweede lid, Strafwetboek kan hij die na een
vroegere veroordeling tot gevangenisstraf van ten minste één jaar, een
nieuw wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn
straf heeft ondergaan of sinds zijn straf is verjaard, worden veroordeeld
tot het dubbele van het maximum van de straf, bij de wet op het wan-
bedrijf bepaald.

De vaststelling van de toestand van wettelijke herhaling als bedoeld
door artikel 56, tweede lid, Strafwetboek vereist een in kracht van ge-
wijsde gegane veroordeling tot een hoofdgevangenisstraf van ten min-
ste één jaar wegens één strafbaar feit of bij toepassing van artikel 65
Strafwetboek wegens eendaadse samenloop of een voortgezet misdrijf.

3. Indien de rechter bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Straf-
wetboek vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een
in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere bij hem aanhangige
feiten en die in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn, aan die
beslissing voorafgaan en samen met de misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, dient hij bij
de straftoemeting rekening te houden met de reeds uitgesproken straf-
fen. Indien deze voor hem een juiste en voldoende bestraffing lijken
voor al deze misdrijven, spreekt hij zich uit over de schuldvraag en ver-
wijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen.

Met het oordeel dat een aanvullende straf niet nodig is en er kan wor-
den volstaan met een verwijzing naar reeds uitgesproken straffen, ver-
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oordeelt de rechter de beklaagde niet opnieuw tot de straffen opgelegd
bij het vorig veroordelend vonnis.

De beslissing waarbij de rechter op grond van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek bij de beoordeling van de bij hem aanhangige feiten op
grond van die bepaling zich beperkt tot een verwijzing naar een hoofd-
gevangenisstraf van ten minste één jaar die werd opgelegd voor reeds
bestrafte feiten, kan dan ook niet dienen als grondslag voor de vaststel-
ling van de toestand van wettelijke herhaling als bedoeld door
artikel 56, tweede lid, Strafwetboek.

4. Het bestreden arrest stelt in hoofde van de eiser 1 met verwijzing
naar het arrest van het hof van beroep te Brussel van 12 september 2011
een toestand van wettelijke herhaling vast als bedoeld door artikel 56,
tweede lid, Strafwetboek omdat de eiser 1 bij dit arrest zou zijn veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met uitstel gedurende een
periode van vijf jaar voor 1 jaar.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel
dat het hof van beroep te Brussel bij arrest van 12 september 2011 zelf
de eiser 1 niet heeft veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van ten
minste één jaar, maar wel heeft geoordeeld dat voor de feiten waaraan
de eiser 1 met dit arrest werd schuldig verklaard, kon worden volstaan
met de aan de eiser 1 opgelegde straf van twee jaar met vijf jaar uitstel
van tenuitvoerlegging voor een jaar bij vonnis van de correctionele
rechtbank te Kortrijk van 8 april 2008, zonder dat het nodig is een bij-
komende straf op te leggen.

Bijgevolg verantwoordt het bestreden arrest de beslissing over de toe-
stand van wettelijke herhaling in hoofde van de eiser 1 niet naar recht.

Omvang van de cassatie

5. De vernietiging van de beslissing over de toestand van wettelijke
herhaling in hoofde van de eiser 1 leidt tot de vernietiging van de ver-
oordeling van de eiser 1 tot straf en tot betaling van een bijdrage aan
het Slachtofferfonds, maar laat de schuldigverklaring van de eiser 1 on-
aangetast.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het in hoofde van de eiser

1 de toestand van wettelijke herhaling vaststelt en hem veroordeelt tot
straf en tot betaling van een bijdrage aan het Slachtofferfonds.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
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Veroordeelt de eiser 1 tot een vierde van de kosten van de cassatiebe-
roepen.

Veroordeelt de eiser 2 tot de helft van de kosten van de cassatieberoe-
pen.

Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

28 oktober 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 Van Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 644

2° KAMER — 29 oktober 2014
(AR P.14.0820.F)

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BE-
GRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT

EN SCHADE. — BEGRIP.

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK TOEBREN-
GEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. — ONOPZETTE-
LIJK DODEN. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET OVERLIJDEN. —
BEGRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BE-
GRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT

EN SCHADE. — ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER. — TOE-
ZICHT DOOR HET HOF.

4° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK TOEBREN-
GEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. — ONOPZETTE-
LIJK DODEN. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET OVERLIJDEN. —
ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER. — TOEZICHT DOOR HET

HOF.

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BE-
GRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT

EN SCHADE. — SCHULDIG VERZUIM VAN EEN GENEESHEER OM EEN GEPASTE BE-
HANDELING TOE TE DIENEN. — OORZAKELIJK VERBAND MET HET OVERLIJDEN VAN

DE PATIËNT. — ONDERZOEK IN CONCRETO.

6° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — ONOPZETTELIJK TOEBREN-
GEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. — ONOPZETTE-
LIJK DODEN. — OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET OVERLIJDEN. —
SCHULDIG VERZUIM VAN EEN GENEESHEER OM EEN GEPASTE BEHANDELING TOE

TE DIENEN. — OORZAKELIJK VERBAND MET HET OVERLIJDEN VAN DE PATIËNT. —
ONDERZOEK IN CONCRETO.

1° en 2° Het bij de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek vereiste oorzake-
lijk verband tussen de fout en de schade veronderstelt dat, zonder de fout,
de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals ze zich in
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concreto heeft voorgedaan; de rechter mag niet gissen naar wat zich zonder
de fout misschien zou hebben voorgedaan (1). (Artt. 418 en 419, Strafwet-
boek)

3° en 4° Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij al dan niet het bestaan vaststelt van het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade, toetst het Hof of hij, uit die vaststellingen, die beslissing
naar recht heeft kunnen afleiden (2).

5° en 6° Wanneer het arrest niet in concreto heeft onderzocht of het schuldig
verzuim om tijdig een gepaste behandeling toe te dienen, doorslaggevend
bleek in de ontwikkeling van het pathologisch proces, kan het niet wettig af-
leiden dat de fout van de beklaagde niet in oorzakelijk verband stond tot het
overlijden (3). (Artt. 418 en 419, Strafwetboek)

(M. E.A. T. V. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van be-
roep te Bergen, correctionele kamer, van 28 maart 2014, op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 7 november 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 24 september 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 1 oktober 2014 heeft raadsheer Françoise Rog-
gen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal ge-
concludeerd.

Op 20 en 21 oktober 2014 hebben meesters Jacqueline Oosterbosch en
Bruno Maes respectievelijk een nota in antwoord op de conclusie van
het openbaar ministerie neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 418 en 419 Straf-
wetboek, verwijt het arrest het bestaan uit te sluiten van een oorzake-
lijk verband tussen de fout die de eerste verweerster ten laste wordt
gelegd en de schade, door een hypothetisch element in te voeren waar-
door de schade wordt gerechtvaardigd.

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 644.
(2) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 644.
(3) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 644.
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Het oorzakelijk verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade
zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals ze zich in con-
creto heeft voorgedaan. De rechter moet niet gissen naar wat zich zon-
der de fout misschien zou hebben voorgedaan.

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij al dan niet het bestaan afleidt van het oorzakelijk verband tussen
de fout en de schade, toetst het Hof of hij, uit die vaststellingen, die be-
slissing naar recht heeft kunnen afleiden.

Op grond van het verslag van het college van deskundigen heeft het
hof van beroep ten aanzien van de eerste verweerster een gebrek aan
voorzorg in aanmerking genomen, aangezien ze de dramatische gevol-
gen niet heeft voorzien van het niet-toedienen van antibiotica bij de op-
name van de patiënte in intensieve zorgen.

De appelrechters hebben vervolgens onderzocht of de patiënte, zonder
de aldus geïdentificeerde fout, het ongeval al dan niet zou hebben over-
leefd. Om het bestaan van het oorzakelijk verband uit te sluiten, heb-
ben ze geoordeeld dat de deskundigen hadden benadrukt “dat een eerder
toegediende antibioticabehandeling de patiënte misschien had kunnen
redden”.

Op grond van die reden en door niet in concreto te onderzoeken of het
schuldig verzuim om tijdig een gepaste behandeling toe te dienen door-
slaggevend bleek in de ontwikkeling van het ziekteproces, heeft het ar-
rest niet wettig kunnen afleiden dat de fout van de eerste verweerster
niet in oorzakelijk verband stond tot het overlijden.

In zoverre is het middel gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers tot de kosten
van de strafvordering tegen de eerste verweerster veroordeelt en in zo-
verre het uitspraak doet over hun burgerlijke rechtsvorderingen tegen
M.-H. V. C. en Amlin Europ.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweersters tot de helft van de kosten van de cassa-
tieberoepen.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

29 oktober 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal met opdracht.  —
Advocaten: de heer Claeys (bij de balie te Brussel), mevr. Oosterbosch en
de heer Maes.
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N° 645

1° KAMER — 30 oktober 2014
(AR C.08.0510.F)

1° MERKEN. — BENELUX-MERK. — RICHTLIJN 89/104/EEG. — IDENTIEK TE-
KEN. — GEBRUIK DOOR EEN DERDE TOEGESTAAN DOOR DE HOUDER. — INGETROK-
KEN TOESTEMMING. — RECHTEN VAN DE HOUDER.

2° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — RICHTLIJN 89/104/
EEG. — ARTIKEL 5, § 1. — UITLEGGING. — EUROPEES HOF VAN JUSTITIE.

1° en 2° Uit artikel 2.20, eerste lid, a) en b) van het Benelux-Verdrag inzake
de intellectuele eigendom, zoals het moet worden uitgelegd in het licht van
artikel 5, § 1 van de richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lidstaten, waarvan het arrest van het Hof van Justitie van
Europese Unie van 19 december 2013 de draagwijdte verduidelijkt, volgt dat,
wanneer een merkhouder heeft ingestemd met het gebruik door een derde van
een teken dat gelijk is aan dat merk voor bepaalde waren die door de inschrij-
ving van dat merk zijn gedekt, maar niet langer daarmee instemt, hem niet
elke mogelijkheid mag worden ontnomen om zijn uitsluitende recht tegen te
werpen aan die derde of om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor de
betrokken waren (1).

(MARTIN Y PAZ DIFFUSION N.V. T. D. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 8 november 2007 en het interpretatief arrest van dat hof
van 12 september 2008.

Bij arrest van 2 december 2011 heeft het Hof aan het Hof van Justitie
van de Europese Unie twee prejudiciële vragen gesteld waarop dat
rechtscollege heeft geantwoord in zijn arrest nr. C-661/11 van
19 september 2013.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

— algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;

(1) Cass. 2 december 2011, AR C.08.0510.F, AC 2011, nr. 666 en HvJ, arrest nr. C-661/11
van 19 september 2013.
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— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldenaar van een verbinte-
nis van onbepaalde of onbeperkte duur te allen tijde en eenzijdig zijn verbintenis
kan beëindigen, welk beginsel tot uiting wordt gebracht met name in
artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd vervangen door artikel 8
van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur, artikel 1780 van het Burgerlijk
Wetboek en artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen, of, subsidiair,
mocht het niet gaan om een algemeen rechtsbeginsel, die drie wetsbepalingen
voor zover ze uiting geven aan de regel volgens welke de schuldenaar van een
verbintenis van onbepaalde of onbeperkte duur te allen tijde en eenzijdig zijn
verbintenis kan beëindigen, en voor zover nodig, die artikelen;

— de artikelen 2.20.1, en 2.32, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de
intellectuele eigendom, gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 en goedgekeurd
bij de wet van 22 maart 2006.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 8 [november] 2007, geïnterpreteerd door dat van
12 september 2008 beschikt afwijzend zowel op het hoger beroep van de verweer-
ders als op hun nieuwe vordering waarbij zij de nietigheid of het verval vorderen
van de Benelux-inschrijvingen van de merken “N”, “Nathan” en “Nathan Bau-
me”, erkent dus ten voordele van de eiseres de geldigheid en het behoud van die
inschrijvingen voor alle bedoelde waren, met inbegrip van handtassen en schoei-
sel en laat zijn verbod aan de verweerders om gebruik te maken van de merken
“N” en “Nathan Baume” gepaard gaan met een uitzondering voor handtassen en
schoeisel; die beslissing is in de volgende bewoordingen gesteld:

“a) Stelt vast dat [de verweerders], door gebruik te maken van de Benelux-
merken ‘N’, ingeschreven onder het nr. 0636308 voor de waren van de klassen 14,
16, 18, 22 en 25 van de Nice-classificatie, en ‘Nathan Baume’, ingeschreven onder
het nr. 0712962 voor de waren van de klassen 18 en 25, zoals ze in de inschrijvingen
worden vermeld, behalve voor handtassen of schoeisel, een inbreuk op die mer-
ken plegen en een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad stellen;

b) Beveelt [de verweerders] het gebruik te staken, in het economisch verkeer
en binnen twee maanden na de betekening van dit arrest, van een teken dat
identiek of soortgelijk is aan de Benelux-merken ‘N’, ingeschreven onder het
nr. 0636308 voor de waren van de klassen 14, 16, 18, 22 en 25 van de Nice-classifi-
catie, en ‘Nathan Baume’, ingeschreven onder het nr. 0712962 voor de waren van
de klassen 18 en 25, zoals ze in die inschrijvingen worden vermeld, behalve voor
handtassen of schoeisel, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per vast-
gestelde overtreding” en dit om de volgende redenen:

“Het behoud van de inschrijving van de verschillende merken ten voordele van
[de eiseres] verleent haar weliswaar een uitsluitend recht van gebruik. Zij heeft
dus theoretisch het recht te eisen dat de waren waarvoor die merken worden ge-
bruikt niet langer in het economisch verkeer zouden worden gebracht.

[De eiseres] verklaart onomwonden dat haar beslissing om een vordering tot
staking in te stellen een antwoord was op de weigering van [de verweerster] om,
na de uitspraak van het eerste vonnis van de rechtbank van koophandel te Nij-
vel, in een systeem van medebeheer te stappen dat zij wenste. De vordering, in
de strikte bewoordingen waarin zij was gesteld, ging overigens in tegen een
daarmee strijdige praktijk van tien jaar.

[De eiseres] heeft de procedure aangewend voor andere doeleinden dan die
waarvoor zij bestond en heeft aldus misbruik van recht gepleegd. […]

Betreffende de merken ‘N’ en ‘Nathan Baume’, waarvan het gebruik — hoeft
dit nog te worden herhaald — niet wordt geregeld door de verdragen van 1990 en
van 1995, heeft [de eiseres] steeds erkend dat [de verweerster] gerechtigd was die
tekens te gebruiken, met name voor de handtassen en het schoeisel.

In strijd met wat zij trachtte staande te houden in haar brief van 15 december
2003, is er voor haar nooit sprake geweest van de toekenning van een stilzwij-
gend verlengbare licentie van onbepaalde duur, maar wel van een verdeling van
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de exploitatie van die merken. [De eiseres] gaat zelfs zo ver dat zij een vorm van
mede-eigendom op de tekens erkent, daar zij onder meer de eerste persoon meer-
voud gebruikt in haar brief van 18 december 2001 toen zij sprak over het depot
van de letter N.

Hieruit volgt dat [de eiseres] sedert de inschrijvingen van 14 augustus 1998 en
24 januari 2002 [de verweerster] de onherroepelijke toestemming heeft gegeven
om die merken te gebruiken op handtassen en schoeisel.

Zolang de partijen zich toespitsten op de verdeling van tassen en schoeisel,
enerzijds, en van kleine lederwaren anderzijds, verliepen hun onderlinge betrek-
kingen probleemloos of op zijn minst correct. De problemen zijn ontstaan toen
[de eiseres] andere waren in het economisch verkeer begon te brengen en overleg
over de keuze van de materialen en de kleuren, alsook over de communicatie
eiste.

[De verweerders] verbieden gebruik te maken van de merken ‘N’ en ‘Nathan
Baume’ voor handtassen en schoeisel zou bijgevolg een rechtsmisbruik opleve-
ren”.

Grieven

1. Krachtens artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom geeft het ingeschreven merk de houder ervan een uitsluitend recht op
grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkre-
gen, het gebruik met name van het merk kan verbieden, wanneer dat merk in
het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het
is ingeschreven, of wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het
merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke
waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, in-
houdende het gevaar van associatie met het merk.

Op dat uitsluitend recht zijn enkele beperkingen van toepassing die worden
vermeld in artikel 2.23 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigen-
dom.

2. Krachtens artikel 2.32.1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom kan het merk voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van
de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.

Een derde (een andere persoon dan de merkhouder) kan het merk slechts ge-
bruiken als hij daarvoor een licentie heeft die bestaat in de in artikel 2.20.1, van
het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom bedoelde instemming.
Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom voorziet in geen enkele
andere mogelijkheid op grond waarvan een derde van dat merk een gebruik zou
kunnen maken dat inbegrepen is in het uitsluitend recht van de merkhouder zo-
als dat uitsluitend recht wordt omschreven in de artikelen 2.20 en 2.23 van dat
verdrag.

Zijn toestemming geven voor het gebruik van een merk betekent dat men zich
ertoe verbindt zich daartegen niet te verzetten.

3. In de regel, en zelfs op grond van de openbare orde, kan een verplichting ech-
ter niet op onherroepelijke wijze of voor eeuwig worden toegekend, zij kan
slechts voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur worden toegekend,
waarbij in laatstgenoemd geval de verbintenis te allen tijde kan worden beëin-
digd louter op grond van de wil van de auteur (eenzijdige beëindiging) zonder dat
daarvoor een verantwoording nodig is (“ad nutum”).

Artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt die regel met betrekking
tot de huur van diensten. Artikel 1736 van dat wetboek, vervangen door artikel 8
van de wet van 20 februari 1991, vermeldt de regel in verband met de huur van
goederen. Het thans opgeheven artikel 1869 van dat wetboek vermeldde ze in
verband met de vennootschapsovereenkomst. We vinden ze ook terug in
artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Het hof van beroep stelde nergens vast, en de verweerders voerden dat even-
min aan, dat de eiseres haar toestemming voor het gebruik door hen van die
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merken voor die waren voor een bepaalde duur zou hebben gegeven, of dat zij die
toestemming zou hebben ingetrokken, vóór het verstrijken van een dergelijke
duur.

5. Het bestreden arrest stelt echter vast dat de eiseres de verweerders niet kan
verbieden de merken “N” en “Nathan Baume” te gebruiken voor handtassen en
schoeisel op grond 1. dat een dergelijke vordering tot staking van gebruik van
het doel ervan wordt afgewend omdat zij een antwoord is op de weigering van de
verweerders om tot een vergelijk te komen en ingaat tegen een lange daarmee
strijdige praktijk en 2. dat dit “bijgevolg, een rechtsmisbruik zou opleveren” we-
gens de door haar gegeven “onherroepelijke toestemming” voor dat gedeeld ge-
bruik.

6. Om de eerste reden, miskent het bestreden arrest eerst zowel het uitsluitend
recht dat verbonden is aan het ingeschreven merk als het begrip rechtsmisbruik
of fout door de rechtsvordering waarbij dat uitsluitend recht wordt uitgeoefend
nadat de verbintenis van de merkhouder om die niet uit te voeren, eindigde, te
beschouwen als een misbruik van recht, en dus als niet-gegrond, zonder een an-
der feit of een andere omstandigheid te vermelden dan de weigering van degene
aan wie die verbintenis ten goede komt, om na een lange periode nog overeen te
komen met de merkhouder.

6.1. Krachtens de aard zelf van het aan het merk verbonden uitsluitend recht
beslist de merkhouder immers vrijelijk over het gebruik ervan en enkel de door
de merkhouder gegeven toestemming voor het desbetreffende gebruik van het
merk verhindert de rechtsvordering om dat gebruik te doen staken.

Bijgevolg beschikt de merkhouder, als hij die toestemming niet geeft, volledig
over zijn uitsluitend recht en moet hij het in rechte kunnen uitoefenen.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat die toestemming niet behouden bleef
maar weigert dat de eiseres het met het merk verbonden uitsluitend recht uit-
oefent, miskent dus de wettelijke inhoud van dat uitsluitend recht (schending
van artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom).

6.2. Het miskent tegelijk het begrip rechtsmisbruik of fout: een dergelijke uit-
oefening in rechte van het uitsluitend recht kan in het licht van artikel 2.20.1,
van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom niet worden aange-
merkt als een uitoefening van dat recht voor een ander doeleinde dan dat waar-
voor de wet dat recht heeft ingesteld en dus evenmin als misbruik kan worden
bestempeld, louter en alleen omdat het resulteert uit de omstandigheid dat het
voortvloeit uit een gebrek aan vergelijk, dat in dit geval niet behouden bleef,
tussen de merkhouder en de verweerder, hoewel die omstandigheid integendeel
inherent is aan het uitsluitend recht zoals het door de wet wordt omschreven.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek (als men ervan uitgaat dat het in het extracontractuele terrein
betreft), 1134, derde lid, van dat wetboek (als men ervan moet uitgaan dat het
op een contractuele verhouding steunt) en miskent dat arrest het algemeen
rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt en, voor zover nodig, schendt het
artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom.

7. Om de tweede hierboven weergegeven reden miskent het bestreden arrest te-
vens de regel van openbare orde die eeuwige verbintenissen verbiedt, doordat
het de toestemming van de eiseres aanmerkt als onherroepelijk en daaruit af-
leidt dat de rechtsvordering tot staking van het gebruik van de betrokken mer-
ken een rechtsmisbruik oplevert (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de schuldenaar van een verbintenis van onbepaalde of onbe-
perkte duur te allen tijde en eenzijdig zijn verbintenis kan beëindigen en schen-
ding van de artikelen 6 en 1736 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd zoals
het werd vervangen door artikel 8 van de wet van 20 februari 1991 inzake huis-
huur, van artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 43 van het Wet-
boek van vennootschappen in zoverre ze dat algemeen rechtsbeginsel tot uiting
brengen, of, zo niet, als zodanig).
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8. Het begrip rechtsmisbruik is dus miskend, aangezien de rechter een derge-
lijke uitoefening van een recht niet als zodanig mag aanmerken louter en alleen
omdat die plaatsvond nadat de merkhouder had afgezien van zijn verbintenis
van onbepaalde duur om dat recht niet uit te oefenen (miskenning van het alge-
meen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt en schending van de
artikelen 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, die het ver-
woorden, respectievelijk in contractuele en in quasi delictuele aangelegenhe-
den, al naargelang men ervan uitgaat dat het arrest het ene of het andere
standpunt inneemt).

9. Zo ook schendt het bestreden arrest zowel de artikelen 2.20.1, en 2.32.1, van
het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom om die tweede reden vol-
gens welke er een verdeling van de exploitatie van de merken is ten gevolge van
een onherroepelijke toestemming van de eiseres, hoewel krachtens dat
artikel 2.32.1, de merkhouder enkel via een licentie de exploitatie van een merk
kan toestaan, wat door de persoonlijke en niet-eeuwige aard van die verbintenis
uitsluit dat er een definitieve verdeling van de exploitatie van een merk kan ge-
beuren, en hoewel, krachtens dat artikel 2.20.1, enkel de merkhouder, door die
hoedanigheid zelf, een uitsluitend recht op het gebruik van het merk heeft
(schending van die twee bepalingen van het Benelux-Verdrag inzake de intellec-
tuele eigendom en, voor zover nodig, miskenning van dat algemeen rechtsbegin-
sel en schending van de in punt 7 hierboven vermelde wettelijke bepalingen). 

10. Ten slotte, subsidiair, in de onderstelling dat het bestreden arrest de vor-
dering van de eiseres tot staking van het litigieuze gebruik van de betrokken
merken naar recht als misbruik van recht aan de zijde van de eiseres kon aan-
merken, miskent het echter wel de daaraan verbonden sanctie door die rechts-
vordering niet-gegrond te verklaren, namelijk door de eiseres de uitoefening
van haar recht totaal te ontzeggen, hoewel die sanctie slechts hierin kan be-
staan, ofwel de uitoefening van dat recht tot zijn normale proporties te herlei-
den, maar het niet volledig te beletten, ofwel de schade te doen herstellen die
het misbruik toen het eenmaal was begaan, heeft berokkend, (de tweede oplos-
sing is hier uitgesloten omdat de rechtsvordering niet is aangenomen en dat zij
dus niet ten uitvoer kon worden gelegd en geen schade kon berokkenen (schen-
ding van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek [als men ervan
uitgaat dat het bestreden arrest het extracontractuele terrein betreft] en mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldenaar van een verbinte-

nis van onbepaalde of onbeperkte duur te allen tijde en eenzijdig zijn verbintenis
kan beëindigen, welk beginsel tot uiting wordt gebracht met name in
artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het werd vervangen door artikel 8
van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur, artikel 1780 van het Burgerlijk
Wetboek en artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen, of, subsidiair, in-
geval het niet om een algemeen rechtsbeginsel zou gaan, die drie wetsbepalingen
in zoverre ze de regel verwoorden volgens welke de schuldenaar van een verbin-
tenis van onbepaalde of onbeperkte duur te allen tijde en eenzijdig zijn verbin-
tenis kan beëindigen, en, voor zover nodig, die artikelen;

— de artikelen 2.20.1, 2.26.1.a, en 2.32.1, van het Benelux-Verdrag inzake de in-
tellectuele eigendom, gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 en goedgekeurd bij
de wet van 22 maart 2006;

— de artikelen 23, 1° (zoals het werd gewijzigd door artikel 5, 1°, van de wet
van 25 mei 1999) en 8° (zoals het werd gewijzigd door artikel 5, 6°, van de wet van
25 mei 1999), en 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 8 november 2007, geïnterpreteerd door dat van
12 september 2008, dat uitspraak doet op de hogere beroepen van de partijen te-
gen het vonnis van 9 mei 2007 beschikt afwijzend zowel op het hoger beroep van
de verweerders als op hun nieuwe vordering om de Benelux-inschrijvingen van
de merken “N”, “Nathan” en “Nathan Baume” nietig of vervallen te doen verkla-
ren, erkent dus de geldigheid en het behoud van die inschrijvingen ten voordele
van de eiseres voor de bedoelde waren, met inbegrip van de handtassen en het
schoeisel en verbiedt vervolgens de eiseres de merken “N” en “Nathan Baume”
te gebruiken voor handtassen en schoeisel, en dit onder de volgende bewoordin-
gen:

“c) Stelt vast dat [de eiseres], door in het economisch verkeer gebruik te ma-
ken van de tekens ‘N’, ‘Nathan’ en ‘Nathan Baume’ voor handtassen en schoei-
sel, een daad van oneerlijke mededinging stelt die schade toebrengt aan
[verweersters] belangen;

d) Beveelt [de eiseres] het gebruik te staken, in het economisch verkeer en
binnen twee maanden na de betekening [van het bestreden arrest], van een te-
ken dat gelijk is of overeenstemt met de merken ‘N’, ‘Nathan’ en ‘Nathan Bau-
me’, ingeschreven onder de nummers 0636308, 0636309 en 0712962, voor handtassen
of schoeisel, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per vastgestelde in-
breuk”, dit om de volgende de redenen:

“[De eiseres] heeft altijd vrijelijk en wars van elke overeenkomst erkend dat
het op haar rustende verbod om op oneerlijke wijze te concurreren met de heer
B., met betrekking tot de fabricatie en de distributie van tassen met het model
en de naam ‘Nathan’ (cf. artikel 3 van de overeenkomst van 6 juni 1990), werd
uitgebreid tot de merken ‘N’ en ‘Nathan Baume’ voor handtassen en schoeisel
waarvan de collecties nauw met elkaar verweven zijn.

De door [de verweerster] neergelegde stukken tonen aan dat zij sinds vele ja-
ren enorm heeft geïnvesteerd om dat soort topproducten bij het publiek kenbaar
te maken.

In de omstandigheden van de zaak zou de wil om dat soort waren op de markt
te brengen onder de merken ‘N’ en ‘Nathan Baume’ voor [de eiseres] een daad
van oneerlijke mededinging uitmaken in zoverre zij onverschuldigd voordeel
zou halen uit alle door [de verweerster] gevoerde reclame en bij de klanten ern-
stige verwarring zou doen ontstaan”.

Grieven

1. Krachtens artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom geeft het ingeschreven merk de houder ervan een uitsluitend recht op
grond waarvan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkre-
gen, het gebruik van het merk kan verbieden, wanneer dat merk in het econo-
misch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het is
ingeschreven, of wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk
en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren
of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhouden-
de het gevaar van associatie met het merk.

Op dat uitsluitend recht zijn enkel wettelijke beperkingen van toepassing die
worden vermeld in artikel 2.23 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom.

Dat uitsluitend recht houdt voor de merkhouder uiteraard het recht in om zelf
het merk te gebruiken of het gebruik ervan door een derde toe te staan (licen-
tie).

De merkhouder dient bovendien dat gebruiksrecht uit te oefenen, zo niet ver-
valt zijn recht op het merk (artikel 2.26.1.a, van het Benelux-Verdrag inzake de
intellectuele eigendom).
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2. Zoals werd uiteengezet tot staving van het eerste middel, kan het merk,
krachtens artikel 2.32.1 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigen-
dom, binnen de perken van het uitsluitend recht slechts ten gevolge van een li-
centie door een derde worden gebruikt en die licentie kan, indien zij niet voor
een bepaalde duur is toegekend, te allen tijde worden beëindigd door de eenzij-
dige wil van deze of gene partij, en dus door de merkhouder, ten gevolge van het
verbod op eeuwigdurende verbintenissen.

De hier in het geding zijnde verbintenis van onbepaalde duur is die welke veel-
vuldig wordt toegekend door de merkhouder, als aanvulling op de toestemming
om het merk te gebruiken, om zelf geen gebruik te maken van het merk, wat
het bestreden arrest hier omschrijft als “het verbod” dat de eiseres zichzelf had
opgelegd om onder de litigieuze merken “te concurreren” voor handtassen en
schoeisel. Een dergelijke licentie wordt dan bestempeld als exclusief in de strik-
te betekenis.

3. Wanneer een dergelijke licentie eindigt, volgt uit artikel 2.20.1, van het Be-
nelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom dat de merkhouder de volledige
uitoefening van zijn uitsluitend recht herwint en het merk mag gebruiken. Hier-
uit zal noodzakelijkerwijs en wettig volgen dat de derde, die het merk niet lan-
ger mag gebruiken, geen voordeel meer zal halen uit de gevolgen van het merk
op de markt.

Het “voordeel” dat de merkhouder haalt uit het gebruik van het merk door
hem in het licht van de door de voorheen daartoe gemachtigde derde gevoerde
reclame en het “risico op verwarring” zijn aldus slechts de noodzakelijke en wet-
tige gevolgen van het recht voor de merkhouder om zijn merk te gebruiken na-
dat hij de aan die derde daartoe gegeven toestemming heeft ingetrokken en hij
heeft afgezien van zijn verbintenis om het merk niet te gebruiken.

4. De houder van een ingeschreven merk kan weliswaar daarvan geen gebruik
maken dat strijdig is met de wet, en met name strijdig is met de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument. De inhoud van het recht van de merkhouder om zijn merk te gebrui-
ken, wordt echter uitgehold wanneer men dat gebruik als strijdig beschouwt
met de voornoemde wet, zonder de ene of de andere bijzondere omstandigheid te
vermelden, namelijk een andere omstandigheid dan het hierboven omschreven
en inherente gevolg van de uitoefening van het recht op het gebruik van het
merk door de merkhouder wanneer dat gebruik niet langer aan een derde wordt
toegestaan.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres van plan is zelf de litigieuze
merken te gebruiken voor handtassen en schoeisel; de eiseres had dus een einde
gemaakt aan haar erkenning van een op haar rustend “verbod” (ibidem) de mer-
ken voor handtassen en schoeisel te gebruiken.

Uit de vordering die de eiseres heeft ingesteld om de verweerders elk gebruik
van de litigieuze merken te verbieden volgt ook dat de eiseres een einde had ge-
maakt aan haar toestemming voor elk gebruik van die merken door hen.

6. Het hof van beroep stelt nergens vast, en de verweerders voeren evenmin
aan, dat de eiseres haar toestemming voor het gebruik van die merken voor die
waren voor een beperkte duur zou hebben gegeven, en evenmin dat zij zich voor
een bepaalde duur ertoe verbonden heeft de litigieuze merken voor die twee ca-
tegorieën waren niet te gebruiken.

7. Het gebruik van de handtassen en van het schoeisel van de merken “N” en
“Nathan Baume” door de eiseres, die een einde gemaakt heeft aan haar verbin-
tenis om dat gebruik door de verweerster toe te staan en om die merken niet zelf
voor die waren te gebruiken, wordt door het bestreden arrest aangemerkt als
een daad van oneerlijke mededinging ten aanzien van de verweerster; het legt
de eiseres bijgevolg een definitief verbod op voor dat gebruik van die twee mer-
ken; zodoende miskent het tegelijk:

— het gevolg van het intrekken van de verbintenis van de merkhouder om zijn
merk niet te gebruiken, met andere woorden, het einde van de toegestane licen-
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tie (schending van artikel 2.32 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom);

— het recht van degene die voor onbepaalde tijd een verbintenis is aangegaan
om iets niet te doen, in deze zaak de verbintenis van de houder van een merk om
zich niet te verzetten tegen een welbepaald gebruik ervan en om dat merk niet
zelf te gebruiken, om eenzijdig en te allen tijde een einde te maken aan die ver-
bintenis (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
schuldenaar van een verbintenis van onbepaalde of onbeperkte duur te allen tij-
de en eenzijdig zijn verbintenis kan beëindigen, schending van de artikelen 6 en
1736 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd zoals het werd vervangen door
artikel 8 van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur, van artikel 1780 van
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen
in zoverre ze uiting geven van dat algemeen rechtsbeginsel, of, zo dat niet het
geval is, als zodanig);

— het recht van de houder van een ingeschreven merk om dat te gebruiken
voor alle door de inschrijving gedekte waren, met uitsluiting van elke niet door
hem gemachtigde derde (schending van artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag
inzake de intellectuele eigendom), alsook, indien nodig, miskenning van de
plicht van die merkhouder om gebruik te maken van het merk voor al die waren,
op straffe van verval van zijn recht op het merk (schending van artikel 2.26.1.a,
van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom);

— het begrip met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad (“oneerlijke me-
dedinging”) ingeschreven in artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, alsook
de begrippen misleidende reclame (artikel 23, 1°, van dezelfde wet) en reclame
waardoor verwarring kan ontstaan (artikel 23, 8°, van dezelfde wet), aangezien
er krachtens die artikelen, en behoudens elke andere bijzondere omstandigheid
die het bestreden arrest niet vaststelt, geen verbod kan worden gelegd op een
handeling die slechts de uitoefening is van een door de wet verleend recht, te
dezen dat van de houder van een ingeschreven merk om ervan gebruik te maken
nadat een derde niet langer voordeel kan halen uit de verbintenis van de merk-
houder om het merk niet te gebruiken (schending van de in het middel vermelde,
voornoemde artikelen 23, 1° en 8°, en 93 van de wet van 14 juli 1991);

— indien nodig, ingeval moet worden verstaan dat het bestreden arrest met
“oneerlijke mededinging” een rechtsmisbruik bedoelt, en om de zonet uiteenge-
zette reden, het begrip rechtsmisbruik (miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel dat rechtsmisbruik verbiedt en schending van de artikelen 1134, derde lid,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek die daarvan uiting geven, respectieve-
lijk in contractuele en in quasi delictuele aangelegenheden, al naar gelang men
ervan uitgaat dat het arrest het ene of het andere standpunt inneemt).

8. Subsidiair, ingeval het bestreden arrest naar recht zou hebben beslist dat er
sprake was van een schending van de voornoemde artikelen van de hierboven
vermelde wet van 14 juli 1991 of van een rechtsmisbruik, door de eiseres een de-
finitief verbod tot het litigieuze gebruik van haar merken op te leggen, en door
niet voor een minder restrictieve oplossing te kiezen, miskent het recht van de
houder van een ingeschreven merk om het voor alle door de inschrijving gedekte
waren te gebruiken (schending van artikel 2.20.1, van het Benelux-Verdrag inza-
ke de intellectuele eigendom) en, voor zover nodig, miskent het de verplichting
van die merkhouder om dat te doen (schending van artikel 2.26.1 van het Bene-
lux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 2.20.1.a en b, van het Benelux-Verdrag van
25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekenin-
gen of modellen), dat de omzetting vormt van artikel 5, § 1, van de
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richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, geeft het ingeschreven
merk de houder een uitsluitend recht op grond waarvan hij iedere derde
die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een
teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het
economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als
die waarvoor het merk is ingeschreven of wanneer dat teken gelijk is
aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer ge-
bruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het ge-
vaar van associatie met het merk.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bij voornoemd arrest
van 19 september 2013 als volgt voor recht gezegd: “Artikel 5 van de Eer-
ste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei
1992, verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een
gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door
deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde wa-
ren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die
thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen
om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te
werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen
voor dezelfde waren als die van voornoemde derde”.

Eerste middel

Uit voornoemd artikel 2.20.1.a en b, zoals het moet worden uitgelegd
in het licht van artikel 5, § 1 van de richtlijn 89/104/EEG waarvan het ar-
rest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2013
de draagwijdte verduidelijkt, volgt dat, wanneer een merkhouder heeft
ingestemd met het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is
aan dat merk voor bepaalde waren die door de inschrijving van dat
merk zijn gedekt, maar niet langer daarmee instemt, hem niet elke mo-
gelijkheid mag worden ontnomen om zijn uitsluitend recht tegen te
werpen aan die derde.

Noch met de overweging dat de eiseres “[de verweerster] een onher-
roepelijke toestemming heeft gegeven om [de] merken [‘N’ en ‘Nathan
Baume’] te gebruiken op […] handtassen en […] schoeisel”, noch met die
volgens welke “[de verweerders] te verbieden [van die] merken gebruik
te maken […] voor [die waren] […] een rechtsmisbruik zou opleveren”,
verantwoordt het bestreden arrest van 8 november 2007, dat vaststelt
dat de eiseres haar toestemming niet behoudt, zijn beslissing naar
recht om handtassen en schoeisel uit te sluiten uit het verbod dat het
aan de verweerders oplegt om van die merken gebruik te maken.

In zoverre is het middel gegrond.
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Tweede middel

Uit voornoemd artikel 2.20.1.a en b, zoals het moet worden uitgelegd
in het licht van artikel 5, § 1 van de richtlijn 89/104/EEG waarvan het ar-
rest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2013
de draagwijdte verduidelijkt, volgt dat, wanneer een merkhouder heeft
ingestemd met het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is
aan dat merk voor bepaalde waren die door de inschrijving van dat
merk zijn gedekt, maar niet langer daarmee instemt, hem niet elke mo-
gelijkheid mag worden ontnomen om dit uitsluitende recht zelf uit te
oefenen voor de betrokken waren.

Met de overweging dat, “in de omstandigheden van de zaak” de wil
van de eiseres “om [handtassen en schoeisel] op de markt te brengen on-
der de merken ‘N’ en ‘Nathan Baume’ […] een daad van oneerlijke me-
dedinging [zou] uitmaken” verantwoordt het bestreden arrest van
8 november 2007 zijn beslissing om de eiseres te verbieden die merken
te gebruiken voor die waren niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond.

De cassatie van het bestreden arrest van 8 november 2007 leidt boven-
dien tot de vernietiging van dat van 12 september 2008 in zoverre het,
door te beslissen wat onder handtas dient te worden verstaan, het ge-
volg ervan is.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest van 8 november 2007, in zoverre het
uitspraak doet over het gebruik van de merken “N” en “Nathan Baume”
voor handtassen en schoeisel.

Vernietigt het arrest van 12 september 2008 in zoverre het beslist wat
onder handtas dient te worden verstaan.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

30 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de
heer Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de
heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de heer Foriers, de
heer De Gryse en de heer Maes.
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N° 646

1° KAMER — 30 oktober 2014
(AR F.13.0036.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTINGEN. — BEROEPSIN-
KOMSTEN. — VERVANGINGSINKOMEN. — PENSIOENEN, RENTEN OF TOELAGEN. —
VOLLEDIGE VRIJSTELLING. — BELASTINGSCHULDIGE. — BEWIJSLAST. — INHOUD.

Uit artikel 39, § 1, eerste en derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 volgt dat in het in het derde lid bedoelde geval, de belastingplich-
tige die aanspraak maakt op de volledige vrijstelling van de pensioenen,
renten of toelagen die hij heeft ontvangen, moet bewijzen dat ze geen herstel
van een bestendige derving van bezoldigingen uitmaken. (Art. 39, § 1, eerste
en derde lid, WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. B. E.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Bergen van 9 februari en 21 juni 2012.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 23, 34, § 1, 1°, en 39, § 1, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992, zoals ze van toepassing waren voor de aanslagjaren 2005 en 2006;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 31 en 37 van de gecoördineerde wetten betreffende de schade-

loosstelling voor beroepsziekten, laatstgenoemd artikel zoals het bestond vóór
de wijziging ervan bij artikel 30 van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse be-
palingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherin-
schakeling.

Aangevochten beslissingen

Na in het arrest van 9 februari 2012 te hebben vastgesteld dat “[de verweer-
ders], voor de aanslagjaren 2005 en 2006, een aangifte in de personenbelasting
hebben ingediend zonder aangifte te doen van de toelage van het Fonds voor de
beroepsziekten”, dat “[de verweerder] aanvoert dat het Fonds voor de beroeps-
ziekten zijn blijvende medische ongeschiktheid heeft erkend om zijn beroep bij
de naamloze vennootschap ACS Plastiques industriels uit te oefenen, waardoor
hij werd ontslagen, niettegenstaande dat hij nog steeds beschikbaar was voor de
arbeidsmarkt”, dat “hij volhoudt dat het Fonds voor de beroepsziekten, nadat
hij akkoord was gegaan met de vraag van het Fonds om geen enkel beroep meer
uit te oefenen dat hem zou blootstellen aan het risico op astma veroorzaakt door
cyanogeencomponenten, heeft beslist om hem, bovenop zijn werkloosheidsuit-
keringen, een vergoeding te storten in de vorm van een rente; dat die rente, vol-
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gens de [verweerders], echter niet wordt toegekend ter vergoeding van een
inkomensverlies”, dat “de beslissing van het Fonds voor de beroepsziekten […]
enerzijds melding maakt van de erkenning van een op 5 pct. vastgestelde blij-
vende arbeidsongeschiktheid, voortvloeiende uit de verwijdering [van de ver-
weerder] uit een schadelijke werkomgeving, en anderzijds gewag maakt van een
beslissing van 14 juni 1994, waarbij aan [de verweerder] een blijvende arbeidson-
geschiktheid van 54 pct. is toegekend” en, in het arrest van 21 juni 2012, dat “uit
de gegeven toelichtingen blijkt dat aan [de verweerder] een graad van arbeids-
ongeschiktheid van 59 pct. was toegekend, bestaande uit, enerzijds, een graad
van 5 pct., als gevolg van zijn verwijdering uit de schadelijke werkomgeving
vanaf 8 februari 1994, en, anderzijds, een graad van 54 pct. vanaf 20 januari 1994,
waardoor hij recht heeft op een jaarlijkse vergoeding van 488.986 frank”

overweegt het hof van beroep vervolgens:

“De rol die het Fonds voor de beroepsziekten vervult bij het vergoeden van de
schade voortvloeiend uit een beroepsziekte, mag niet worden verward met zijn
preventieopdracht, die tot gevolg kan hebben dat een werknemer tijdelijk of de-
finitief wordt verwijderd uit een activiteit die hem aan het risico van een be-
roepsziekte zou blootstellen;

Die stopzetting vormt een vergoedbare schade, die losstaat van de vergoeding
die kan worden toegekend na de erkenning van een arbeidsongeschiktheid;

In dat geval is er strikt genomen geen sprake van een werkelijke ongeschikt-
heid om een beroep uit te oefenen, maar van een ‘virtuele ongeschiktheid we-
gens aantasting door of zelfs kans op ziekte, gelet op de vatbaarheid van het
slachtoffer of het optreden van de eerste symptomen’;

Te dezen blijkt dat [de verweerder], in onderlinge overeenstemming met het
Fonds voor de beroepsziekten, aanvaard heeft nooit meer een beroep uit te oe-
fenen dat hem zou blootstellen aan het risico op astma, veroorzaakt door cya-
nogeencomponenten;

De door het Fonds voor de beroepsziekten overhandigde fiche 281.16 wijst […]
uitdrukkelijk erop dat de beroepsziekte niet noodzakelijkerwijs een inkomens-
verlies tot gevolg heeft, aangezien de fiche erop wijst dat ‘in zoverre u geen in-
komensverlies heeft geleden door uw beroepsziekte, u de vergoedingen die
vermeld worden onder de letters Ab en Cb van deze fiche, niet op uw aangifte
dient in te vullen, maar u moet daarentegen aangifte doen van de bedrijfsvoor-
heffing, die vermeld wordt onder de identificatieletter Za’;

Het ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, gelet op het risico waaraan [de
verweerder] was blootgesteld, en het daaruit voortvloeiende inkomensverlies
staan los van de beoordeling van de aard van de litigieuze vergoeding; deze com-
penseert immers de verbintenis [van de verweerder] om zich niet meer aan be-
paalde risico’s bloot te stellen”,

en beslist bijgevolg dat “moet worden vastgesteld dat [de eiser] het op hem
rustende bewijs van de belastbare aard van de litigieuze vergoeding niet levert”,
dat “de vordering derhalve gegrond is” en dat “de ontheffing moet worden bevo-
len van de aanslagen in de personenbelasting die ten name [van de verweerders]
zijn vastgesteld voor de aanslagjaren 2005 en 2006 onder de kohierartikelen
776703913 en 776736428”.

Grieven

Krachtens artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
“wordt het belastbare inkomen gevormd door het (netto-)inkomen”, met dien
verstande dat de beroepsinkomsten, luidens de artikelen 23 en 34, § 1, 1°, van dat
wetboek, de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen zijn die, onge-
acht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze
worden vastgesteld en toegekend, de pensioenen en lijfrenten of tijdelijke ren-
ten, alsmede als zodanig geldende toelagen omvatten die rechtstreeks of on-
rechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid.



N° 646 - 30.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2389

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2389  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
Artikel 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dan
weer:

“De in artikel 34, § 1, 1°, vermelde pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten
en als zodanig geldende toelagen, die zijn toegekend in geval van blijvende on-
geschiktheid met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen of be-
roepsziekten, zijn vrijgesteld in de mate waarin ze geen herstel van een
bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken.

Worden inzonderheid geacht geen herstel uit te maken van een dergelijke der-
ving, de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen vermeld in het vo-
rige lid die zijn toegekend hetzij ingevolge een arbeidsongeval of een
beroepsziekte die een invaliditeitsgraad tot gevolg hebben die niet meer be-
draagt dan 20 pct., hetzij als aanvulling op een rust- of overlevingspensioen.

In de gevallen die niet zijn bedoeld in het tweede lid, worden de in het eerste
lid vermelde pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, behoudens te-
genbewijs, geacht geen herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigin-
gen of baten uit te maken ten belope van het deel dat overeenstemt met de
totale vergoeding vermenigvuldigd met een breuk met als teller 20 pct. en met
als noemer de invaliditeitsgraad uitgedrukt in procent”.

Uit de opzet van het geheel van die bepalingen volgt dat de vergoedingen die
in geval van een blijvende ongeschiktheid worden toegekend met toepassing van
de wetgeving op de beroepsziekten in beginsel belastbaar zijn, maar dat de be-
lastingplichtige een belastingvrijstelling kan verkrijgen in zoverre ze niet het
herstel van een bestendige derving van belastbare inkomsten uitmaken, waarbij
de betrokkene daartoe met name beschikt over, hetzij een wettelijk vermoeden
volgens hetwelk de toelage die hij ontvangt wegens een beroepsziekte die een
invaliditeitsgraad van niet meer dan 20 pct. tot gevolg heeft gehad, geacht
wordt geen herstel van een blijvende derving van beroepsinkomsten uit te ma-
ken, hetzij een wettelijk vermoeden volgens hetwelk de toelage die hij ontvangt
wegens een beroepsziekte die een invaliditeitsgraad van meer dan 20 pct. tot ge-
volg heeft gehad, geacht wordt geen herstel van een bestendige derving van be-
roepsinkomsten uit te maken ten belope van het deel dat overeenstemt met de
totale vergoeding vermenigvuldigd met een breuk met als teller 20 pct. en met
als noemer de invaliditeitsgraad uitgedrukt in procent. Indien de belasting-
plichtige een hogere vrijstelling wenst te verkrijgen dan die welke voortvloeit
uit het wettelijk vermoeden waarop hij zich kan beroepen, moet hij zelf bewij-
zen dat het aanvullende gedeelte van de vergoeding niet het herstel van een be-
stendige derving van beroepsinkomsten uitmaakt, overeenkomstig artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk iedere partij het bewijs moet le-
veren van de feiten die zij aanvoert, alsook artikel 1315 van het Burgerlijk Wet-
boek, volgens hetwelk degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het
bestaan daarvan moet bewijzen.

Hoewel de door het Fonds voor de beroepsziekten overhandigde fiche 281.16
dienaangaande preciseert dat “in zoverre u geen inkomensverlies hebt geleden
door uw beroepsziekte, u de vergoedingen die onder de letters Ab en Cb in deze
fiche vermeld worden, niet op uw aangifte dient in te vullen”, parafraseert die
fiche in feite enkel het voormelde artikel 39, § 1, 1°, zonder dat zij daarom de be-
wijslast betreffende de vrijstelling van de vergoeding omkeert of de belasting-
plichtige vrijstelt van de verplichting om een dergelijk bewijs te leveren.

Uit het voorgaande volgt dat het arrest niet zonder schending van de
artikelen 6, 23, 34, § 1, 1°, en 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, of zonder miskenning van de wettelijke bewijslast, zoals ze voortvloeit
uit de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek, heeft kunnen beslissen dat “moet worden vastgesteld dat [de eiser] het
op hem rustende bewijs van de belastbare aard van de litigieuze vergoeding niet
levert”.

Daarenboven, hoewel uit artikel 31, eerste lid, van de gecoördineerde wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten weliswaar volgt dat, tot
de verschillende soorten schade die aanleiding geven tot vergoeding, naast de
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tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ook “de tijdelijke of definitieve
stopzetting der beroepsactiviteit in de voorwaarden als vastgesteld in
artikel 37” behoort, moet niettemin worden vastgesteld dat, enerzijds, het voor-
melde artikel 37 niet voorziet in de toekenning van een werkelijke vergoeding
voor volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, maar wel in een “forfaitaire uit-
kering die gelijk is aan de vergoedingen voor volledige blijvende arbeidsonge-
schiktheid” en dat, anderzijds, die equivalente forfaitaire uitkering, krachtens
dat artikel 37, wordt toegekend voor een periode van negentig dagen volgend op
de dag van de werkelijke stopzetting, eventueel verlengd met de duur van de
vakherscholing die op kosten van het Fonds voor de beroepsziekten wordt ge-
volgd.

Aangezien uit de vaststellingen van de bestreden arresten van 9 februari en
21 juni 2012 volgt dat, enerzijds, de verweerder in 1994 aanvaard heeft nooit meer
een beroep uit te oefenen dat hem zou blootstellen aan het risico op astma die
veroorzaakt wordt door cyanogeencomponenten, en dat hij aldus wegens zijn
verwijdering uit een schadelijke omgeving een vergoeding heeft verkregen die
wordt berekend op grond van een graad van arbeidsongeschiktheid van 5 pct., en
dat hij, anderzijds, in de loop van datzelfde jaar 1994 een graad van blijvende ar-
beidsongeschiktheid van 54 pct. heeft verkregen, die hem recht gaf op een jaar-
lijkse vergoeding van 488.986 frank, kunnen de litigieuze vergoedingen die de
betrokkene heeft ontvangen in de loop van 2004 en 2005, kennelijk niet zijn toe-
gekend met toepassing van artikel 37 van de gecoördineerde wetten betreffende
de schadeloosstelling voor beroepsziekten, zodat het arrest onwettig beslist,
met schending van de artikelen 31 en 37 van de gecoördineerde wetten betreffen-
de de schadeloosstelling voor beroepsziekten, dat de litigieuze vergoedingen “de
verbintenis [van de verweerder] [compenseren] om zich niet meer aan bepaalde
risico’s bloot te stellen”.

Het hof van beroep heeft bijgevolg, om de redenen die het vermeldt, niet naar
recht zijn beslissing verantwoord dat “de vordering derhalve gegrond is” en dat
“de ontheffing moet worden bevolen van de aanslagen in de personenbelasting
die ten name [van de verweerders] zijn vastgesteld voor de aanslagjaren 2005 en
2006 onder de kohierartikelen 776703913 en 776736428”, maar schendt het daaren-
tegen de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Betreffende het door de verweerders tegen het cassatieberoep 
ingestelde middel van niet-ontvankelijkheid: het cassatieberoep is 
ingesteld tegen het arrest van 9 februari 2012 en de eiser komt niet 
tegen dat arrest op

Het enige middel tot staving van het cassatieberoep komt niet op te-
gen het bestreden arrest van 9 februari 2012.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Overige punten van het cassatieberoep

Betreffende de door de verweerders tegen het middel ingestelde grond 
van niet-ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang

De reden van het bestreden arrest van 21 juni 2012 betreffende de be-
wijslast van de belastbare aard van de litigieuze vergoedingen, waarte-
gen het middel opkomt, kan niet worden losgekoppeld van de redenen
aan de hand waarvan dat arrest nagaat of die vergoedingen de besten-
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dige derving van bezoldigingen herstellen, en die, bijgevolg, geen on-
derscheiden en toereikende grondslag voor zijn beslissing vormen.

Voor het overige heeft het Hof niet de rechtsmacht om een door het
middel aangevochten reden te vervangen door een reden dat ervan uit-
gaat dat het Hof zelf beoordeelt of uit de vaststellingen van het bestre-
den arrest volgt dat de verweerders de niet-belastbare aard van die
vergoedingen zouden hebben bewezen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Krachtens artikel 39, § 1, eerste lid, WIB92 zijn de pensioenen, lijfren-
ten of tijdelijke renten en als zodanig geldende toelagen, die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepsactiviteit
en die in geval van blijvende ongeschiktheid zijn toegekend met toepas-
sing van de wetgeving op de beroepsziekten, vrijgesteld in de mate
waarin ze geen herstel van een bestendige derving van bezoldigingen
uitmaken.

Overeenkomstig artikel 39, § 1, derde lid, van dat wetboek worden,
wanneer de invaliditeitsgraad ten gevolge van een beroepsziekte meer
bedraagt dan 20 pct., de in het eerste lid vermelde pensioenen, renten
en als zodanig geldende toelagen, behoudens tegenbewijs, geacht geen
herstel van een bestendige derving van bezoldigingen uit te maken ten
belope van het deel dat overeenstemt met de totale vergoeding verme-
nigvuldigd met een breuk met als teller 20 pct. en met als noemer de
invaliditeitsgraad uitgedrukt in procent.

Uit die bepalingen volgt dat, in het in het derde lid bedoelde geval, de
belastingplichtige die aanspraak maakt op de volledige vrijstelling van
de pensioenen, renten of toelagen die hij heeft ontvangen, moet bewij-
zen dat ze geen herstel van een bestendige derving van bezoldigingen
uitmaken.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat aan de verweerder “een graad
van arbeidsongeschiktheid van negenenvijftig pct. was toegekend”
maar overweegt dat de vergoedingen die hij heeft ontvangen volledig
zijn vrijgesteld, op grond dat “de administratie het op haar rustende be-
wijs van de belastbare aard van [die] vergoedingen niet levert”, schendt
de voornoemde wetsbepalingen.

In zoverre is het middel gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 21 juni 2012;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over; 
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
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30 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer Kirkpatrick.

N° 647

1° KAMER — 30 oktober 2014
(AR F.13.0128.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTINGEN. — BEROEPSIN-
KOMSTEN. — BEROEPSKOSTEN. — GEWESTELIJK PARLEMENTSLID. — UITGAVEN

VOOR VERKIEZINGSPROPAGANDA. — AFTREKBAARHEID. — VOORWAARDE.

Het arrest dat beslist dat de uitgaven voor verkiezingspropaganda die een ge-
westelijk parlementslid op het einde van zijn ambtstermijn gemaakt heeft om
opnieuw verkozen te worden, fiscaal aftrekbare beroepskosten vormen, ver-
antwoordt die beslissing niet naar recht wanneer uit de vaststellingen en de
overwegingen van het arrest niet blijkt dat de litigieuze uitgaven inherent
zijn aan de uitoefening van het ambt van de belastingplichtige (1). (Artt. 49,
eerste lid, en 53, 1°, WIB92)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. H. E.A.)

Arrest (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 21 maart 2013.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 1996.

Aangevochten beslissingen

Het arrest neemt kennis van een geschil “over de aftrekbaarheid, als beroeps-
kosten, van de uitgaven voor verkiezingspropaganda, voor een bedrag van
32.068,75 euro, die de [verweerder], die al sinds 12 juli 1989 parlementslid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest was en bovendien minister in de regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was, gedaan had tijdens de verkiezingscam-
pagne van juni 1995 om opnieuw verkozen te worden als parlementslid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”,

wijst vervolgens erop dat “de eerste rechter overwogen had dat ‘de uitgaven
van de [verweerder] in het kader van zijn herverkiezingscampagne uitgaven zijn

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 647.
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die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn beroep, aangezien hij al par-
lementslid was toen hij die uitgaven deed en dat ze dus wel degelijk zijn gedaan
teneinde belastbare beroepsinkomsten te behouden’, en oordeelt vervolgens dat
de toepassingsvoorwaarden van artikel 49 van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 in deze zaak vervuld zijn”,

overweegt vervolgens:
“De [eiser] betwist dat de litigieuze uitgaven werden gedaan met het doel be-

roepsinkomsten te verkrijgen of te behouden, in de zin van voornoemd
artikel 49;

Zoals [de eiser] uiteenzet, worden de wetgevende vergaderingen inderdaad op
het einde van de legislatuur ontbonden, waarna verkiezingen worden gehouden,
gevolgd door de installatie van nieuwe assemblees, met nieuwe verkozenen wier
nieuwe mandaat onderworpen is aan een nieuwe eedaflegging;

Het door verkiezing verkregen mandaat dat de [verweerder] ambieerde tijdens
de campagne van juni 1995 is daarom niet minder dezelfde beroepsactiviteit als
zijn eerste, dat afliep op het einde van de legislatuur, en de campagnekosten
werden bijgevolg gemaakt om dezelfde beroepsactiviteit en dezelfde daaruit
voortvloeiende beroepsinkomsten te behouden;

Anders gezegd, impliceert de omstandigheid dat de uitgaven op het einde van
de legislatuur zijn gedaan en dat ze met het einde van [verweerders] mandaat
samenvielen, niet dat die kosten niet zouden veroorzaakt zijn door zijn beroeps-
activiteit, aangezien hij de politieke activiteit reeds uitoefende. De litigieuze
kosten hadden duidelijk tot doel een bron van inkomsten te behouden die de
kenmerken vertonen van beroepsinkomsten;

De [eiser] houdt een drogreden voor wanneer hij beweert dat ‘men immers niet
redelijkerwijs kan staande houden dat het inherent is […] aan het beroep van
een verkozen lid van een wetgevende vergadering om een verkiezingscampagne
te voeren […]. Zijn opdrachten en zijn mandaat passen in een totaal andere con-
text, namelijk het vertegenwoordigen van zijn kiezers in het beheer van het al-
gemeen welzijn, en verkiezingspropaganda maakt daar zeker geen deel van uit.
De kosten van een verkiezingscampagne kunnen geen component zijn van de
uitoefening van de activiteit van parlementslid […]’;

De [verweerder] heeft wel degelijk de kosten voor verkiezingspropaganda ge-
maakt op het einde van zijn mandaat, teneinde van zijn kiezers de hernieuwing
van dat mandaat te verkrijgen en dus een beroep dat belastbare inkomsten op-
brengt te kunnen blijven uitoefenen;

De [eiser] beweert eveneens ten onrechte dat de door de eerste rechter gekozen
oplossing de deur openzet voor een discriminatie, aangezien zij tot gevolg heeft
dat uitgaven voor verkiezingspropaganda anders worden behandeld naargelang
de kandidaat al dan niet reeds verkozen is. [De eiser] stelt dat ‘het doel van de
uitgaven in beide gevallen hetzelfde is: verkozen worden, waarbij de omstandig-
heid dat de politieke mandataris al verkozen is op het ogenblik dat hij de kosten
maakt, niet relevant is; dat zowel hij als de nog niet verkozen kandidaat kosten
maken om verkozen te worden voor een “nieuw mandaat”’ […];

Volgens de [eiser] moet artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 dus worden uitgelegd dat het de aftrekbaarheid van uitgaven voor ver-
kiezingscampagne niet aanvaardt voor een kandidaat die nog geen politiek
mandaat heeft;

Ook al zou [eisers] uitlegging de voorkeur moeten krijgen, dan nog zou het
duidelijk niet om een discriminatie gaan, aangezien, in die uitlegging, de kosten
die zijn gemaakt door een kandidaat die niet zou zijn verkozen op het ogenblik
dat hij zijn verkiezingscampagne lanceerde, van persoonlijke aard zouden zijn.
Het gaat dus om twee categorieën belastingplichtigen die zich in verschillende
situaties bevinden;

De [eiser] herinnert er weliswaar aan dat een wetsvoorstel van 27 mei 2004 wou
toestaan dat de verkiezingsuitgaven van een kandidaat voor de verkiezing van
de federale kamers en van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zouden worden
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afgetrokken van de gezamenlijke inkomsten. Hij leidt er echter a contrario uit
af dat de kosten voor verkiezingspropaganda niet aftrekbaar zijn als beroeps-
kosten;

Zoals de eerste rechter er pertinent op wees, volgt uit het advies van de com-
missie voor Binnenlandse Zaken en voor administratieve Aangelegenheden, dat
werd uitgebracht bij de indiening van voornoemd wetsvoorstel, dat aftrekbare
kosten in het licht van voornoemd artikel 49 niet die kunnen zijn welke worden
gemaakt om toegang te krijgen tot een beroepsactiviteit;

Het wetsvoorstel betreft dus de kosten die zijn gemaakt door een kandidaat
die op het ogenblik dat hij zijn verkiezingscampagne lanceerde nog niet verko-
zen was, en niet die welke gemaakt zijn door een reeds verkozen politicus die
nieuwe uitgaven doet met het oog op zijn herverkiezing;

De eiser beroept zich bovendien tevergeefs op het protocol betreffende de toe-
passing van de wet van 7 april 1995 betreffende het fiscaal statuut van de leden
van de parlementaire assemblees, ondertekend op 22 december 1995, dat preci-
seert dat de aan de partij betaalde bijdragen en de financiering van verkiezings-
uitgaven formeel werden uitgesloten als aftrekbare beroepskosten en dat die
categorieën van kosten derhalve geen deel uitmaken van het kostenforfait van
28 pct.;

Dat protocol, dat overigens geen enkele wettelijke waarde heeft, gaat uit van
de quaestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat en
heeft enkel betrekking op de parlementaire assemblees van de federale Staat.
Het is dus niet van toepassing op de volksvertegenwoordigers van de assemblees
van de gewesten, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”,

beslist bijgevolg dat “uit de bovenstaande vaststellingen en overwegingen
volgt dat de litigieuze uitgaven voor verkiezingspropaganda aftrekbaar zijn als
beroepskosten”, en bevestigt aldus het beroepen vonnis dat, met toepassing van
artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, “de ontheffing”
had bevolen “van de aanslag in de personenbelastingen en aanvullende belastin-
gen die was opgemaakt ten name van de [verweerders] voor het aanslagjaar 1996
onder kohiernummer 827337, supplement aan kohiernummer 772835820 voor de
gemeente Sint-Pieters-Woluwe”.

Grieven

Artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:
“Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het be-
lastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te ver-
krijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt
door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle an-
dere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de
eed”, met dien verstande dat artikel 53, 1°, van dat wetboek preciseert dat “als
beroepskosten niet [worden] aangemerkt: uitgaven […] die voor het uitoefenen
van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn”.

Uit de opzet van die bepalingen volgt, enerzijds, dat de belastingplichtige het
bewijs dient te leveren dat de kosten waarvan hij de aftrek vraagt, wel degelijk
beroepskosten zijn die voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor aftrek, en
anderzijds, dat, om kosten van de winsten te kunnen aftrekken, het vereist is
dat de echtheid en het bedrag van die kosten naar behoren worden aangetoond,
dat ze gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbare tijdperk en dat ze niet al-
leen ertoe strekken belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, maar
ook dat ze voor de uitoefening zelf van het beroep noodzakelijk zijn.

Het feit dat de kosten, om aftrekbaar te zijn op grond van artikel 49 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 “beroeps” kosten moeten zijn en “ge-
daan of gedragen [zijn] om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behou-
den”, bevat immers twee samenlopende vereisten die één geheel vormen: door
hun aard het verkrijgen of behouden van beroepsinkomsten tot doel hebben, en
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een noodzakelijk oorzakelijk verband met de uitoefening van de beroepsactivi-
teit vertonen.

Het causaliteitscriterium impliceert het bestaan van een noodzakelijk ver-
band tussen de uitgave en de uitoefening van de beroepsactiviteit, dat wil zeg-
gen dat de uitgave inherent moet zijn aan de uitoefening zelf van de
beroepsactiviteit.

Bijgevolg, ook al is de administratie — en na haar de rechter — niet bevoegd
om de opportuniteit van een uitgave of van een last te beoordelen, dient zij zich
toch ervan te vergewissen dat die uitgave of last zijn oorsprong, zijn oorzaak
vindt in omstandigheden die eigen, inherent zijn aan de activiteit die de belas-
tingplichtige uitoefent op het ogenblik dat die kosten gemaakt worden.

In deze zaak vormen “de kosten die tijdens een verkiezingscampagne zijn ge-
maakt met het oog op een herverkiezing als volksvertegenwoordiger” geen wet-
telijk aftrekbare beroepskosten omdat ze niet inherent zijn aan de door de
verweerder uitgeoefende activiteit van volksvertegenwoordiger; het zijn niet de
prestaties die de verweerder heeft geleverd in de uitoefening van zijn mandaat
van volksvertegenwoordiger die deze kosten genereren, die er de oorzaak van
zijn.

Kosten voor verkiezingspropaganda om toegang te krijgen tot een mandaat —
zowel in het kader van een verkiezing als van een herverkiezing — vertonen im-

mers geen noodzakelijk oorzakelijk verband met de uitoefening zelf van de ac-
tiviteit van volksvertegenwoordiger op het ogenblik waarop ze worden gemaakt
en dit, in navolging van de beginselen betreffende de aftrekbaarheid van de kos-
ten die gemaakt zijn met het oog op de toegang tot een nieuw beroep.

In dat verband dient erop gewezen te worden dat voornoemd mandaat beperkt
blijft in de tijd en dat de politicus die bij de rechtstreekse algemene verkiezin-
gen opkomt om herverkozen te worden, niet dezelfde beroepsactiviteit voortzet,
maar een ander openbaar mandaat ambieert dat onderscheiden is van zijn oor-
spronkelijk mandaat.

Daaruit volgt dat, hoewel de litigieuze uitgaven voor verkiezingspropaganda
zeker zijn gedaan met het oog op het verkrijgen van beroepsinkomsten die ont-
staan door de uitoefening van een openbaar mandaat — ja zelfs met het oog op
het behouden van beroepsinkomsten van dezelfde aard — en aldus voldoen aan
het finaliteitscriterium, die uitgaven daarom nog niet inherent zijn aan de be-
roepsactiviteit van de verweerder omdat ze geen noodzakelijk oorzakelijk ver-
band vertonen met de uitoefening van die activiteit op het ogenblik waarop ze
werden gedaan, conform de vereisten van de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992, en dat, bijgevolg, de aftrek ervan als be-
roepskosten moet worden geweigerd.

Uit het bovenstaande volgt dat het arrest, door te overwegen dat, “zoals [de
eiser] uiteenzet […] de wetgevende vergaderingen inderdaad op het einde van de
legislatuur [worden] ontbonden, waarna verkiezingen worden gehouden, gevolgd
door de installatie van nieuwe assemblees, met nieuwe verkozenen wier nieuwe
mandaat onderworpen is aan een nieuwe eedaflegging”, dat echter “het door ver-
kiezing verkregen mandaat dat de [verweerder] ambieerde tijdens de campagne
van juni 1995 […] daarom niet minder dezelfde beroepsactiviteit [is] als zijn eer-
ste, dat afliep op het einde van de legislatuur, en [dat] de campagnekosten […]
bijgevolg [werden] gemaakt om dezelfde beroepsactiviteit en dezelfde daaruit
voortvloeiende beroepsinkomsten te behouden; [dat], anders gezegd […] de om-
standigheid dat de uitgaven op het einde van de legislatuur zijn gedaan en dat
ze met het einde van [verweerders] mandaat samenvielen, niet [impliceert] dat
die kosten niet zouden veroorzaakt zijn door zijn beroepsactiviteit, aangezien
hij de politieke activiteit reeds uitoefende; [dat] de litigieuze kosten […] duide-
lijk tot doel [hadden] een bron van inkomsten te behouden die de kenmerken
vertonen van beroepsinkomsten; […] dat de [verweerder] […] wel degelijk de
kosten voor verkiezingspropaganda [heeft] gemaakt op het einde van zijn man-
daat, teneinde van zijn kiezers de hernieuwing van dat mandaat te verkrijgen
en dus een beroep dat belastbare inkomsten opbrengt te kunnen blijven uitoefe-
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nen”, zijn beslissing dat “de litigieuze uitgaven voor verkiezingspropaganda af-
trekbaar zijn als beroepskosten” niet naar recht verantwoordt maar de in het
middel vermelde wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit de artikelen 49, eerste lid, en 53, 1°, WIB92 volgt dat uitgaven
slechts als beroepskosten kunnen worden aangemerkt als ze inherent
zijn aan de uitoefening van het beroep.

Het arrest stelt vast dat de kosten waarvan de eiser de aftrek betwist,
“uitgaven voor verkiezingspropaganda […] “zijn” die de [verweerder],
die al sinds 12 juli 1989 parlementslid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest was […], gedaan had tijdens de verkiezingscampagne van juni
1995 om opnieuw verkozen te worden”.

Het arrest overweegt dat “de omstandigheid dat de uitgaven op het
einde van de legislatuur zijn gedaan en dat ze met het einde van [ver-
weerders] mandaat samenvielen, niet [impliceert] dat die kosten niet
zouden veroorzaakt zijn door zijn beroepsactiviteit, aangezien hij de
politieke activiteit reeds uitoefende”, dat “de [verweerder] […] wel de-
gelijk de kosten voor verkiezingspropaganda [heeft] gemaakt op het
einde van zijn mandaat, teneinde van zijn kiezers de hernieuwing van
zijn mandaat te verkrijgen”, dat “de litigieuze kosten duidelijk tot doel
[hadden] een bron van inkomsten te behouden die de kenmerken verto-
nen van beroepsinkomsten” en “een beroep dat belastbare inkomsten
opbrengt te kunnen blijven uitoefenen”.

Aangezien noch uit die overwegingen, noch uit enige andere blijkt dat
de litigieuze uitgaven inherent zijn aan de uitoefening van verweerders
mandaat, verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de uitgaven fis-
caal aftrekbare beroepskosten vormen niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

30 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal.  — Advocaten: mevr. Deklerck (bij de balie te
Brussel) en de heer Loockx (bij de balie te Brussel).



N° 648 - 30.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2397

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2397  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
N° 648

1° KAMER — 30 oktober 2014
(AR F.13.0140.F)

1° RECHTSMISBRUIK. — BEGRIP.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — INVORDERING. — FIS-
CUS. — WETTELIJKE HYPOTHEEK. — DOEL.

3° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — BUITENGEWONE SCHULDEISER

IN DE OPSCHORTING. — BETALING VAN ZIJN VOLLEDIGE SCHULDVORDERING. —
UITSTEL. — BEPERKING IN DE TIJD.

4° CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — FISCUS. — GEWONE SCHULD-
EISER IN DE OPSCHORTING. — VOLLEDIGE BETALING VAN ZIJN RECHTEN. — IN-
SCHRIJVING VAN ZIJN WETTELIJKE HYPOTHEEK. — RECHTSMISBRUIK. —
VERANTWOORDING.

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — RECHTSMISBRUIK. — FISCUS. —
GEWONE SCHULDEISER IN DE OPSCHORTING. — VOLLEDIGE BETALING VAN ZIJN

RECHTEN. — INSCHRIJVING VAN ZIJN WETTELIJKE HYPOTHEEK. — VERANTWOOR-
DING.

1° Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die ken-
nelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een
bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is inzonderheid het geval wanneer
het recht wordt gebruikt voor een doeleinde dat geen verband houdt met dat
waarvoor het recht werd toegekend; bij de beoordeling van de belangen die
in het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden
van de zaak (1).

2° De artikelen 85 en 86 van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde
waarde betreffende de wettelijke hypotheek op alle in België gelegen goede-
ren van de belastingplichtige die voor hypotheek vatbaar zijn, waarover de
openbare schatkist beschikt voor de invordering van de belasting, van de in-
teresten en van de kosten strekken ertoe de invordering van de schuldvorde-
ring te waarborgen wanneer omstandigheden die met name voortvloeien uit
de toestand of uit het gedrag van de belastingschuldige dat verantwoorden.

3° Uit de artikelen 2, e), d), 49, eerste lid, en 50 van de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit der ondernemingen volgt dat het plan de gewone
schuldeiser in de opschorting weliswaar een vermindering van de schuldvor-
dering kan opleggen, maar de buitengewone schuldeiser in de opschorting
slechts een in de tijd beperkt uitstel van de betaling van zijn volledige schuld-
vordering kan opleggen.

4° en 5° Het algemeen rechtsbeginsel dat niemand misbruik van zijn recht mag
maken, wordt miskend door het arrest dat, op grond van de redenen waaruit

(1) Zie Cass. 17 februari 2012, AR C.10.0651.F, AC 2012, nr. 118; Cass. 6 januari 2011, AR
C.09.0624.F, AC 2011, nr. 12; Cass. 8 februari 2010, AR C.09.0416.F, AC 2010, nr. 89; Cass.
9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182; Cass. 12 december 2005, AR S.05.0035.F, AC
2005, nr. 664.
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volgt dat de fiscus de wettelijke hypotheek heeft ingeschreven om de volledi-
ge betaling van zijn rechten te waarborgen veeleer dan in zijn hoedanigheid
van gewone schuldeiser in de opschorting een vermindering van zijn schuld-
vordering te ondergaan, overweegt dat de fiscus het recht om zijn wettelijke
hypotheek in te schrijven van zijn oorspronkelijke functie afwendt.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. SCIERIE DES 
CARRIERES DE MAFFLE B.V.B.A.)

ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 24 juni 2013.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 85 en 86 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde;

— artikel 66 van de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscompta-
biliteit;

— artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat;

— de artikelen 2, 49 en 50 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen;

— artikel 149 van de Grondwet;
— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand misbruik van zijn recht

mag maken;
— algemeen beginsel betreffende het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het arrest overweegt dat de hoedanigheid van de schuldvordering en, bijge-
volg, de hoedanigheid van de gewone of buitengewone schuldeiser in de opschor-
ting beoordeeld diende te worden op de datum van het vonnis dat de
reorganisatieprocedure open verklaart:

“De in artikel 2, k), van de wet vervatte begripsomschrijving vermeldt in dat
verband precies dat onder ‘openen van de procedure’ wordt verstaan het vonnis
dat de reorganisatieprocedure open verklaart.

Zoals (de eiser) aanvoert, moet men dus refereren aan de datum van het von-
nis, zijnde 14 oktober 2010”,

en neemt aan dat de hypothecaire inschrijvingen gedaan zijn na de neerleg-
ging van het verzoekschrift tot reorganisatie:

“Dat artikel (artikel 22 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu-
ïteit van de ondernemingen) bepaalt dat tussen de neerlegging van het verzoek-
schrift tot gerechtelijke reorganisatie en het vonnis dat uitspraak doet over de
opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, geen enkele tegelde-
making van de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar kan plaats-
vinden als gevolg van de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging, en
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dit ongeacht of de vordering werd ingeleid of het middel van tenuitvoerlegging
werd aangevat voor of na de neerlegging van het verzoekschrift.

Die bepaling verbiedt aldus dat de goederen van de schuldenaar tegelde wor-
den gemaakt als gevolg van de uitoefening van een middel van tenuitvoerleg-
ging (…). 

Zij verbiedt dus niet dat beslag, bewarend dan wel uitvoerend, op de goederen
van de schuldenaar wordt gelegd, voor zover het niet leidt tot een tegeldema-
king van die goederen (…).

Zij verbiedt evenmin dat hypothecaire inschrijvingen worden genomen”,
en beslist ten slotte als volgt:
“De omstandigheid alleen dat (de eiser) gebruik heeft gemaakt van zijn recht

om een hypothecaire inschrijving te nemen, zelfs na de neerlegging van het ver-
zoekschrift, levert niet ipso facto rechtsmisbruik op, en het staat aan (de ver-
weerster) de omstandigheden te kenschetsen waardoor een dergelijke
inschrijving misbruik zou opleveren.

Uit de chronologische volgorde van de feiten en uit de briefwisseling die (de
verweerster) vermeldt, op pagina 7 tot 9 van haar conclusie, komt voldoende tot
uiting dat (de eiser) zich gehaast heeft om die inschrijving te nemen, net omdat
hij door haar op de hoogte was gebracht van de neerlegging van het verzoek-
schrift tot reorganisatie.

Hoewel (de eiser) dat betwist, bestond het hoofddoel van die inschrijving erin
de hoedanigheid van buitengewoon schuldeiser in de opschorting te verkrijgen
en aldus te ontsnappen aan de maatregelen die kunnen worden opgelegd aan de
gewone schuldeisers in de opschorting.

Hij heeft in dat streven volhard door de huidige procedure in te leiden. Hierbij
wordt eraan herinnerd dat de vordering die hij had ingesteld in het proces-ver-
baal van vrijwillige verschrijving dat het geding in eerste aanleg inleidt, ertoe
strekte te doen verklaren dat zijn schuldvordering de hoedanigheid van buiten-
gewone schuldvordering in de opschorting heeft.

Kortom, (de eiser) beklemtoont het feit dat hij niet betwist dat zijn schuld-
vordering slechts als een buitengewone schuldvordering in de opschorting kan
worden aangemerkt, indien een hypothecaire inschrijving is genomen vóór het
vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie open verklaart.

Dat verklaart waarom hij zich gehaast heeft om de wettelijke hypotheek te
laten inschrijven zodra (de verweerster) hem heeft gemeld dat zij van plan was
een procedure van gerechtelijke reorganisatie in te stellen.

Door aldus in de concrete omstandigheden van de zaak te handelen, heeft de
belastingadministratie het recht om haar wettelijke hypotheek in te schrijven
van zijn oorspronkelijke functie afgewend en heeft zij zich niet gedragen zoals
een normaal bedachtzame en omzichtige overheid die erop let de beginselen van
behoorlijk bestuur na te leven, dat zou hebben gedaan.

Door die hypothecaire inschrijving wordt het voor (de verweerster) duidelijk
moeilijker om de voor het herstel noodzakelijke bankkredieten te verkrijgen en
bijgevolg om het aan alle schuldeisers voorgelegde plan na te leven.

Zij levert het aangevoerde rechtsmisbruik op.
Daarentegen wordt niet aangetoond dat de latere inschrijving van

25 november 2010 rechtsmisbruik oplevert, aangezien (de eiser) toegeeft dat de
schuldvordering waarop die inschrijving betrekking heeft een gewone schuld-
vordering in de opschorting is en betoogt dat hij zich wil indekken tegen een
mogelijke mislukking van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Het beroepen vonnis moet worden bevestigd, maar om andere redenen.
V) Opheffing van de hypothecaire inschrijvingen: 
De sanctie op het rechtsmisbruik is niet het verval van dat recht, maar enkel

het herleiden ervan tot het normale gebruik ervan of het herstel van de schade
die het misbruik heeft veroorzaakt.



2400 ARRESTEN VAN CASSATIE   30.10.14 - N° 648

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2400  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
Die sanctie moet tot doel hebben dat de misbruik opleverende handeling geen
uitwerking krijgt.

In deze zaak leverde de hypothecaire inschrijving van 5 oktober 2010 misbruik
op, zodat (de eiser) ertoe moet worden veroordeeld om ze op te heffen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 86 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde be-
paalt:

“Voor de invordering van de belasting, van de interesten en van de kosten
heeft de Openbare Schatkist een algemeen voorrecht op alle inkomsten en op de
roerende goederen van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering
van de schepen en vaartuigen, en een wettelijke hypotheek op alle daarvoor vat-
bare en in België gelegen goederen van de belastingschuldige”.

In haar commentaar vermeldt de administratie het volgende:
“Omstandigheden die de inschrijving van de wettelijke hypotheek rechtvaar-

digen
De ontvanger zal — telkens de belastingschuldige onroerende goederen bezit

en niettegenstaande het bestaan van het algemeen voorrecht op de roerende
goederen — de inschrijving van de wettelijke hypotheek vorderen. Dit zelfs in
het geval wanneer de inschrijving als bewarende maatregel gerechtvaardigd is”
(nr. 86/205).

“De inschrijving van de wettelijke hypotheek is in het bijzonder gerechtvaar-
digd:

1° wanneer wegens de aard van de werkzaamheid van de belastingschuldige;
wegens zijn gedragingen; wegens het wankelen van zijn kredietwaardigheid of
wegens iedere andere omstandigheid, de schuldvordering van de Schatkist ge-
vaar loopt; 

2° wanneer de belastingschuldige herhaaldelijk verzoekschriften of bezwaar-
schriften indient, die slechts tot doel hebben de betaling van ontegensprekelijk
verschuldigde sommen te vertragen; 

3° wanneer de belastingschuldige uitstel van betaling vraagt en bekomt”
(nr. 86/206).

Uit de opzet van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en
inzonderheid uit de artikelen 85 en volgende kan worden afgeleid dat het door
de wetgever nagestreefde doel de betaling van de belasting is, desnoods via
dwangbevel en maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging:

“Artikel 85. § 1. Bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, ad-
ministratieve geldboeten en toebehoren wordt door de met invordering belaste
ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd”.

Bovendien vloeit die plicht voort, enerzijds, uit de toepassing van artikel 66
van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals het van toepas-
sing was toen de wettelijke hypotheek werd ingeschreven, en dat luidde als
volgt:

“Elke rekenplichtige is aansprakelijk voor de invordering van de kapitalen,
inkomsten, rechten en belastingen, waarvan de inning hem is toevertrouwd.

Alvorens decharge te verkrijgen voor de niet-ingevorderde posten, moet hij
doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten
is en dat hij te bekwamer tijd alle nodige maatregelen getroffen en de nodige
vervolgingen ingesteld heeft.

Wanneer een rekenplichtige in ontvangst bezwaard is, en de verschuldigde
doch niet-ingeschreven sommen uit eigen middelen bijgepast heeft, treedt hij
van rechtswege in de vorderingen en voorrechten van de Staat ten laste van de
schuldenaars”,
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en, anderzijds, uit artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dat van toepas-
sing is op de dag van het arrest dat luidt als volgt:

“Aan de diensten toebehorende gelden of waarden, met inbegrip van de vast-
gestelde rechten, mogen alleen in bezit worden gehouden onder de verantwoor-
delijkheid van een rekenplichtige die aan de rechtsmacht van het Rekenhof is
onderworpen en aan wie het beheer van die activa wordt toevertrouwd door of
krachtens een wet of verordening”.

Artikel 49 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de on-
dernemingen bepaalt:

“Het plan vermeldt de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen
op de schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en intresten. Het kan in
de omzetting van schuldvorderingen in aandelen voorzien, alsook in een gedif-
ferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen, onder
meer op grond van de omvang of van de aard ervan. Het plan kan eveneens in
een maatregel voorzien voor de verzaking aan de interesten of de herschikking
van de betaling ervan, alsook in de prioritaire aanrekening van de bedragen die
zijn gerealiseerd op de hoofdsom van de schuldvordering.

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de goedkeuring van het plan zou
meebrengen voor de betrokken schuldeisers.

Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de
schuldvorderingen in de opschorting en de schulden van de schuldeiser-titularis
die zijn ontstaan na de homologatie. Een dergelijk voorstel kan niet gedaan
worden met betrekking tot samenhangende vorderingen.

Wanneer de continuïteit van de onderneming een vermindering van de loon-
massa vereist, wordt in een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien,
voor zover over een dergelijk plan niet eerder was onderhandeld. In voorkomend
geval kan het in ontslagen voorzien.

Bij de uitwerking van dit plan worden de vertegenwoordigers van het perso-
neel in de ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het comité voor preventie
en bescherming op het werk, of, indien er geen is, de vakbondsafvaardiging of,
indien er geen is, een werknemersafvaardiging gehoord”.

Artikel 50 van dezelfde wet bepaalt, voor de buitengewone schuldeisers in de
opschorting die houder zijn, als bedoeld in artikel 2, h), van dezelfde wet, van
een buitengewone schuldvordering in de opschorting volgens de bewoordingen
van de artikelen 2, c) en 2, d):

“Onverminderd de betaling van de interest die hen conventioneel of wettelijk
op hun schuldvorderingen verschuldigd is, kan het plan in de opschorting voor-
zien van de uitoefening van de bestaande rechten van de buitengewone schuld-
eisers in de opschorting, voor een duur die vierentwintig maanden niet mag
overschrijden vanaf het neerleggen van het verzoekschrift.

Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in een buitengewone verlenging van
die opschorting voorzien voor een termijn van maximum twaalf maanden. In dit
geval bepaalt het plan dat bij het verstrijken van de eerste termijn die voor de
opschorting is bepaald, de schuldenaar aan de rechtbank, nadat zijn schuldeiser
is gehoord, het bewijs moet leveren dat de financiële toestand en verwachte in-
komsten van de onderneming na het verstrijken van deze periode de integrale
terugbetaling van de betrokken buitengewone schuldeisers in de opschorting re-
delijkerwijze mogelijk maken, en dat bij ontstentenis van dit bewijs de recht-
bank beveelt dat een einde wordt gemaakt aan die opschorting.

Behoudens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten
overeenkomstig artikel 15 of 43, waarvan een kopie is gevoegd bij het plan op het
ogenblik van de neerlegging op de griffie, mag het plan geen enkele andere
maatregel bevatten die de rechten van die schuldeisers aantast”.

Uit dat artikel 50 volgt dat de buitengewone schuldeiser in de opschorting, on-
der voorbehoud van een opschorting van vierentwintig maanden — verlengbaar
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met twaalf maanden — te rekenen van de neerlegging van het verzoekschrift,
aanspraak kan maken op de gehele terugbetaling van zijn schuldvordering.

De schuldvordering van de gewone schuldeisers in de opschorting daarentegen
kan, overeenkomstig artikel 49 van die wet, worden verminderd.

Voornoemd artikel 49 bepaalt dat het plan van gerechtelijke reorganisatie
melding maakt van de betalingstermijnen en van de voorgestelde verminderin-
gen van schuldvorderingen in de opschorting in kapitaal en interest.

Aldus, en onder meer op die grond, heeft het Hof in zijn arrest van 30 juni 2011
(J.T., 2012, p. 131) het volgende beslist:

“Ainsi que les travaux préparatoires l’indiquent, il suit des articles 2 et 49 pré-
cités que les créances d’impôt sont, au sens de la loi, des créances sursitaires
ordinaires auxquelles un plan de réorganisation peut imposer des abattements.

L’arrêt considère que ‘toute modification ou dérogation ne doit pas nécessai-
rement être expresse ou explicite: elle peut résulter du texte de la loi qui em-
porte clairement modification ou dérogation’ et, par référence aux travaux
préparatoires de la loi précitée, qu’il s’agit d’une ‘modification des droits du fisc
par rapport à la loi relative au concordat judiciaire’ qui ‘a pour objectif d’assu-
rer, dans le cadre des procédures visant au redressement de l’entreprise, et bien
entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués par la loi hypothécai-
re ou par des lois particulières, le traitement égal de tous les créanciers, qu’ils
soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun de ces derniers apporte
sa juste part au redressement de l’entreprise dans l’intérêt général’.

En homologuant sur la base de ces considérations le plan de réorganisation
imposant au demandeur des abattements d’impôt, l’arrêt attaqué ne viole aucu-
ne des dispositions visées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli”.
Het Hof is, volgens zijn vaste rechtspraak sinds zijn arrest van 10 september

1971, waarin het algemeen karakter van rechtsmisbruik heeft aanvaard en be-
vestigd dat dit rechtsmisbruik niet uitsluitend voortvloeit uit de uitoefening
van een recht met de intentie om schade te berokkenen, van oordeel dat “rechts-
misbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voor-
zichtig en bedachtzaam mens; dit is inzonderheid het geval wanneer de veroor-
zaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat
recht beoogt of verkregen heeft; bij de beoordeling van de voorhanden zijnde be-
langen, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak”
(Cass. 9 maart 2009, AC, nr. 182).

Voorts heeft het Hof in zijn arrest van 13 oktober 1965 (Pas. 1966, I, 204) beslist
dat “le détournement de pouvoir, qui est une des formes de l’excès de pouvoir,
est le fait d’une autorité qui, tout en accomplissant un acte de sa compétence,
et en respectant les formes imposées par la loi, use de son pouvoir à des fins au-
tres que celles en vue desquelles il lui a été conféré; qu’il entache d’illégalité
l’acte administratif au même titre que tout autre excès de pouvoir”.

Het bestreden arrest ontzegt de eiser het voordeel van de wettelijke gevolgen
van een hypothecaire inschrijving via een beroep op de theorie van het rechts-
misbruik (aanwending van het onroerend goed om de belasting te voldoen, als
bedoeld in artikel 41 van de hypotheekwet en kenschetsing als buitengewone
schuldvordering in de opschorting, als bedoeld in artikel 2, d), van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen) op het tijdstip
dat die maatregel het meest gepast lijkt, namelijk wanneer de invordering van
zijn schuldvordering ernstig gevaar loopt.

Evenmin mag uit het oog worden verloren, zoals het Grondwettelijk Hof vaak
heeft herhaald, dat de opbrengst van de belasting wordt aangewend voor over-
heidsuitgaven die zijn gericht op het algemeen belang (cf. onder meer arresten
nr. 54/2006 van 19 april 2006 en nr. 107/2006 van 21 juni 2006), wat tal van maatre-
gelen van fiscale invordering die afwijken van het gemeen recht heeft kunnen
verantwoorden.
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Aangezien de Belgische Staat, door wetten van openbare orde, verplicht is de
verschuldigde belasting in te vorderen en de houder van een hypothecaire
schuldvordering, in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisa-
tie, in zijn hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in de opschorting de ge-
hele betaling van zijn schuldvordering kan vorderen, heeft het arrest, dat had
overwogen dat “het hoofddoel van die inschrijving erin [bestond] de hoedanig-
heid van buitengewoon schuldeiser in de opschorting te verkrijgen en aldus te
ontsnappen aan de maatregelen die kunnen worden opgelegd aan de gewone
schuldeisers in de opschorting”, de in het onderdeel vermelde bepalingen ge-
schonden door te beslissen dat “de belastingadministratie het recht om zijn wet-
telijke hypotheek in te schrijven van zijn oorspronkelijke functie heeft
afgewend en zich niet heeft gedragen als een normaal bedachtzame en omzich-
tige overheid die erop let de beginselen van behoorlijk bestuur na te leven, dat
zou hebben gedaan” (schending van alle in het middel vermelde bepalingen, met
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet en miskenning van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging).

(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dat
recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is inzonderheid
het geval wanneer het recht wordt gebruikt voor een doeleinde dat geen
verband houdt met dat waarvoor het recht werd toegekend; bij de be-
oordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de rechter reke-
ning houden met alle omstandigheden van de zaak.

Krachtens artikel 86 Btw-wetboek heeft de openbare schatkist, voor
de invordering van de belasting, van de interesten en van de kosten een
wettelijke hypotheek op alle daarvoor vatbare en in België gelegen goe-
deren van de belastingschuldige.

Overeenkomstig artikel 85 van dat wetboek wordt, bij gebreke van
voldoening van de belasting, door de met invordering belaste ambte-
naar een dwangbevel uitgevaardigd en maakt de kennisgeving van dat
dwangbevel het mogelijk inschrijving te nemen van de wettelijke hy-
potheek.

Die bepalingen strekken ertoe de invordering van de schuldvordering
te waarborgen wanneer omstandigheden die met name voortvloeien uit
de toestand of uit het gedrag van de belastingschuldige dat verantwoor-
den.

Artikel 2, d), van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuï-
teit der ondernemingen bepaalt dat buitengewone schuldvorderingen in
de opschorting die zijn welke gewaarborgd zijn door een bijzonder voor-
recht of een hypotheek en de schuldvorderingen van de schuldeisers-ei-
genaars, terwijl, volgens artikel 2, e), van de wet, de andere
schuldvorderingen gewone schuldvorderingen in de opschorting zijn.

Krachtens artikel 49, eerste lid, van dezelfde wet kan het plan, met
betrekking tot de gewone schuldvorderingen in de opschorting, voor-
zien in verminderingen op de schuldvorderingen in kapitaal en interes-
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ten, alsook in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën
van schuldvorderingen, onder meer op grond van de omvang of van de
aard ervan.

Krachtens artikel 50 van die wet kan het plan, onverminderd de beta-
ling van de interest die hen conventioneel of wettelijk op hun schuld-
vorderingen verschuldigd is, in de opschorting voorzien van de
uitoefening van de bestaande rechten van de buitengewone schuldeisers
in de opschorting, voor een duur die vierentwintig maanden niet mag
overschrijden vanaf het neerleggen van het verzoekschrift, welke duur
desgevallend met twaalf maanden wordt verlengd.

Uit die bepalingen volgt dat daar waar het plan de gewone schuldeiser
in de opschorting een vermindering van de schuldvordering kan opleg-
gen, het de buitengewone schuldeiser in de opschorting slechts een in
de tijd beperkt uitstel van de betaling van zijn volledige schuldvorde-
ring kan opleggen.

Het arrest stelt vast dat de eiser “een hypothecaire inschrijving heeft
genomen na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijke re-
organisatie [van] 29 september 2010 maar vóór het vonnis dat [op]
14 oktober 2010 de gerechtelijke reorganisatie open verklaart”.

Het overweegt dat “artikel 22 [van de wet] […] niet verbiedt […] dat
hypothecaire inschrijvingen worden genomen” na de neerlegging van
het verzoekschrift en dat “het tijdstip waarop de hoedanigheid van de
schuldvordering moet worden beoordeeld, […] de datum van het vonnis
[is]”, zodat de eiser een buitengewone schuldeiser in de opschorting is.

Het bestreden arrest vermeldt dat “de omstandigheid alleen dat [de
eiser] gebruik heeft gemaakt van zijn recht om een hypothecaire in-
schrijving te nemen, zelfs na de neerlegging van het verzoekschrift,
niet ipso facto […] rechtsmisbruik op [levert], en [dat] het […] aan [de
verweerster] [staat] de omstandigheden te kenschetsen waardoor een
dergelijke inschrijving misbruik zou opleveren”, overweegt vervolgens
dat “[de eiser] zich gehaast heeft om die inschrijving te doen, net omdat
hij door [de verweerster] op de hoogte was gebracht van de neerlegging
van het verzoekschrift tot reorganisatie [en dat] […] het hoofddoel van
die inschrijving erin [bestond] de hoedanigheid van buitengewoon
schuldeiser in de opschorting te verkrijgen en aldus te ontsnappen aan
de maatregelen die kunnen worden opgelegd aan de gewone schuldei-
sers in de opschorting”.

Op grond van die redenen, waaruit volgt dat de eiser de hypothecaire
inschrijving heeft genomen om de volledige betaling van zijn rechten
te waarborgen veeleer dan in zijn hoedanigheid van gewone schuldeiser
in de opschorting een vermindering van zijn schuldvordering te onder-
gaan, miskent het arrest, dat overweegt dat “[de eiser] het recht om
zijn wettelijke hypotheek in te schrijven van zijn oorspronkelijke func-
tie heeft afgewend”, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk nie-
mand van zijn recht misbruik mag maken.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest;

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over;

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.

30 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaat: de heer
T’Kint.

N° 649

1° KAMER — 30 oktober 2014
(AR F.14.0018.F)

1° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — COÖPERA-
TIEVE VENNOOTSCHAPPEN. — COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID. — VERWERVING VAN AANDELEN. — VENNOOT. — HOEDA-
NIGHEID. — VOORWAARDEN.

2° VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — COÖPERA-
TIEVE VENNOOTSCHAPPEN. — COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID. — SCHULDEN VAN DE VENNOOTSCHAP. — OVERNEMER VAN

AANDELEN. — VEROORDELING TOT BETALING VAN DIE SCHULDEN. — SCHULDEI-
SER. — BEWIJSLAST, VOORWERP VAN HET BEWIJS EN WIJZE WAAROP HET BEWIJS

MOET WORDEN GELEVERD.

1° Uit de artikelen 352, 353 en 357, §§ 1, 2 en 3, van het Wetboek van vennoot-
schappen volgt dat, hoewel de vennoot van een coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijk persoonlijk en hoofdelijk instaat voor de
schulden van de vennootschap, het feit dat aandelen van die vennootschap
worden verworven op zich alleen niet voldoende is om de houder ervan de
hoedanigheid van vennoot toe te kennen: het is noodzakelijk dat de overne-
mer uitdrukkelijk aanvaardt zich op onbeperkte en hoofdelijke wijze te ver-
binden, wat door het bestuursorgaan wordt nagegaan bij de inschrijving in
het aandelenregister waarin overigens zijn toetreding wordt vastgesteld.
(Artt. 352, 353 en 357, §§ 1, 2 en 3, Wetboek van vennootschappen)

2° Wanneer een schuldeiser de veroordeling vordert van een derde, overnemer
van aandelen, tot betaling van een schuld waartoe de vennootschap gehou-
den is, moet hij bewijzen dat die derde zich uitdrukkelijk op onbeperkte en
hoofdelijke wijze heeft verbonden en kan dat bewijs door alle middelen rech-
tens worden geleverd.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. G.)
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ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep
te Luik van 14 november 2012 en 8 mei 2013.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 352, 353 et 357, inzonderheid § 3, tweede lid, van het Wetboek
van Vennootschappen;

— de artikelen 1134, 1165, 1315, 1316, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende de rechtszekerheid.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 14 november 2012 beslist dat de afwezigheid van een
vennotenregister de verweerster niet het recht op de bij artikel 357, § 3, tweede
lid, van het Wetboek van Vennootschappen geboden bescherming ontzegt en be-
veelt de heropening van het debat, waarbij het (de verweerster) vraagt “de iden-
titeit van de overnemer of overnemers van de aandelen van de vennootschap
Prospect te preciseren, de omstandigheden en modaliteiten van de gedane over-
dracht toe te lichten en elk stuk over te leggen dat in het kader daarvan is op-
gemaakt”, om de volgende redenen:

“(De vermelding, bepaald in artikel 357, § 3, tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen) is slechts vereist voor de inschrijving in het register van
nieuwe vennoten en (…) het ontbreken ervan kan de geldigheid niet aantasten
van de verbintenissen die de stichters in de oprichtingsakte van een coöperatie-
ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid hebben aangegaan (cf. Cass.
18 november 2010 […]);

(De verweerster) bezit tien aandelen van de vennootschap Prospect, zoals
blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van
1 januari 1999 van de vennootschap, dat door haar is ondertekend (…) en (…) het
wordt niet betwist dat (de verweerster) de vennootschap niet mee heeft opge-
richt maar aandelen heeft verworven van een derde;

(De verweerster) betwist ‘de geldigheid of op zijn minst de draagwijdte van
haar verbintenis in haar hoedanigheid van vennoot van de vennootschap Pros-
pect, op grond dat (de verweerster) zich niet persoonlijk op onbeperkte en hoof-
delijke wijze heeft kunnen verbinden door gewoon dat proces-verbaal van 1 juni
1999 te ondertekenen’, en voegt daaraan toe, met betrekking tot het vennoten-
register, dat de omstandigheid dat ‘de zaakvoerder het register niet heeft bijge-
houden of het niet teruggevonden kon worden, (de verweerster) de bij
artikel 357, tweede lid, derde paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen
geboden bescherming niet kan ontzeggen’;

De curator van de vennootschap merkt op dat hij niet in het bezit is gesteld
van stukken betreffende de vennootschap (…) en uit het dossier blijkt dat de
vennootschap niet kon worden gecontroleerd door toedoen van J. M., feitelijk
zaakvoerder van de vennootschap (…);

De overwegingen van de eerste rechter volgens welke ‘het betrokken register
niet door de heer M. aan de (eiser) werd medegedeeld; de (verweerster) zich dus



N° 649 - 30.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2407

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2407  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
niet kan beroepen op een aan haar zoon te wijten wetsschending om daaruit
voordeel te halen, te meer daar die vormvereisten dienen om derden en niet de
vennoten te beschermen’, zijn niet in rechte gegrond;

Het feit dat de zaakvoerder dat register niet heeft bijgehouden of dat het niet
kon worden teruggevonden, kan (de verweerster), die niet persoonlijk verant-
woordelijk is voor het bijhouden van het register, de wettelijke bescherming
van de vennoot, en niet van derden, ontzeggen, zoals bepaald in artikel 357, § 3,
tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij die bepaling ertoe
strekt de aandacht van de kandidaat-vennoot te vestigen op de omvang van zijn
verbintenis (…);

(De verweerster) erkent dat zij tien aandelen heeft verworven van een derde
maar vermeldt de identiteit van die derde niet, verduidelijkt geenszins de om-
standigheden waarin de overdracht heeft plaatsgevonden en legt bovendien geen
enkel stuk voor dat hierop betrekking heeft”.

Het bestreden arrest van 8 mei 2013 verklaart het hoger beroep van de verweer-
ster gegrond, doet het bestreden vonnis teniet, wijzigt dat vonnis door het tegen
de verweerster op 9 maart 2009 uitgevaardigde dwangbevel nietig en van onwaar-
de te verklaren en veroordeelt de eiser tot de kosten van de twee aanleggen, zijn-
de 21.000 euro voor de verweerster, om dezelfde redenen als die van het arrest van
14 november 2012, zoals ze hierboven zijn herhaald en, daarenboven, op grond dat
“de heropening van het debat geen aanvullende inlichtingen heeft opgeleverd
over de identiteit van de overdrager of overdragers van de aandelen en over de
omstandigheden en modaliteiten van de gedane overdracht van aandelen; (…)
bijgevolg moet worden besloten dat, bij gebrek aan bewijzen van het bestaan van
een stuk dat (de verweerster) zou hebben ondertekend toen zij de aandelen
kocht, met de vermelding ‘goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis’ of
enige andere aanwijzing waaruit zou blijken dat (de verweerster) zich persoon-
lijk en onbeperkt heeft verbonden, kan enkel op grond van de overlegging van
het proces-verbaal van de algemene vergadering van 1 juni 1999, waaruit blijkt
dat zij tien aandelen van de betrokken vennootschap in haar bezit heeft, niet
worden aangenomen dat te dezen voldaan is aan het vereiste van artikel 357, § 3,
tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen (…);

Aangezien het bewijs van de onbeperkte en hoofdelijke verbintenis van (de
verweerster) niet is geleverd, is het verzet tegen het dwangbevel van (de ver-
weerster) gegrond’.

Grieven

Artikel 352 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt:

“In de statuten moet uitdrukkelijk worden aangegeven of de vennoten van de
coöperatieve vennootschap beperkt of onbeperkt aansprakelijk zijn.

Wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprake-
lijkheid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schul-
den van de vennootschap en draagt zij de naam van coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid; wanneer de coöperatieve vennootschap
kiest voor de beperkte aansprakelijkheid, staan de vennoten slechts in voor de
schulden van de vennootschap ten belope van hun inbrengen en draagt zij de
naam van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”.

Luidens artikel 353 van dat wetboek “kan in de statuten geen onderscheid
worden gemaakt tussen de vennoten met betrekking tot hun aansprakelijk-
heid”.

Artikel 357 van dat wetboek bepaalt in de eerste paragraaf dat “in de zetel van
de coöperatieve vennootschap een aandelenregister wordt gehouden, waarvan
elke vennoot inzage kan nemen”, en daarenboven, in de derde paragraaf:

“Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen
geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en on-
dertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
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Met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelenregister van een coöpe-
ratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, verbindt de in het eer-
ste lid bedoelde handtekening de ondertekenaar slechts op voorwaarde dat zij
wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding: ‘Goed voor on-
beperkte en hoofdelijke verbintenis’”.

Uit artikel 352 van het Wetboek van Vennootschappen volgt dat, wanneer de
statuten vermelden dat het een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aan-
sprakelijkheid betreft, de vennoten (en niet enkel de oprichters) volgens de wet
geacht worden persoonlijk en hoofdelijk voor de schulden van de vennootschap
aansprakelijk te zijn.

Dat wettelijk vermoeden kan worden omgekeerd door de vennoot die geen op-
richter is en de aandelen heeft verworven na de oprichting van de coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, door middel van het aandelen-
register dan wel door elk ander bewijskrachtig, gedagtekend en ondertekend
stuk. Immers, hoewel artikel 357 van dat wetboek vereist dat er een aandelen-
register gehouden wordt, dat door de zaakvoerder moet worden opgemaakt, en
bepaalt dat, in vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, de vermel-
ding van de overdracht van aandelen aan een derde of de verwerving door die
derde van nieuwe aandelen voorafgegaan moet worden door de handgeschreven
formule “goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis” van die nieuwe ven-
noot, strekt die vermelding enkel ertoe de vennoot van een coöperatieve ven-
nootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid bewust te maken van
de omvang van zijn verbintenissen.

Hoe dan ook moet de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbe-
perkte aansprakelijkheid echter kunnen aantonen, ten aanzien van de persoon-
lijke, hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid die hij normaliter draagt
krachtens de statuten en de vorm die de vennootschap heeft aangenomen, dat
hij een dergelijke verbintenis niet is aangegaan, waarbij dat bewijs moet vast-
staan en niet kan worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat het aandelen-
register niet regelmatig is gehouden, iets waarvoor enkel de bestuursorganen
verantwoordelijk zijn, aangezien derden zelfs geen inzage van dat register kun-
nen nemen, tenzij ze de gedwongen overlegging ervan vorderen met toepassing
van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, of dat het niet werd overgelegd,
en evenmin kan worden afgeleid uit de eenzijdige verklaringen van de vennoot
die, tegen de vermeldingen in de statuten in beweert dat hij zich geenszins hoof-
delijk en onbeperkt heeft verbonden, indien die bewering niet wordt gestaafd
door andere bewijskrachtige gegevens die niet kunnen worden afgeleid uit het
ontbreken van het aandelenregister of van enig bewijs daarvan.

Aan derden kunnen geen rechten en plichten uit een overeenkomst, zoals de
overdracht van aandelen, worden tegengeworpen, wanneer deze worden afgeleid
uit een instrumentum waarvan zij niet hebben kunnen kennisnemen en dat niet
werd overgelegd, zoals het vennotenregister, en derden moeten zich, krachtens
het algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid, kunnen verlaten op wat zij
alleen maar kunnen opvatten als een vaste gedrags- en bestuursregel en, inzake
coöperatieve vennootschappen, op de benaming en de statuten van die vennoot-
schappen waaruit, in voorkomend geval, de omvang van de verbintenissen van
de vennoten blijkt.

Daaruit volgt dat de bestreden arresten, die:
aannemen dat de vennootschap Prospect een coöperatieve vennootschap met

onbeperkte aansprakelijkheid was, zodat de vennoten van die vennootschap
hoofdelijk en onbeperkt moesten instaan voor de schulden van de vennootschap,
waaronder die welke betrekking heeft op de belasting over de toegevoegde waar-
de;

erkennen dat de verweerster tien aandelen van die vennootschap Prospect in
haar bezit had;

vaststellen dat noch het aandelenregister noch enig ander bewijskrachtig
stuk, dat met name betrekking had op de overdracht van de aandelen van de ver-
weerster, was overgelegd,
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niettemin beslissen dat de verweerster, in weerwil van het wettelijk vermoe-
den van onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, zoals het voortvloeit
uit de vorm van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijk-
heid Prospect en uit haar statuten, niet dient in te staan voor de schulden van
die vennootschap omdat haar eenzijdige bewering als zou zij zich niet hoofdelijk
en onbeperkt hebben verbonden, niet gestaafd wordt door het aandelenregister,
dat niet bestaat en in elk geval niet is overgelegd, of door enig ander bewijs-
krachtig gegeven, dat zij evenmin heeft overgelegd, zodat aangenomen moet
worden dat zij geen dergelijke hoofdelijke en onbeperkte verbintenis had aange-
gaan, de artikelen 1315, 1316 van he Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk
Wetboek, 352 en 353 van het Wetboek van Vennootschappen schenden door on-
wettig de bewijslast van het ontbreken van een onbeperkte hoofdelijke verbin-
tenis aan de zijde van een vennoot van een coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid om te keren, de artikelen 1349, 1350 en 1352 van
voornoemd wetboek schenden door het wettelijk vermoeden te weerleggen met
een onbestaand bewijs, artikel 1353 van dat wetboek schenden door, als vermoe-
den van het feit dat een vennoot niet de hoofdelijke en onbeperkte verbintenis
zou hebben aangegaan om voor de schulden van een coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid in te staan, aan te nemen dat er geen aande-
lenregister of aanvullende gegevens bestaan over de identiteit van de overdrager
of overdragers van de aandelen en over de omstandigheden en modaliteiten van
de gedane overdracht van aandelen, en aldus aan artikel 357, inzonderheid
paragraaf 3, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen een draagwijdte
toekennen die het niet heeft, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek schenden
door te weigeren aan de statuten van de vennootschap Prospect de uitwerking
te willen verlenen die ze volgens de wet hebben, en artikel 1165 van dat wetboek
schenden door de eiser de rechten en plichten tegen te werpen die zouden voort-
vloeien uit het aandelenregister en uit de, onbestaande, akte van overdracht
van aandelen, en het algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid misken-
nen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 1092 Gerechtelijk Wetboek, zoals het hier van toe-
passing is, wordt het cassatieberoep beantwoord op de wijze voorge-
schreven bij artikel 1079 en wordt het betekend aan de advocaat van de
eiser.

Er bestaat geen grond om acht te slaan op de memorie van antwoord
die de verweerster op 18 april 2014 heeft neergelegd op de griffie van het
Hof, maar die zij niet aan de eiser heeft betekend.

Middel

Volgens artikel 352 Wetboek van vennootschappen moet in de statu-
ten uitdrukkelijk worden aangegeven of de vennoten van de coöpera-
tieve vennootschap beperkt of onbeperkt aansprakelijk zijn; wanneer
de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijk-
heid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de
schulden van de vennootschap en draagt zij de naam van coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid; wanneer de coöpera-
tieve vennootschap kiest voor de beperkte aansprakelijkheid, staan de
vennoten slechts in voor de schulden van de vennootschap ten belope
van hun inbrengen en draagt zij de naam van coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid.
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Artikel 353 van dat wetboek bepaalt dat in de statuten geen onder-
scheid kan worden gemaakt tussen de vennoten met betrekking tot hun
aansprakelijkheid.

Krachtens artikel 357, § 1 en 2, van dat wetboek wordt in de zetel van
de coöperatieve vennootschap een aandelenregister gehouden, waarvan
elke vennoot inzage kan nemen en waarin onder meer de overgangen en
overdrachten van aandelen, met hun datum en de datum van toetreding
worden aangetekend.

Artikel 357, § 3, van dat wetboek bepaalt dat het bestuursorgaan
wordt belast met de inschrijvingen, dat de inschrijvingen geschieden op
grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en onderte-
kend zijn en dat met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelen-
register van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid, de in het eerste lid bedoelde handtekening de onder-
tekenaar slechts verbindt op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan
door de met de hand geschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en
hoofdelijke verbintenis”.

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de vennoot van een coöperatie-
ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid persoonlijk en
hoofdelijk instaat voor de schulden van de vennootschap, het feit dat
aandelen van die vennootschap worden verworven op zich alleen niet
voldoende is om de houder ervan de hoedanigheid van vennoot toe te
kennen: het is noodzakelijk dat de overnemer aanvaardt zich op onbe-
perkte en hoofdelijke wijze te verbinden, wat door het bestuursorgaan
wordt nagegaan bij de inschrijving in het aandelenregister en waarbij
voorts zijn toetreding wordt vastgesteld.

Wanneer een schuldeiser de veroordeling vordert van een derde, over-
nemer van aandelen, tot betaling van een schuld waartoe de vennoot-
schap gehouden is, moet hij bijgevolg bewijzen dat die derde zich
uitdrukkelijk op onbeperkte en hoofdelijke wijze heeft verbonden en
dat bewijs kan door alle middelen rechtens worden geleverd.

Het middel dat uitgaat van de opvatting dat de hoedanigheid van ven-
noot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprake-
lijkheid reeds door de verwerving van aandelen van die vennootschap
ontstaat, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

30 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer T’Kint, de heer Levaux (bij de balie te Luik) en mevr. Remiche (bij
de balie te Luik).
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N° 650

1° KAMER — 31 oktober 2014
(AR C.13.0572.N)

1° DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANESCHULD. — BOEKING. — TOEPASSELIJ-
KE RECHTSREGELS. — WERKING IN DE TIJD.

2° DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANESCHULD. — BOEKING. — TOEPASSELIJ-
KE VOORSCHRIFTEN. — TAAK VAN DE LIDSTATEN.

3° DOUANE EN ACCIJNZEN. — DOUANESCHULD. — BOEKING. — BEGRIP.

1° De bepalingen die de wijze van boeking van de bedragen aan rechten rege-
len, zijn bepalingen van materieel recht; de bepalingen die gelden op het
ogenblik van het ontstaan van de douaneschuld zijn van toepassing (1).
(Art. 253 CDW; art. 3 AWDA)

2° Het is niet vereist dat de bevoegde regelgever van de lidstaten uitdrukkelijk
en specifiek bepaalt welke de op de boeking toepasselijke voorschriften zijn;
wetsbepalingen, reglementaire bepalingen of administratieve praktijken wel-
ke als gevolg hebben dat het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uit-
voer dat voortvloeit uit een douaneschuld door de bevoegde
douaneautoriteiten in de boekhouding wordt geregistreerd of op iedere ande-
re drager die als zodanig dienst doet, zodat met name de boeking van de be-
trokken bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, volstaan, ook als
die niet specifiek met dat doel werden uitgevaardigd (2). (Artt. 2.1, eerste
lid, 2.2, eerste lid, en 6.1 Verordening (EEG) nr. 1854/89)

3° Een in een proces-verbaal vastgestelde douaneschuld waarbij het exacte be-
drag aan rechten met zekerheid wordt vastgesteld ten aanzien van de schul-
denaars, is een boeking in de zin van de artikelen 2.1, eerste lid, 2.2., eerste
lid, en 6.1 Verordening (EEG) nr. 1854/89, 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 rechten overeenkomstig
artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 (3). (Artt. 2.1, eerste
lid, 2.2, eerste lid, en 6.1 Verordening (EEG) nr. 1854/89; artt. 267 en 268
AWDA)

(NIETEN, INTERNATIONALE SPEDITION GMBH & C° KG, 
VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT T. BIRB)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:

1. Het enig middel is gericht tegen de door het bestreden arrest uitge-
sproken veroordeling van eiseres om aan verweerder ten titel van invoer-
heffingen het bedrag te betalen van 114.611,07 euro, meer de
verwijlintresten vanaf 20 december 1992 en de gerechtelijke intresten
vanaf de dagvaarding.

(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
(3) Id.
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Eiseres voert aan dat uit de artikelen 1.2.c), 2, lid 2, en 6, lid 1 van de
Verordening (EEG) nr. 1854/89 betreffende de boeking en de betalings-
voorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedra-
gen aan rechten bij in- of bij uitvoer, niet kan worden afgeleid dat de
douaneautoriteit over een absolute vrijheid beschikt met betrekking tot
de wijze waarop de douaneschuld wordt geboekt. Artikel 2 van de Veror-
dening nr. 1854/89 vereist volgens haar wel degelijk dat er regels bestaan
met betrekking tot de boeking van de douaneschuld.

Volgens eiseres zijn de artikelen 267 en 268 van de Algemene wet inzake
douane en accijnzen geen bepalingen die nadere voorschriften vaststel-
len voor de boeking van de bedragen aan rechten.

Door te beslissen dat de artikelen 267 en 268 van de Algemene wet inza-
ke douane en accijnzen nadere voorschriften vaststellen voor de boeking
van de bedragen aan rechten, zoals bepaald in artikel 2, lid 2 van Veror-
dening nr. 1854/89, zouden de appelrechters de artikelen 1, 2 en 6 van de
Verordening EEG nr. 1854/89 schenden evenals de artikelen 3, 267, 268 van
de Algemene wet inzake douane en accijnzen.

Door verder te beslissen dat er geen andere regels noodzakelijk zijn,
die de voorschriften vaststellen voor de boeking van de bedragen aan
rechten, zouden de appelrechters volgens eiseres tevens de artikelen 1, 2
en 6 van de Verordening nr. 1854/89 schenden, nu deze bepalingen wel de-
gelijk zouden vereisen dat er voor de schuldenaar kenbare regels worden
gesteld met betrekking tot de boeking.

2. In het arrest Molenbergnatie van 23 februari 2006 (C-201/04), oordeelde
het Hof van Justitie van de Europese Unie dat alleen de procedureregels
van de artikelen 217 tot en met 232 CDW van toepassing zijn op de na
1 januari 1994 aangevatte invordering van een douaneschuld die vóór
deze datum van inwerkingtreding van het CDW is ontstaan. In zoverre
de artikelen 217 tot en met 232 CDW daarentegen materiële rechtsregels
invoeren, zijn deze regels niet van toepassing op de na 1 januari 1994 aan-
gevatte invordering van een vóór die datum ontstane douaneschuld nu
de materiële regels volgens dat Hof niet kunnen gelden met betrekking
tot rechtsposities die definitief zijn verworven vóór de inwerkingtreding
van die bepalingen (1).

Waar in de artikelen 217 en 221.1 CDW het begrip “boeking” anders wordt
ingevuld dan in de voorheen geldende Verordening nr.1697/79 van de Raad
van 24 juli 1979 inzake van navordering van rechten bij invoer of uitvoer
die niet van de belastingplichtige zijn opgeëist voor goederen welke zijn
aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling
van dergelijke rechten voortvloeide, moeten deze bepalingen op dat vlak
als materiële regels worden beschouwd en niet als procedureregels zodat
zij geen toepassing kunnen vinden op de boeking van douaneschulden ont-
staan vóór 1 januari 1994 en de bepalingen van Verordening nr.1697/79 van
de Raad van 24 juli 1979 derhalve van toepassing blijven (2).

(1) Cf. concl. van advocat-generaal TIMPERMAN, bij Cass. 26 februari 2008, AR
P.07.1021.N-P.07.1303.N, arresten niet gepubliceerd.

(2) A. BOSSUYT, “Enkele capita selecta uit het EG-douanerecht”, RW 2008-09, 1718-
1719, nrs 16-19.
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Uit de vaststellingen van het bestreden arrest, alsmede uit de voorzie-
ning tot cassatie, blijkt dat de litigieuze douaneschulden zijn ontstaan
in de periode van vóór de inwerkingtreding op 1 januari 1994 van het
CDW, meer bepaald ingevolge de aangiften T 1, gedateerd op 20 december
1992, en ingevolge de niet-aanzuivering daarvan binnen de wettelijke ter-
mijn. De bepalingen van de Verordening nr. 1697/79 van de Raad van
24 juli 1979 inzake “boeking” zijn te dezen derhalve van toepassing en
niet de artikelen 217 en 221.1 CDW.

In zoverre het onderdeel uitgaat van de toepasselijkheid van het op
1 januari 1994 in werking getreden artikel 217 CDW op een voordien ont-
stane douaneschuld, faalt het naar recht.

3. Artikel 2.1, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 1854/89 van de
Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden
voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen aan rech-
ten bij in- of uitvoer, waarnaar het middel verwijst en dat thans
artikel 217 van het Communautair Douanewetboek is, bepaalt dat elk
bedrag aan rechten bij in- of uitvoer dat voortvloeit uit een douane-
schuld, genoemd “bedrag aan rechten”, door de douaneautoriteit moet
worden berekend zodra de nodige gegevens beschikbaar zijn, en door de
genoemde autoriteit moet worden geboekt.

Volgens artikel 1.2.c) Verordening (EEG) nr. 1854/89 is de boeking de in-
schrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere drager
door de douaneautoriteiten van het bedrag aan rechten bij invoer of bij
uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld.

Artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 bepaalt dat de lid-
staten nadere regels vaststellen voor de praktijk van de boeking van de
bedragen aan rechten. Die regels kunnen verschillen naargelang de dou-
aneautoriteiten, rekening houdende met de omstandigheden waaronder
de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet van overtuigd zijn dat de ge-
noemde bedragen zullen worden betaald.

Artikel 26, tweede en derde lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 bepaalt
dat deze verordening van toepassing is met ingang van 1 juli 1990 en op
de bedragen aan rechten die met ingang van die datum worden geboekt.

4. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie oor-
deelde Uw Hof reeds dat de boeking van het oorspronkelijk van de belas-
tingschuldige opgeëiste bedrag niet noodzakelijk bestaat in de
inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere drager
van het betrokken bedrag door de douaneautoriteit (1) en dat de lidsta-
ten evenmin verplicht zijn specifieke procedureregels vast te stellen be-
treffende de wijze waarop het bedrag van de rechten bij invoer of bij
uitvoer aan de schuldenaar dient te worden meegedeeld, wanneer op deze
mededeling interne procedureregels van algemene strekking kunnen
worden toegepast die de schuldenaar van de douaneschuld passende in-

(1) Beschikking van het HvJ van 11 oktober 2001 (William Hinton & Sons LDa tegen
Fazenda Pública), zaak C-30/00.
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formatie waarborgen en hem in staat stellen zijn rechten met kennis van
zaken te verdedigen (1) (2).

In dat arrest besliste Uw Hof voorts het volgende:

“12. In België worden de misdrijven, fraudes of overtredingen van de
wet in verband met rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer vastge-
steld en ingevorderd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285 AW-
DA.

Overeenkomstig 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 be-
knopte en nauwkeurige beschrijving bevatten van de feitelijke vaststel-
lingen en de identificatie van de betrokken personen, eventueel met in
achtneming van wat is voorgeschreven bij artikel 176 AWDA betreffende
de visitaties. De douaneschuld kan bij dit proces-verbaal worden vastge-
steld.

Overeenkomstig artikel 271 AWDA moet de bekeurde uitgenodigd wor-
den om ook tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal.
Indien hij niet aanwezig is moet hem een afschrift van het proces-ver-
baal worden toegestuurd.

Dit voorschrift heeft onder meer tot doel het recht van verdediging van
de bekeurde te waarborgen. Het verzekert ook de mededeling van de dou-
aneschuld aan de belastingschuldige.

De navordering ten slotte gebeurt overeenkomstig de artikelen 279 tot
en met 285 AWDA”.

Uit het arrest blijkt dat in België de boeking van de douaneschuld kan
gebeuren door middel van een proces-verbaal van vaststelling van de in-
breuken op de douanewetgeving (3).

5. In het arrest van 26 februari 2008 oordeelde Uw Hof dat de
artikelen 267 tot 272 AWDA een nationale regeling bevatten voor de be-
paling en de mededeling van verschuldigde rechten bij een douanemis-
drijf.

Omdat de eiseres betwistte dat deze bepaling en mededeling zouden
beantwoorden aan de Europese regelgeving werd aan het Hof van Jus-
titie de prejudiciële vraag voorgelegd of de artikelen 217.1 en 221.1 CDW,
waarnaar ook in het bestreden arrest wordt verwezen, alzo dienen te
worden begrepen dat de voorgeschreven boeking van een douaneschuld
ook rechtsgeldig kan geschieden door het bedrag op te nemen in een
proces-verbaal overeenkomstig de Algemene Wet inzake douane en ac-
cijnzen, opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd
zijn om dergelijke bedragen op te nemen in de boekhouding en of der-
gelijk proces-verbaal kan beschouwd worden als een boekhouding of ie-

(1) HvJ 23 februari 2006 (Molenbergnatie), Zaak nr. C-201/04.
(2) Zie Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC 2007, nr. 304.
(3) Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC 2007, nr. 304; zie ook Cass. 19 april 2012, AR

F.11.0017.N, AC 2012, nr. 238.
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dere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel 217.1
CDW (1).

Het Hof van Justitie heeft deze vraag als volgt beantwoord: 

“22. Voor de beantwoording van deze vraag dient te worden opgemerkt
dat uit artikel 217, lid 1, eerste alinea, van het douanewetboek voort-
vloeit dat de boeking erin bestaat dat de douaneautoriteiten het uit een
douaneschuld voortvloeiende bedrag aan invoer- of uitvoerrechten in de
boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienstdoet, regis-
treren.

23. Overeenkomstig artikel 217, lid 2, van dit wetboek stellen de lidsta-
ten nadere voorschriften vast voor de boeking; deze kunnen verschillen
naargelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de omstandig-
heden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet verzekerd
van zijn dat de uit deze schuld voortvloeiende bedragen zullen worden be-
taald.

24. Op dit punt dient te worden vastgesteld dat wanneer. — zoals in het
hoofdgeding. — de procedure tot invordering van het bedrag aan rechten
een douaneschuld betreft die is ontstaan na de vaststelling door de be-
voegde nationale autoriteiten van fraude ter zake van de toepasselijke
douanewetgeving, de uitkomst van deze procedure van nature onzeker is,
zodat deze autoriteiten er niet van verzekerd kunnen zijn dat dit bedrag
zal worden betaald.

25. Gelet op de bij artikel 217, lid 2, van het douanewetboek aan de lid-
staten verleende beoordelingsmarge dient derhalve te worden geoordeeld
dat deze kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende be-
drag aan rechten wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het
door de bevoegde douaneautoriteiten. — zoals de in artikel 267 AWDA be-
doelde autoriteiten. — opgemaakte proces-verbaal van bevinding van
een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving.

26. In deze omstandigheden moet op de gestelde vraag worden geant-
woord dat artikel 217 van het douanewetboek aldus moet worden uitge-
legd dat de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld
voortvloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door de opneming van
dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten opgemaakte pro-
ces-verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douane-
wetgeving.” (2).

Het Hof van Justitie besliste zodoende formeel dat de lidstaten kunnen
bepalen dat het bedrag van de douaneschuld wordt geboekt door opne-
ming van dit bedrag in het proces-verbaal van bevinding van een inbreuk
op de toepasselijke douanewetgeving.

In het daaropvolgende arrest van 15 december 2009 preciseerde Uw Hof
verder nog dat “deze wetsbepalingen (3) inhouden dat wanneer de mis-
drijven, fraudes of overtredingen van de wet worden geconstateerd bij
processen-verbaal van daartoe bevoegde personen, deze processen-ver-

(1) Cass. 26 februari 2008, AR P.07.1543.N, AC 2008, nr. 130.
(2) HvJ 16 juli 2009, zaak C-126/08, Distillerie Smeets Hasselt t/Belgische Staat.
(3) De artikelen 267 en 268 AWDA.
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baal onder meer ook het bedrag van de ontdoken rechten vaststel-
len.” (1).

6. Bij arrest van 22 mei 2008 stelde Uw Hof ter zake volgende prejudici-
ële vraag aan het Hof van Justitie: “(…) Hoe dient het in artikel 217 van
het Communautair Douanewetboek bepaalde voorschrift dat het bedrag
van de rechten ‘in de boekhouding of op iedere andere drager die als zo-
danig dienst doet, te worden geregistreerd’ te worden ingevuld? Zijn daar
bepaalde technische of vormelijke minimumvereisten aan verbonden of
laat artikel 217 de vaststelling van de nadere regels voor de praktijk van
de boeking van de bedragen aan rechten volledig over aan de lidstaten,
zonder daar enige minimumvereiste aan te verbinden? Is die boeking te
onderscheiden van de opneming van het bedrag van de rechten in de
boekhouding van de eigen middelen als bedoeld in het artikel 6 van
Verordening 1150/2000 van 22 mei 2000 houdende toepassing van
Besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen
van de Europese Gemeenschap?” (2).

Het Hof van Justitie heeft deze vraag in het arrest van 29 januari 2010
als volgt beantwoord:

“22. Overeenkomstig artikel 217, lid 2, van dit wetboek stellen de lid-
staten nadere voorschriften vast voor de boeking; deze kunnen verschil-
len naargelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de
omstandigheden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet
verzekerd van zijn dat het uit deze schuld voortvloeiende bedrag aan
rechten zal worden betaald.

23. Aangezien artikel 217 van het douanewetboek geen nadere voor-
schriften voor de „boeking” in de zin van deze bepaling en dus ook geen
technische of vormelijke minimumvereisten vaststelt, moet deze boe-
king dus 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 dra-
ger die als zodanig dienstdoet. Daardoor moet met name worden verze-
kerd dat de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid wordt
vastgesteld, ook ten aanzien van de schuldenaar.

24. Voorts heeft het Hof reeds verklaard dat gelet op de bij artikel 217,
lid 2, van het douanewetboek aan de lidstaten verleende beoordelings-
marge dient te worden geoordeeld dat deze kunnen bepalen dat het uit
een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door
de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten.
— zoals de autoriteiten, bedoeld in artikel 267 van de algemene wet inza-
ke douane en accijnzen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van
18 juli 1977 (Belgisch Staatsblad van 21 september 1977, blz. 11425), beves-
tigd bij de wet van 6 juli 1978 inzake douane en accijnzen (Belgisch Staats-
blad van 12 augustus 1978, blz. 9013). — opgemaakte proces-verbaal van
bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving (arrest

(1) Cass. 15 december 2009, AR P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744; zie ook Cass. 15 december
2009, AR P.06.1518.N, AC 2009, nr. 743.

(2) Cass. 22 mei 2008, AR P.07.0172.N, AC 2008, nr. 311.



N° 650 - 31.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2417

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2417  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
van 16 juli 2009, Distillerie Smeets Hasselt e.a., C-126/08, nog niet gepubli-
ceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

25. Gelet op al het voorgaande dient derhalve op de tweede vraag te
worden geantwoord dat de „boeking” in de zin van artikel 217, lid 1, van
het douanewetboek moet worden onderscheiden van de opneming van de
vastgestelde rechten in de boekhouding van de eigen middelen als be-
doeld in artikel 6 van verordening nr. 1150/2000. Aangezien artikel 217 van
het douanewetboek geen nadere voorschriften voor de „boeking” in de
zin van deze bepaling en dus ook geen technische of vormelijke mini-
mumvereisten vaststelt, moet deze boeking 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 dienstdoet. Daar-
door moet met name worden verzekerd dat de boeking van de betrokken
bedragen met zekerheid wordt vastgesteld, ook ten aanzien van de schul-
denaar.” (1).

Het Hof van Justitie heeft aldus expliciet beslist dat een proces-ver-
baal van bevinding, zoals bedoeld bij artikel 267 AWDA, de douaneschuld
kan vaststellen, en dat er geen andere vereiste wordt gesteld dan dat het
exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit
een douaneschuld. met zekerheid wordt vastgesteld, ook ten aanzien van
de schuldenaar.

7. In een arrest van 8 november 2012 oordeelde het Hof van Justitie dat
artikel 217, lid 2 van het Communautair Douanewetboek aldus moet
worden uitgelegd dat dit artikel, aangezien het geen nadere voorschrif-
ten voor de boeking in de zin van die bepaling bevat, het aan de lidstaten
overlaat de nadere voorschriften voor de boeking van de uit een douane-
schuld voortvloeiende bedragen aan rechten vast te stellen, zonder dat
deze lidstaten verplicht zijn de nadere voorschriften voor deze boeking
in hun nationale wetgeving op te nemen, met dien verstande dat deze
boeking zodanig moet worden verricht dat de bevoegde douaneautoritei-
ten het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voort-
vloeit uit een douaneschuld, registreren in de boekhouding of op iedere
andere drager die als zodanig dienst doet, opdat met name de boeking
van de betrokken bedragen met zekerheid kan worden vastgesteld, ook
ten aanzien van de schuldenaar (2).

De omstandigheid dat de Belgische wet niet expliciet zou bepalen dat
de boeking kan gebeuren door middel van een proces-verbaal van bevin-
ding kan derhalve niet verhinderen dat de boeking rechtsgeldig gebeurt
door opneming van het bedrag aan rechten in een dergelijk proces-ver-
baal.

8. Volledigheidshalve kan worden verwezen naar de rechtspraak van
uw Hof van 16 januari 2014. In verschillende arresten oordeelde Uw Hof
dat “een door artikel 211 Algemene Wet Douane en Accijnzen bedoelde

(1) HvJ 28 januari 2010, zaak C-264/08, Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Bel-
gium.

(2) HvJ 8 november 2012, C-351/11, KGH Belgium (Belgische Staat) (eigen onderlij-
ning).
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beschikking waarbij een reeds eerder globaal geboekte douaneschuld in-
dividueel per douaneschuldenaar of — schuldenaars wordt bepaald zodat
met zekerheid per schuldenaar het exacte bedrag aan rechten wordt
vastgesteld en die aan de betrokkene wordt ter kennis gebracht, zodat
zij het in artikel 211 bedoelde administratief beroep kunnen instellen,
kan worden beschouwd als een boeking in de zin van artikel 217.1 Com-
munautair Douanewetboek en een mededeling in de zin van artikel 221.1
Communautair Douanewetboek” (1).

9. Met betrekking tot de Verordening nr. 1854/89 oordeelde Uw Hof in
een arrest van 15 mei 2012 het volgende:

“Uit het arrest Direct Parcel Distribution Belgium van 28 januari 2010,
zaak C-264/08 van het Hof van Justitie met betrekking tot artikel 217
CDW, dat een vergelijkbare regeling bevat als die welke is vastgesteld
bij de artikelen 1.2.c, 2.1, eerste lid, en 2.2, eerste lid, Verordening (EEG)
nr. 1854/89, volgt dat hoewel die bepalingen geen technische of vormelij-
ke minimumvereisten vaststellen voor een boeking, de boeking zodanig
moet worden verricht dat de bevoegde autoriteiten het exacte bedrag
aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit de douaneschuld
registreren in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig
dienstdoet, zodat de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid
wordt vastgesteld, ook tegenover de schuldenaar.

Uit de arresten Distillerie Smeets Hasselt nv e.a. van 16 juli 2009, zaak
C-126/08 en Direct Parcel Distribution Belgium van 28 januari 2010, zaak
C-264/08 van het Hof van Justitie volgt dat de lidstaten kunnen bepalen
dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten wordt
geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde doua-
neautoriteiten, zoals bedoeld in artikel 267 AWDA, opgemaakte proces-
verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetge-
ving” (2).

In dat arrest overwoog Uw Hof voorts:

“De misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met
rechten verschuldigd bij de invoer of bij uitvoer worden in België vast-
gesteld en ingevorderd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285
AWDA.

Overeenkomstig 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 be-
knopte en nauwkeurige beschrijving bevatten van de feitelijke vaststel-
lingen en de identificatie van de betrokken personen.

De douaneschuld kan dan ook bij dit proces-verbaal worden vastge-
steld wanneer het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat
voortvloeit uit de douaneschuld met zekerheid wordt vastgesteld ten
aanzien van de schuldenaars.

(1) O.m. Cass. 16 januari 2014, F.13.0003.N, AC 2014, nr. 38.
(2) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.
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Uit het voorgaande volgt dat een aldus vastgestelde douaneschuld een
boeking is in de zin van de artikelen 1.2.c en 2.1, eerste lid, Verordening
(EEG) nr. 1854/89, 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 rechten overeenkomstig artikel 2.2, eerste
lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zo-
verre naar recht” (1).

10. Uw Hof heeft aldus herhaaldelijk bevestigd dat:
 België niet uitdrukkelijk moet bepalen dat de artikelen 267 en 268 van

de Algemene Wet inzake douane en accijnzen nadere regels vormen voor
de praktijk van de boeking van de bedragen aan rechten overeenkomstig
artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89;

 de boeking van de douaneschuld rechtsgeldig gebeurt door middel van
de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde douaneautoriteiten
opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepas-
selijke douanewetgeving (2).

De aldus vastgestelde douaneschuld is een boeking in de zin van de ar-
tikelen 1.2.c en 2.1, eerste lid, verordening (EEG) nr. 1854/89, zonder dat
België uitdrukkelijk moet bepalen dat de artikelen 267 en 268 Algemene
Wet inzake douane en accijnzen nadere regels vormen voor de praktijk
van de boeking van de bedragen aan rechten overeenkomstig artikel 2.2,
eerste lid van de Verordening (EEG) nr. 1854/89 (3).

11. Met deze rechtspraak heeft Uw Hof ook herhaaldelijk tegengespro-
ken dat, zoals eiseres in het middel poneert, de bewuste artikelen impli-
ciet zouden opgeheven zijn door artikel 3 van de Algemene wet inzake
douane en accijnzen, ingevoegd bij wet van 22 december 1989 houdende
fiscale bepalingen, dat bepaalt dat de regels betreffende de boeking en de
betalingsvoorwaarden van uit hoofde van een douaneschuld te vereffe-
nen bedragen zijn bepaald in de verordeningen van de Europese Gemeen-
schappen.

Zoals verweerder in cassatie opwerpt in de memorie van antwoord, ver-
wijzen deze immers zelf op hun beurt naar de nationale regelingen.

Zoals verweerder stelt, blijkt bovendien uit het door eiseres aange-
haalde uittreksel uit de memorie van toelichting bij de wet van
22 december 1989 dat er enkel naar de communautaire reglementering
werd verwezen om niet de indruk te wekken dat geen wettelijke bepaling
de douaneschuld en de boeking regelt. Daaruit blijkt geenszins de bedoe-
ling van de wetgever om andere bepalingen dan deze uitdrukkelijk gevi-
seerd door het wetsontwerp op te heffen.

Verweerder wijst er terecht op dat het bewuste uittreksel inderdaad
niet uit zijn context mag worden gerukt: het volgt op drie alinea’s, waar-

(1) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.679.N, AC 2012, nr. 303.
(2) Cass. 8 december 2009, AR P.07.0747.N, AC 2009, nr. 723; Cass. 15 december 2009, AR

P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744; Cass. 19 april 2012, AR F.11.0017.N, AC 2012, nr. 203; Cass.
15 mei 2012, AR P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.

(3) Zie Cass. 15 december 2009, P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744; Cass. 15 mei 2012, AR
P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.
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in eerder werd uiteengezet dat de artikelen 2 tot 4quater, ingevoegd in de
algemene wet bij het Koninklijk besluit van 26 augustus 1981, dat de
richtlijn nr. 79/623/EEG van de Raad van 25 juni 1979 inzake de douane-
schuld omzette in nationaal recht, worden opgeheven omdat die richtlijn
werd vervangen door de Verordening (EEG) nr. 2144/87 van de raad van
17 juli 1987 betreffende de douaneschuld (1).

Het waren m.a.w. de voorheen bestaande artikelen 2 tot 4quater en 299
van de Algemene wet inzake douane en accijnzen die werden opgeheven,
welke bepalingen de opgeheven richtlijn in Belgisch recht hadden omge-
zet.

Er kan dan ook geenszins worden gesteld dat ook de artikelen 267 en
268 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen met ingang van
1 juli 1990 zouden zijn opgeheven in zoverre zij ook voorschriften met be-
trekking tot de boeking van douaneschulden bevatten, te meer daar de
communautaire regeling zelf terugverwijst naar het nationale recht wat
betreft de praktische regeling.

12. Uit de Verordening nr. 1854/87 volgt bovendien geenszins dat die na-
dere voorschriften niet reeds vóór de inwerkingtreding van de bewuste
verordening konden bestaan in de nationale rechtsorde. De begrippen
douaneschuld en boeking van douaneschuld waren immers niet nieuw.

Het hof van beroep oordeelt dan ook wettig dat “het helemaal niet no-
dig was en (het) ook nooit opgelegd werd na het in werking treden van
het CDW om een nieuwe en specifieke wet uit te vaardigen waarin de gel-
digheidsvoorwaarden worden vastgelegd waaraan een boeking van een
douaneschuld in België moet beantwoorden (…). De artikelen 267 en 268
AWDA houden immers een materiële regeling van de bepaling en mede-
deling der douaneschuld door middel van een proces-verbaal in. De Lid-
Staten waren niet verplicht een nog meer specifieke wetgeving uit te
vaardigen om de boeking te regelen als er al een regeling was, zoals in
deze”.

Het middel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de
artikelen 267 en 268 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen
geen bepalingen zijn die nadere voorschriften vaststellen, faalt naar
recht.

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 25 juni 2013, gewezen op verwijzing ingevolge het arrest
van het Hof van 9 februari 2006.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

(1) Gedr. St. Senaat 1989-90, nr. 806-1, p. 9.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De bepalingen die de wijze van boeking van de bedragen aan rech-
ten regelen, zijn bepalingen van materieel recht. De bepalingen die gel-
den op het ogenblik van het ontstaan van de douaneschuld zijn van
toepassing.

Uit de vaststelling van het arrest blijkt dat de kwestieuze douane-
schuld dateert van na 1 juli 1990 en van vóór 1 januari 1994.

2. Het CDW is, overeenkomstig zijn artikel 253, van toepassing met
ingang van 1 januari 1994, zodat de bepalingen ervan hier niet van toe-
passing zijn.

In zoverre het middel de schending van de bepalingen van het CDW
aanvoert, is het niet ontvankelijk.

3. Artikel 2.1, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 1854/89 van de
Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaar-
den voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen aan
rechten bij in- of uitvoer (hierna: Verordening (EEG) nr. 1854/89) be-
paalt dat elk bedrag aan rechten bij in- of bij uitvoer dat voortvloeit
uit een douaneschuld, genoemd “bedrag aan rechten”, door de douane-
autoriteit moet worden berekend zodra de nodige gegevens beschikbaar
zijn, en door de genoemde autoriteit moet worden geboekt.

Volgens artikel 1.2.c) Verordening (EEG) nr. 1854/89 is de boeking de
inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere dra-
ger door de douaneautoriteit van het bedrag aan rechten bij invoer of
bij uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld.

Artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 bepaalt dat de
lidstaten nadere regels vaststellen voor de praktijk van de boeking van
de bedragen aan rechten. Deze regels kunnen verschillen naargelang de
douaneautoriteit, rekening houdende met de omstandigheden waaron-
der de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet van overtuigd is dat de
genoemde bedragen zullen worden betaald.

4. De Verordening (EEG) nr. 1854/89 is overeenkomstig haar
artikel 26, tweede en derde lid, van toepassing met ingang van 1 juli
1990 op de bedragen aan rechten die met ingang van die datum worden
geboekt.

5. Artikel 3 AWDA bepaalt dat de regels betreffende de boeking en de
betalingsvoorwaarden van uit hoofde van een douaneschuld te vereffe-
nen bedragen bepaald zijn in de Verordeningen van de Europese Ge-
meenschappen.

6. Met de arresten Molenbergnatie, C-201/04, van 23 februari 2006, Distil-
lerie 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
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9 juli 2008, werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie als
volgt geoordeeld:

— artikel 217.2 CDW, dat een vergelijkbare regeling bevat als die wel-
ke is vastgesteld bij artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/
89, bevat geen nadere voorschriften en dus ook geen technische of vor-
melijke minimumvereisten voor de boeking in de zin van die bepaling
en laat het aan de lidstaten over de nadere voorschriften voor de boe-
king van de uit een douaneschuld voortvloeiende bedragen aan rechten
vast te stellen, zonder dat de lidstaten verplicht zijn nadere voorschrif-
ten voor deze boeking in hun nationale wetgeving op te nemen;

— deze boeking moet evenwel zodanig worden verricht dat de bevoeg-
de douaneautoriteiten het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij
uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, registreren in de boek-
houding 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 voort-
vloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door opneming van dit be-
drag 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.

7. Het is niet vereist dat de bevoegde regelgever van de lidstaten uit-
drukkelijk en specifiek bepaalt welke de op de boeking in de zin van de
artikelen 2.1, eerste lid, 2.2, eerste lid, en 6.1 Verordening (EEG)
nr. 1854/89 toepasselijke voorschriften zijn.

Wetsbepalingen, reglementaire bepalingen of administratieve prak-
tijken welke als gevolg hebben dat het exacte bedrag aan rechten bij
invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld door de be-
voegde douaneautoriteiten in de boekhouding wordt geregistreerd of op
iedere andere drager die als zodanig dienst doet, zodat met name de
boeking van de betrokken bedragen met zekerheid kan worden vastge-
steld, volstaan, ook als die niet specifiek met dat doel werden uitge-
vaardigd.

8. De misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met
rechten verschuldigd bij de invoer of bij uitvoer worden in België vast-
gesteld en ingevorderd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285
AWDA.

Overeenkomstig 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 be-
knopte en nauwkeurige beschrijving bevatten van de feitelijke vast-
stellingen en de identificatie van de betrokken personen.

De douaneschuld kan dan ook bij dit proces-verbaal worden vastge-
steld wanneer het exacte bedrag aan rechten met zekerheid wordt vast-
gesteld ten aanzien van de schuldenaars.
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9. Uit het voorgaande volgt dat een aldus vastgestelde douaneschuld
een boeking is in de zin van de artikelen 2.1, eerste lid, 2.2., eerste lid,
en 6.1 Verordening (EEG) nr. 1854/89, 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 rechten overeen-
komstig artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89.

De omstandigheid dat artikel 3 AWDA voor de regels van de boeking
verwijst naar de Verordeningen van de Europese Unie en de
artikelen 267 en 268 AWDA dateren van vóór de invoering van artikel 3
AWDA doet daaraan niets af.

De verwijzing door artikel 3 AWDA naar de Verordeningen van de Eu-
ropese Unie kan niet worden beschouwd als een impliciete opheffing
van de artikelen 267 en 268 AWDA als bepalingen die nadere voorschrif-
ten bevatten met betrekking tot het boeken van de douaneschuld.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 651

1° KAMER — 31 oktober 2014
(AR F.13.0017.N)

SUCCESSIERECHTEN. — NALATENSCHAP. — PASSIEF. — SCHULDEN VAN DE

OVERLEDENE. — TIJDSTIP VAN ONTSTAAN.

Krachtens artikel 27, eerste lid, Wetboek Successierechten geldt als aanneme-
lijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een Rijksinwoner, naast
de begrafeniskosten, slechts de op de dag van het overlijden bestaande schul-
den van de overledene; de rechter die oordeelt dat de schuld ontstond na het
overlijden en deze schuld opneemt in het passief van de nalatenschap,
schendt deze bepaling (1). (Art. 27, eerste lid, Wetboek Successierechten)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs:

1. Het enig middel komt op tegen de beslissing van het bestreden ar-
rest, waarbij de verrekeningsschuld ten belope van 3.228.433,212 € als een
“bestaande schuld” in de zin van artikel 27 Wetboek Successierechten

(1) Zie concl. OM.
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wordt aangemerkt, en als passief van de nalatenschap van wijlen R. B.
wordt aanvaard.

Eiser voert aan dat het begrip “bestaande schuld” in de zin van
artikel 27 Wetboek Successierechten, moet begrepen worden als omvat-
tende “alle verbintenissen waartoe de overledene op het ogenblik van
zijn overlijden zeker en definitief is gehouden”.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest zou blijken dat de ver-
rekeningsschuld nog niet bestond op het ogenblik van het openvallen
van de nalatenschap, zodat het bestreden arrest niet wettig kon beslis-
sen dat de schuld uit het optioneel verrekeningsbeding als passief in de
nalatenschap moet aanvaard worden (1).

2. Het middel mist feitelijke grondslag om de redenen die verweerder
heeft uiteengezet in de memorie van antwoord (2):

Ten aanzien van rijksinwoners is er successierecht verschuldigd over
het nettoactief van de nalatenschap, dit wil zeggen over alle goederen van
de overledene, waar ze zich ook bevinden, na aftrek van de schulden (3).

De categorieën van aannemelijke schulden worden opgesomd in
artikel 27 Wetboek Successierechten. In principe komen alle schulden
van de overledene op de dag van diens overlijden in aanmerking als aan-
nemelijk passief. Bij het overlijden moet vaststaan dat de erfopvolgers
de schuld zullen moeten dragen. Bestaande schulden zijn verbintenissen
die de overledene vóór zijn overlijden heeft aangegaan of die in zijn hoof-
de zijn ontstaan en die nog bestaan op de dag van het overlijden. De
schuld moet zeker en definitief zijn (4).

Schulden onder opschortende voorwaarde of eventuele schulden, i.e.
schulden die op het tijdstip van het openvallen van de nalatenschap een
definitieve verbintenis uitmaken van de overledene, doch waarvan de
uitwerking afhangt van een toekomstige onzekere gebeurtenis, mogen
pas als passief aangenomen worden wanneer de toekomstige onzekere
gebeurtenis heeft plaatsgevonden (5).

Bij de vervulling van de voorwaarde na het overlijden bestaat er im-
mers een recht op teruggave.

Artikel 135, 4°, Wetboek successierechten bepaalt in dit verband uit-
drukkelijk: “Tegen inlevering van een aangifte, die het feit aanduidt dat
aanleiding geeft tot teruggave, kunnen de rechten, interesten en boeten
teruggegeven worden: (…) 4° wanneer, na het openvallen der nalaten-
schap, de samenstelling ervan verminderd wordt, hetzij door het intreden
van een voorwaarde of van enig ander voorval, hetzij door de oplossing van

(1) Schending van de artikelen 27 en 29 Wetboek Successierechten.
(2) P. 2 t.e.m. 7.
(3) Art. 15 Wetboek Successierechten.
(4) H. CASIER, “Successierechten”, in Comm. Erfr., Mechelen, Kluwer, losbl., 2012, 94,

nr. 106.
(5) Zie o.m. H. CASIER, “Successierechten”, in Comm. Erfr., Mechelen, Kluwer, losbl.,

2012, p. 57, nr. 59 en pp. 95-96, nrs 108-109; J. DECUYPER, Successierechten 2012-2013, Meche-
len, Kluwer, 2012, 545-546; J. RUYSSEVELDT, Successierechten, Mechelen, Kluwer, 2012,
172; D. DE GROOT en T. WUSTENBERGHS, Handboek registratie- en successierechten, Ant-
werpen, Intersentia, 2008, 283.
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een geschil ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of een
transactie, tenzij de vermindering van actief het gevolg weze van een
ontbinding voortkomende van het niet-uitvoeren door de erfgenamen,
legatarissen of begiftigden van de voorwaarden van een contract” (tekst-
markering toegevoegd).

Uit de samenhang van de artikelen 27 en 135, 4°, Wetboek Successie-
rechten blijkt dan ook dat schulden die niet zeker en definitief zijn op
datum van het overlijden, toch als passief van de nalatenschap kunnen
aanvaard worden ingeval deze schulden voortvloeien uit een verbintenis
die op datum van overlijden bestaat, maar slechts actueel wordt door
een voorwaarde of voorval die intreedt na het overlijden.

Dit sluit ook aan bij de inzake verbintenissen onder opschortende
voorwaarde geldende regel dat deze verbintenissen bestaan hangende de
voorwaarde, al is de uitvoering ervan geschorst (1).

Voor wat de eventuele schulden betreft bestaat reeds vóór het ontstaan
van de eigenlijke schuld de verbintenis de schuld te honoreren wanneer
de eventualiteit zich voordoet (2).

Dezelfde oplossing geldt overigens ook voor betwiste schulden.
Indien bijvoorbeeld de (rechtsopvolgers) van de overledene worden ver-

oordeeld tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad van de over-
ledene, dan valt deze veroordeling tot schadevergoeding in het passief
van de nalatenschap, ook al dateert dit vonnis van na het overlijden. Het
vonnis is immers niet constitutief, maar declaratief, nu de vergoe-
dingsplicht reeds bestond ten dage van het overlijden (3).

3. In casu betreft de litigieuze schuld de verbintenis, voortvloeiend uit
een optioneel finaal verrekeningsbeding tussen echtgenoten gehuwd met
scheiding van goederen, en dat louter verbintenisrechtelijke gevolgen
heeft, en geen zakenrechtelijke (4).

Zoals blijkt uit de redengeving van het bestreden arrest, betwistte ei-
ser te dezen de geldigheid van het litigieuze “optioneel wederzijds finaal
verrekeningsbeding” niet, noch de omstandigheid dat de optie regelma-
tig en tijdig werd gelicht door verweerder, noch de omstandigheid dat in-
gevolge dit beding een verrekeningsschuld kan bestaan (5).

Eiser betwistte te dezen wel dat de ingeroepen verrekeningsschuld be-
wezen is. Eiser verdedigde m.n. voor de appelrechters het standpunt dat
de verrekeningsvordering enkel kan slaan op de huwelijkse aanwinsten
vanaf de inwerkingtreding van het stelsel van scheiding van goederen

(1) Cf. Cass. 21 april 2008, AR S.07.0038.F, AC 2008, nr. 238; Cass. 8 december 2003,
C.02.0440.F, AC 2003, nr. 631.

(2) Cf. conclusie Procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH, toen Advocaat-
generaal, voor Cass. 28 maart 1957, Pas. 1957, I, (914), 920; J. DE CONINCK, De voorwaarde
in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 253-254, nr. 206; M. VAN QUICKENBORNE,
Voorwaardelijke verbintenissen, Mechelen, Kluwer, 2006, 24-25, nrs 31-32.

(3) Zie bv. Rb. Antwerpen, 21 april 2010, www.monkey.be.
(4) Zie o.m. A. VERBEKE, “Scheiding van goederen met verrekenbeding”, in Hand-

boek Estate Planning. Boek 4: Vermogensplanning met effect na overlijden: langstle-
vende, A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, (eds.), Brussel, Larcier, 2004, Topic 26,
112-113, nr. 182.

(5) Bestreden arrest p. 6, sub 5.1 tot 5.3.
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(16 november 2006), dit om reden dat er een tegenstrijdigheid zou bestaan
tussen hetgeen werd verklaard op 16 november 2006, en de verklaring van
schuldeiser van verweerder na het overlijden van wijlen R. B.: m.n. dat
in het proces-verbaal van boedelbeschrijving van 16 november 2006, voor-
afgaand aan de wijziging van het oorspronkelijk huwelijksvermogens-
stelsel van gemeenschap van aanwinsten naar een stelsel met scheiding
van goederen met een finaal verrekeningsbeding, door verweerder en wij-
len zijn echtgenote werd verklaard dat zij niets aan elkaar verschuldigd
zijn, terwijl, slechts één jaar later, na het overlijden van wijlen R. B. op
29 november 2007, verweerder stelde dat wijlen R. B. schuldenaar was voor
een bedrag van 3.228.433,21 €, zijnde bijna het volledig bedrag van het aan-
gegeven actief (1).

Volgens eiser zou de verrekeningsvordering dan ook bezwaarlijk be-
trekking kunnen hebben op het ganse vermogen van de voormalige echt-
genoten (2).

4. De appelrechters verwerpen de door eiser in conclusie voorgehouden
strijdigheid op grond van de vaststellingen: 

dat ten tijde van het proces-verbaal van boedelbeschrijving van
16 november 2006 “nog geen verrekeningsschuld was ontstaan”,

dat het optioneel finaal verrekeningsbeding, opgenomen in de notarië-
le akte van wijziging van huwelijksvermogensstelsel, slechts zou “gel-
den” in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden van één
van de echtgenoten, en de langstlevende echtgenoot bovendien geheel fa-
cultatief en vrijblijvend het recht geeft, doch niet de plicht, om de vor-
dering voortkomende uit het verrekeningsbeding te laten gelden.

Hieruit leiden de appelrechters vervolgens het volgende af: “Bijgevolg
ontstond de verrekenschuld pas op het moment dat (verweerder), zijnde
de langstlevende echtgenoot, na de ontbinding van zijn huwelijk door
overlijden besliste om de vordering voortkomende uit het verrekenings-
beding te laten gelden, en niet eerder zodat er geen tegenstrijdigheid is
zoals de administratie ten onrechte voorhoudt” (3).

Aldus geven de appelrechters enkel te kennen dat partijen terecht, op
16 november 2006, voorafgaand de wijziging van het oorspronkelijk huwe-
lijksvermogensstelsel, konden verklaren dat zij niets aan elkaar ver-
schuldigd zijn, nu het “optioneel finaal verrekeningsbeding” slechts zou
“gelden” bij ontbinding van het huwelijk door overlijden, en het beding
bovendien louter een facultatief recht verleent.

Dit is de enige draagwijdte van de overwegingen in het bestreden arrest
aangaande het ontstaan van de verrekeningsschuld.

De omstandigheid dat de appelrechters overwegen “(dat de verreken-
schuld) pas op het moment (ontstond) dat (verweerder) (…), na de ont-

(1) Arrest p. 7, in medio; zie beroepsbesluiten eiser, p. 6, vierde alinea e.v.
(2) Beroepsbesluiten eiser, p. 6, voorlaatste alinea, en p. 7, tweede alinea: “De schuld

van 3.228.433,21€ werd derhalve terecht verworpen omdat enerzijds geen enkel bewijs
werd geleverd van de verrekenvordering en anderzijds er enkel kan sprake zijn van ver-
rekening van aanwinsten vanaf de datum van de wijziging van het huwelijksstelsel
hetzij 16 november 2006”.

(3) Bestreden arrest p. 7, onderaan.
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binding van zijn huwelijk door overlijden besliste om de vordering
voortkomende uit het verrekeningsbeding te laten gelden”, impliceert
niet dat de verrekeningsschuld geen “bestaande schuld” in de zin van
artikel 27 Wetboek Successierechten zou zijn.

Deze overweging betekent, in de context van het door de appelrechters
uitdrukkelijk beslechte geschilpunt, slechts dat de toekomstige onzekere
gebeurtenis opdat effectief een verrekeningsschuld zou bestaan, pas na
het overlijden (29 november 2007) voorhanden was, zodat partijen op
16 november 2006 nog konden verklaren (toen) niets aan elkaar verschul-
digd te zijn.

5. In zoverre eiser thans opwerpt dat de verrekeningsschuld niet als
passief van de nalatenschap kon aanvaard worden omdat die schuld nog
niet bestond op de dag van het overlijden, is het middel nieuw, in die zin dat
het niet aan de appelrechters werd voorgelegd, zodat deze ook niet ver-
plicht waren in hun beslissing uitdrukkelijk vast te stellen dat deze
voorwaarde vervuld was (1).

Eiser betwistte voor de appelrechters niet dat, in zoverre wel een ver-
rekeningsschuld zou bewezen zijn omdat ook de aanwinsten van voor
16 november 2006 in het beding zouden begrepen zijn, de verrekenings-
schuld in het passief van de nalatenschap kan opgenomen worden.

Met name beweerde eiser niet dat de verrekeningschuld alsdan niet als
een “op de dag van het overlijden bestaande schuld” zou kunnen worden
beschouwd (2), omdat de wilsuiting van verweerder tot toepassing van
het beding dateert van na het overlijden.

Nu artikel 27 Wetboek Successierechten de openbare orde raakt, moet
aangenomen worden dat de appelrechters alle voorwaarden ervan hebben
nagegaan (3), en derhalve ook hebben aangenomen dat de litigieuze ver-
rekeningsschuld een “op de dag van het overlijden bestaande schuld van
de overledene” was in de zin van deze wetsbepaling.

Uit het bestreden arrest blijkt niet dat de appelrechters voor de toepas-
sing van artikel 27 Wetboek Successierechten niet zouden vereist hebben
dat de schuld moet “bestaan” op de dag van het overlijden. Uit de feite-
lijke vaststellingen van het bestreden arrest blijkt ook niet dat de
schuld geen schuld onder opschortende voorwaarde of een eventuele
schuld zou zijn betreffende een op het tijdstip van het overlijden reeds
bestaande verbintenis waarvan de toekomstige onzekere gebeurtenis
zich inmiddels (nog) niet zou hebben voorgedaan.

De omstandigheid dat het bestreden arrest, zoals aangevoerd in de
voorziening (4), overweegt dat de verrekeningsschuld nog niet bestond

(1) Art. 149 Ger. W.; zie Cass. 4 januari 2010, AR S.09.0005.N, AC 2010, nr. 1; Cass.
8 september 2008, AR C.08.0026.N, AC 2008, nr. 456; B. MAES, Cassatiemiddelen naar Bel-
gisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, 157-158, nr. 178 en noot 875.

(2) In de zin van artikel 27 Wetboek Successierechten.
(3) Cf. A. MEEÙS, “Le moyen de cassation suivant lequel les motifs de la décision

attaquée mettent la Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité est-il
recevable s’il est fondé sur la violation de l’article 149 de la Constitution”, noot bij
Cass. 19 oktober 2000, RCJB 2001, (12), 16-17.

(4) P. 8, sub 4.
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op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap, betekent dan
ook, in de context van het geschil zoals door partijen voor de feitenrech-
ters gevoerd, en in het licht van het mogelijk bestaan van een schuld on-
der opschortende voorwaarde of een eventuele schuld, niet noodzakelijk
dat te dezen geen “bestaande schuld” in de zin van artikel 27 Wetboek
Successierechten zou voorhanden zijn.

Bij afwezigheid van betwisting over de kwalificatie van de verreke-
ningsschuld, diende het hof van beroep zijn beslissing terzake in ieder ge-
val niet uitdrukkelijk te motiveren.

Het middel, dat ervan uit gaat dat de appelrechters hebben vastgesteld
dat de verrekeningsschuld nog niet bestond op het ogenblik van het
openvallen van de nalatenschap op 29 november 2007, berust op een ver-
keerde lezing van het bestreden arrest, en mist bijgevolg feitelijke grond-
slag.

6. Ten overvloede weze opgemerkt dat het bestreden arrest al het voor-
werp uitmaakte van instemmende commentaren in de rechtsleer:

 R. BARBAIX en A.-L. VERBEKE, “La clause de participation finale est
considérée comme performante sur les plans civil et fiscal!”, Rec. gén.
enr. not. 2012, 334-340;

 Ph. DE PAGE en N. GEELHAND, noot onder Antwerpen 24 april 2012, Rev.
not. b. 2012, 880.

 In deze laatste bijdrage wordt over het argument dat door de adminis-
tratie in de huidige cassatievoorziening wordt aangevoerd — maar dat
voor de appelrechters niet werd opgeworpen — namelijk dat de verreken-
schuld nog niet zou bestaan op het ogenblik van het openvallen van de
nalatenschap en dus niet zou kunnen worden aanvaard in het passief van
de nalatenschap, door auteur N. GEELHAND het volgende gezegd (1):

“Nonobstant les arrêts de la cour d’appel… et la doctrine majoritaire,
l’administration persiste à combattre la clause de participation. Elle le
fait actuellement au moyen d’une nouvelle argumentation en deux
volets. L’administration estime tout d’abord que la créance de partici-
pation n’est pas une dette existante au moment du décès (art. 27 C. succ.)
puisque elle ne naît que lorsque le conjoint lève l’option. La dette naît
par conséquent suite à un acte juridique émanent du conjoint survivant
après la date du décès. Ce raisonnement est erroné. Comme l’a très jus-
tement souligné le professeur Ph. De Page, la dette de participation naît
dès l’introduction de la clause de participation dans le contrat de mari-
age ou dans l’acte modificatif du contrat de mariage. La dette existe bel
et bien au jour du décès. En outre, elle est déterminable depuis sa
naissance compte tenu de l’obligation de préciser la masse de participa-
tion et la clé de participation”.

Deze zienswijze dient m.i. te worden onderschreven: de eerst stervende
verbindt zich — en de schuld ontstaat — van zodra het beding wordt op-
genomen in het huwelijkscontract en niet slechts bij het uitoefenen van
de optie door de langst levende. Minstens ontstaat er vanaf de opname
van het verrekenbeding in het huwelijkscontract een eventuele schuld,

(1) P. 888.
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die (mits de toekomstige onzekere gebeurtenis waarvan deze afhankelijk
is zich heeft voorgedaan) in aanmerking komt voor opname in het aan-
neembaar passief (1).

In subsidiaire orde concludeer ik dan ook dat het middel ook ten gron-
de niet kan 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 24 april 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Grond van niet-ontvankelijkheid

1. De verweerder voert aan dat het middel nieuw is en derhalve niet-
ontvankelijk in zoverre het aanvoert dat de verrekeningsschuld niet
als passief kan worden aanvaard omdat die schuld nog niet bestond op
de dag van het overlijden.

2. Het middel voert in werkelijkheid aan dat de appelrechters, gelet
op de door hen gedane vaststelling dat de verrekeningsschuld nog niet
bestond op de dag van het overlijden, deze schuld niet zonder schending
van het artikel 27, eerste lid, van het Wetboek Successierechten als
passief in de nalatenschap konden aanvaarden.

3. Het middel dat gesteund is op een schending van de wet die voort-
vloeit uit een voor het eerst door de rechter zelf gedane vaststelling is
niet nieuw.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

Gegrondheid

4. Krachtens artikel 27, eerste lid, Wetboek Successierechten geldt
als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een
Rijksinwoner, naast de begrafeniskosten, slechts de op de dag van het
overlijden bestaande schulden van de overledene.

(1) Vgl. art. 135,4°, W. Succ.; zie tevens C. DE WULF, “De scheiding van goederen met
een verrekenbeding- Een ideale formule tegen de koude uitsluiting?”, T. Not. 2012, 200-
228.
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5. De appelrechters stellen vast dat:
— de echtgenote van de verweerder overleed op 29 november 2007;
— de verweerder bij akte van 17 april 2008 de wil heeft uitgedrukt om

te kiezen voor een vordering gelijk aan de tegenwaarde van de gehele
verrekenmassa, zoals omschreven in het finaal verrekeningsbeding van
het gewijzigde huwelijkscontract.

Zij oordelen dat:
— de verrekenschuld pas ontstond op het moment dat de verweerder

na de ontbinding van het huwelijk door overlijden van zijn echtgenote
besliste om de vordering voortkomende uit het verrekeningsbeding te
laten gelden “en niet eerder”;

— geen enkele wettelijke bepaling verhindert dat de schuld uit het fi-
naal verrekeningsbeding als passief in de nalatenschap wordt aanvaard.

6. De appelrechters die aldus oordelen dat de schuld ontstond na het
overlijden konden niet zonder schending van artikel 27, eerste lid, Wet-
boek Successierechten deze schuld opnemen in het passief van de nala-
tenschap.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 652

1° KAMER — 31 oktober 2014
(AR F.13.0031.N)

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — VORDERING TOT TE-
RUGGAAF. — GESTELDE FORMALITEITEN EN VOORWAARDEN. — DRAAGWIJDTE.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — VORDERING TOT TE-
RUGGAAF. — TEN ONRECHTE UITGEOEFENDE TERUGGAAF. — GEVOLG.

3° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — RECHT OP AFTREK. —
TEN ONRECHTE IN AFTREK GEBRACHTE BTW. — VERSCHULDIGDHEID VAN INTE-
RESTEN.

1° Het geheel van de in het kader van een vordering tot teruggaaf door de
BTW-wetgeving gestelde formaliteiten en voorwaarden bij facturatie aan
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btw-belastingplichtigen strekt tot de eerbiediging van het neutraliteitsbegin-
sel; de gestelde formaliteiten en voorwaarden gaan mitsdien niet verder dan
ter bereiking van de doelstellingen van de wet (1). (Artt. 77, § 1, 1°, en 79,
§ 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, Btw-wetboek; art. 4, § 1, eerste lid, KB
nr. 4 van 29 december 1969)

2° Het bedrag van de ten onrechte uitgeoefende teruggave moet beschouwd
worden als belasting die op onrechtmatige wijze in aftrek werd gebracht in
de zin van artikel 70, § 1bis, Btw-Wetboek (2). (Art. 70, § 1bis, Btw-wet-
boek; Artt. 5, § 1, en 7 KB nr. 4 van 29 december 1969)

3° Op de BTW die ten onrechte in aftrek werd gebracht, is slechts interest ver-
schuldigd voor zover, zonder die aftrek, een bedrag aan BTW zou verschul-
digd geweest zijn (3). (Art. 91, § 1, Btw-wetboek)

(JETAIRCENTER N.V. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs: 

1. Eiseres is een reisbureau dat, na een beslissing van de administratie
ET 108099/2 aangaande een vrijstelling van BTW met ingang van 1 januari
2005 in de sector, tot de bevinding was gekomen dat zij aan haar klanten
bij de verkoop van 103.792 reizen ook in 2004 in totaal voor 222.361,64 € te-
veel aan BTW had aangerekend op de gevraagde dossierkosten.

Middels haar aangifte van de maand november 2007 heeft eiseres dit als
een tegoed opgenomen door het te beschouwen als aftrekbare BTW.

Eiseres legde slechts een door haar opgestelde listing van klanten
voor, zonder onderscheid of dit particulieren waren of BTW-belasting-
plichtigen.

Hierop is de BTW-administratie overgegaan tot een controle van deze
aanspraak, die leidde tot een weigering van de gevraagde teruggave, om-
dat de voorwaarden voor teruggave niet vervuld zouden zijn. Meer be-
paald had eiseres geen verbeterende stukken opgesteld, noch
overgemaakt aan haar klanten.

Gelet op de vastgestelde overtredingen werd het BTW-tegoed met be-
trekking tot het vierde kwartaal 2007 dat blijkt uit het saldo van de re-
kening-courant op 31 januari 2008 ad 248.149,18 € niet teruggegeven.

Eiseres vorderde middels verzoekschrift van 22 april 2008 de teruggave
van een bedrag van 244.591,64 €, vermeerderd met de intresten sedert
1 april 2008.

Bij het thans bestreden arrest van het Hof van beroep te Antwerpen dd.
11 september 2012 werd de vordering van eiseres afgewezen.

(…)
4. Het tweede onderdeel van het eerste middel verwijt het bestreden ar-

rest niet wettig te hebben beslist dat de administratie, inzake de factu-
ren aan de aan de BTW onderworpen klanten, de door de Belgische

(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
(3) Id.
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wetgeving gestelde formaliteiten en voorwaarden niet verder heeft aan-
gewend dan ter bereiking van de doelstellingen van de wet noodzakelijk
is. Volgens het onderdeel is het sturen van een verbeterend stuk aan de
klanten niet nodig en zelfs zinloos, want er moet niets terugbetaald wor-
den aan de klant, noch aan een particuliere, noch aan een BTW-belas-
tingplichtige klant, gelet op de prijsbepaling inclusief BTW.

Evenmin zou het bestreden arrest wettig hebben beslist dat de terug-
gave van de BTW een ongerechtvaardigde verrijking oplevert in hoofde
van eiseres en een tekort voor de Schatkist, zonder bij de door het ge-
meenschapsrecht voorgeschreven economische analyse rekening te hou-
den met alle relevante omstandigheden, zoals het feit dat de
terugbetaling van de BTW de belastingplichtige meer zou kosten dan
deze terug te geven BTW (1).

5. Het bestreden arrest oordeelt dat de vordering van eiseres tot terug-
gave van de teveel betaalde BTW op grond van juiste motieven door de
administratie werd verworpen, met name wegens de niet-naleving van de
formaliteiten bepaald in artikel 79, § 1, eerste lid, Btw-wetboek en
artikel 4 KB nr.4.

De opgelegde formaliteiten vormen volgens de appelrechters geen
disproportionele last voor de belastingplichtige in de mate dat ook spra-
ke was van facturatie aan BTW-belastingplichtigen die de BTW reeds in
aftrek hebben gebracht. Ten aanzien van die BTW-plichtige klanten ver-
eist het neutraliteitsbeginsel dat de teruggave afhankelijk wordt ge-
steld van de formaliteiten en voorwaarden gesteld door de artikelen 77,
§ 1, 79, § 1, eerste lid, Btw-wetboek en 4 KB nr. 4:

“Wanneer de klant in kwestie een BTW-belastingplichtige was met
recht op aftrek, werd de aftrek van BTW reeds uitgeoefend, en in ingeval
van effectieve teruggave door de Schatkist aan geïntimeerde zonder dat
een creditnota wordt uitgereikt, zou deze teruggave resulteren in een
uitzonderlijke winst in hoofde van laatstgenoemde, en een tekort ople-
veren voor de Schatkist. Immers, in de volgende schakel van het econo-
mische circuit is bij gebrek aan afgeleverde creditnota met BTW geen
correctie met betrekking tot de initieel uitgeoefende aftrek van BTW
mogelijk. Er werd teveel aan BTW in aftrek gebracht, terwijl de dienst-
verrichter in kwestie een fractie van het doorgestorte bedrag aan BTW
wel heeft teruggevraagd. Hierdoor komt het neutraliteitsbeginsel in het
gedrang.

Door het niet uitreiken van een creditnota kan de medecontractant,
BTW-plichtige die de BTW reeds in aftrek heeft gebracht, deze (teveel
aangerekende en betaalde) BTW niet terugstorten aan de Staat. Op der-

(1) Schending van artikel 5 EG-Verdrag, artikel 10 EG, artikel 4, lid 3, van het Ver-
drag betreffende de Europese Unie (VEU), gesloten op 13 december 2007, de artikelen 17,
18 en 22 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de
harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting —
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grond-

slag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, het beginsel van
communautair recht houdende de fiscale neutraliteit inzake BTW en het beginsel van
communautair recht houdende de evenredigheid.
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gelijke wijze worden de basisbeginselen van het BTW-stelsel geheel ont-
wricht”.

Nu eiseres naliet “aan te tonen in welke mate aan particulieren werd
gefactureerd en in welke mate aan BTW-plichtigen” (1), en in gebreke
bleef “te bewijzen aan welke particulieren en voor welke juiste bedragen
ten onrechte BTW zou zijn aangerekend” (2) werd de vordering tot terug-
gaaf bijgevolg terecht in zijn geheel door de appelrechters afgewezen.

De door de Belgische wetgeving gestelde formaliteiten en voorwaarden
gaan niet verder dan ter bereiking van de doelstellingen van de wet nood-
zakelijk is aangezien die formaliteiten en voorwaarden bij facturatie
aan BTW-belastingplichtigen er juist toe strekken het neutraliteitsbe-
ginsel te eerbiedigen.

Wanneer geen verbeterende stukken worden opgemaakt en geen cre-
ditnota’s worden uitgereikt aan de BTW-belastingplichtige medecon-
tractant, dan wordt, zoals de appelrechters terecht vaststellen (3),
“enige controle op de juiste toepassing van de BTW wetgeving en regle-
mentering belemmerd, zo in hoofde van (de eiseres) als in hoofde van
haar medecontractant”.

Anders dan het tweede onderdeel aanvoert, heeft het bestreden arrest
bovendien met alle relevante omstandigheden rekening gehouden bij de
economische analyse in hoofde van eiseres van de verrijking die het ge-
volg was van de teruggave van een volgens het gemeenschapsrecht ten
onrechte geïnde heffing.

Door vast te stellen dat “deze BTW (nochtans) werd aangerekend en
telkens afzonderlijk gefactureerd aan de klanten” (4), geven de appel-
rechters te kennen dat de BTW wel degelijk werd afgewenteld op de klan-
ten.

Verder wijzen de appelrechters erop dat er BTW was gefactureerd aan
BTW-belastingplichtigen die de aftrek van de thans door eiseres terug-
gevorderde BTW reeds hadden uitgeoefend.

Nu geen creditnota was uitgereikt aan deze BTW-plichtige medecon-
tractanten, konden deze klanten, die de BTW reeds in aftrek hadden ge-
bracht, deze (teveel aangerekende en betaalde) BTW niet terugstorten
aan de Schatkist waardoor het neutraliteitsbeginsel in het gedrang
kwam (5).

De teruggave resulteerde derhalve in een “uitzonderlijke winst in hoof-
de van (eiseres)” en in “een tekort” voor de Schatkist (6).

Uit deze vaststellingen blijkt dat de appelrechters wel degelijk met
alle omstandigheden hebben rekening gehouden bij de economische ana-
lyse van de verrijking in hoofde van eiseres en op grond daarvan wettig
hebben beslist tot een ongerechtvaardigde verrijking in hoofde van eise-
res en tot een tekort voor de Schatkist.

(1) Bestreden arrest, p. 17, 2.3., eerste alinea.
(2) Bestreden arrest, p. 18, voorlaatste alinea.
(3) Bestreden arrest, p. 16, tweede alinea.
(4) Bestreden arrest, p. 17, 2.3., derde alinea.
(5) Bestreden arrest, p. 18, tweede alinea.
(6) Bestreden arrest, p. 17, laatste alinea.
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Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
6. Het eerste onderdeel van het tweede middel voert aan dat het bestreden

arrest eiseres onwettig een proportionele geldboete heeft opgelegd van
22.230 EUR (1).

Bij gebreke aan respectievelijk door eiseres te voldoene belasting en in
aftrek gebrachte belasting, kon noch op grond van artikel 70, § 1, Btw-
wetboek, noch op grond van artikel 70, § 1bis, Btw-wetboek, een dergelij-
ke proportionele geldboete worden opgelegd (2).

7. Overeenkomstig artikel 70, § 1bis, van het Btw-wetboek verbeurt ie-
der die op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze de belasting in aftrek
heeft gebracht, een geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting in
zover die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van § 1, lid 1.

Krachtens artikel 5, § 1, van het KB nr. 4 met betrekking tot de terug-
gaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, vindt teruggaaf van
belastingen plaats door toerekening op het bedrag van de BTW verschul-
digd voor het aangiftetijdvak, van het totaalbedrag van de belasting
waarvoor de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan in dat tijd-
vak.

Krachtens artikel 7 van dat KB wordt de krachtens artikel 5 bij wijze
van toerekening terug te geven belasting gevoegd bij de belasting waar-
voor het recht op aftrek wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 4 van
het KB nr. 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van
de BTW.

Het bedrag van de ten onrechte uitgeoefende teruggave dient bijgevolg
beschouwd te worden als ten onrechte in aftrek gebrachte BTW in de zin
van artikel 70, § 1bis, Btw-wetboek.

Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
De geldboete van toepassing voor de overtredingen beoogd in

artikel 70, § 1bis, Btw-wetboek (onrechtmatige aftrek), is in casu toepas-
selijk, ongeacht het feit dat de rekening-courant van eiseres, ook zonder
de gevraagde teruggave, een saldo in haar voordeel vertoonde.

Wanneer het bedrag van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte BTW
voor een controleperiode van 1 jaar meer dan 1.250 EUR bedraagt, wordt
de proportionele boete bepaalt op 10 % van de verkeerdelijk in aftrek ge-
brachte BTW (3).

Het bestreden arrest heeft derhalve de vordering van eiseres tot afwij-
zing van de opgelegde proportionele boete van 22.230 EUR, zijnde 10 %
van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte BTW, terecht verworpen.

8. In het tweede onderdeel van het tweede middel wordt het bestreden
arrest verweten onwettig te hebben beslist dat intrest was verschuldigd
vanaf 21 december 2007 op het toegerekende terug te geven bedrag van
222.360 EUR.

(1) Zijnde 10 % van de verkeerdelijk in aftrek gebrachte BTW.
(2) Schending van deze bepalingen en van de artikelen 45 e.v. en 75 e.v. Btw-wet-

boek.
(3) Zie tabel H van de bijlagen bij het KB nr. 41.
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Volgens eiseres kon in onderhavige zaak geen intresten verschuldigd
zijn nu haar rekening courant per 1 januari 2008 een saldo in haar voor-
deel vertoonde, ook zonder de gevraagde teruggave (1).

9. Krachtens artikel 91, § 1, Btw-wetboek is van rechtswege een intrest
verschuldigd aan 0,8 pct. per maand wanneer de belasting niet voldaan is
binnen de door deze bepaling nader omschreven termijnen.

Op belastingen die ten onrechte in aftrek werden gebracht zijn slechts
intresten verschuldigd voor zover, zonder die aftrek, een bedrag aan
BTW zou verschuldigd geweest zijn.

Dit is in casu evenwel niet het geval nu uit de vaststellingen van het
bestreden arrest blijkt dat de rekening courant per 1 januari 2008 een sal-
do in het voordeel van de belastingplichtige vertoonde, ook zonder de ge-
vraagde teruggave.

Het bestreden arrest heeft dan ook onwettig intresten toegekend aan
verweerder op het door eiseres toegerekende en verkeerdelijk in aftrek
gebrachte bedrag van 222.360 EUR.

Het tweede middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: vernietiging in zoverre het bestreden arrest oordeelt dat eise-

res interest verschuldigd is op grond van artikel 91, § 1, van het Btw-wet-
boek.

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 11 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

2. Het onderdeel verwijt het arrest niet wettig te hebben geoordeeld
dat de verweerder, inzake de facturen aan de btw-belastingplichtige
klanten, de door de Belgische wetgeving gestelde formaliteiten en

(1) Schending van artikel 91, § 1, Btw-wetboek.
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voorwaarden niet verder heeft aangewend dan voor het bereiken van de
doelstellingen van de wet noodzakelijk is.

3. Overeenkomstig artikel 77, § 1, 1°, Btw-wetboek wordt, onvermin-
derd de toepassing van artikel 334 van de programmawet van
27 december 2004, de belasting die geheven werd van een levering van
goederen, van een dienst of van een intracommunautaire verwerving
van een goed tot beloop van het passende bedrag teruggegeven wanneer
ze het bedrag te boven gaat dat wettelijk verschuldigd is.

Artikel 4, § 1, eerste lid, koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969
met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde
waarde (hierna: KB nr. 4) bepaalt: “Om zijn vordering tot teruggaaf te
kunnen uitoefenen moet de belastingplichtige of de niet-belasting-
plichtige rechtspersoon die, naargelang van het geval, gehouden is de
in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, of artikel 53ter, 1°, Wetboek bedoelde
aangifte in te dienen:

1° een verbeterend stuk opmaken met vermelding van het voor terug-
gaaf vatbare bedrag;

2° dat stuk inschrijven in een daartoe bestemd register;
3° in de gevallen bedoeld in artikel 79 Wetboek aan de medecon-

tractant een dubbel van dat stuk uitreiken voorzien van de vermelding
“BTW te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in
aftrek werd gebracht””.

Artikel 79, § 1, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt dat wanneer de terug-
gaaf verleend wordt op grond van een vergissing in de factuur of van het
bepaalde in artikel 77, § 1, 2° tot 7°, de leverancier of de dienstverstrek-
ker aan de medecontractant een verbeterend stuk moet aanreiken met
vermelding van het bedrag van de hem teruggegeven belasting.

De medecontractant die deze belasting in aftrek heeft gebracht, moet
ze overeenkomstig artikel 79, § 2, tweede lid, Btw-wetboek terugstor-
ten door ze op te nemen in het bedrag van de verschuldigde belasting
met betrekking tot de periode waarin hij het verbeterend stuk heeft
ontvangen.

Het geheel van deze formaliteiten en voorwaarden bij facturatie aan
btw-belastingplichtigen strekt tot de eerbiediging van het neutrali-
teitsbeginsel. De gestelde formaliteiten en voorwaarden gaan mitsdien
niet verder dan voor het bereiken van de doelstellingen van de wet
noodzakelijk is.

4. De appelrechters oordelen dat:
— aangezien de eiseres geen verbeterende stukken heeft opgemaakt

en uitgereikt aan haar medecontractanten en evenmin de vereiste in-
schrijvingen in een teruggaafregister heeft verricht, enige controle op
de juiste toepassing van de btw-wetgeving wordt belemmerd, zowel in
hoofde van de eiseres als in hoofde van haar medecontractanten;

— door het niet uitreiken van een creditnota de btw-plichtige me-
decontractant die de btw reeds in aftrek heeft gebracht, deze teveel
aangerekende en betaalde btw niet kan terugstorten aan de verweerder,
waardoor de basisbeginselen van het btw-stelsel geheel worden ont-
wricht;
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— uit de opgelegde formaliteiten geen disproportionele last volgt
voor de belastingplichtige.

Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

5. Voor het overige voert het onderdeel aan dat het arrest niet met
alle relevante omstandigheden heeft rekening gehouden bij de econo-
mische analyse van de verrijking in hoofde van de eiseres die het gevolg
was van de teruggave van de ten onrechte geïnde heffing.

6. De appelrechters stellen vast dat “deze BTW [nochtans werd] aan-
gerekend en telkens afzonderlijk gefactureerd aan de klanten”. Verder
oordelen de appelrechters dat “door het niet uitreiken van een credit-
nota de medecontractant, BTW-plichtige die de BTW reeds in aftrek
heeft gebracht, deze (teveel aangerekende en betaalde) BTW niet [kan]
terugstorten aan de Staat”, zodat “in geval van effectieve teruggave
door de Schatkist aan [de eiseres] zonder dat een creditnota werd uit-
gereikt, deze teruggave [zou] resulteren in een uitzonderlijke winst in
hoofde van laatstgenoemde”.

7. Door aldus te oordelen houden de appelrechters bij de economische
analyse van de verrijking in hoofde van de eiseres die het gevolg was
van de teruggave van de ten onrechte geïnde heffing, rekening met alle
relevante omstandigheden.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

8. Overeenkomstig artikel 70, § 1bis, Btw-wetboek verbeurt ieder die
op onrechtmatige of ongeoorloofde wijze de belasting in aftrek heeft
gebracht een geldboete gelijk aan het dubbel van die belasting in zover
die overtreding niet wordt bestraft bij toepassing van § 1, eerste lid.

Artikel 5, § 1, KB nr. 4 bepaalt dat de teruggaaf plaatsvindt door toe-
rekening op het bedrag van de belasting verschuldigd voor het aangif-
tetijdvak, van het totaalbedrag van de belasting waarvoor de oorzaak
van de teruggaaf zich heeft voorgedaan in dat tijdvak.

Overeenkomstig artikel 7 KB nr. 4 wordt de krachtens artikel 5 bij
wijze van toerekening terug te geven belasting gevoegd bij de belasting
waarvoor het recht op aftrek wordt uitgeoefend overeenkomstig
artikel 4 van het KB nr. 3 met betrekking tot de aftrekregeling voor de
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

9. Uit deze bepalingen volgt dat het bedrag van de ten onrechte uit-
geoefende teruggave beschouwd moet worden als belasting die op on-
rechtmatige wijze in aftrek werd gebracht in de zin van artikel 70,
§ 1bis, Btw-wetboek.

De omstandigheid dat de rekening-courant van de btw-belasting-
plichtige ook zonder de gevraagde teruggave een saldo in diens voordeel
vertoont, doet daaraan geen afbreuk.
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Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.

Tweede onderdeel

10. Krachtens artikel 91, § 1, Btw-wetboek is een interest van 0,8 pro-
cent per maand van rechtswege verschuldigd wanneer de belasting niet
voldaan is binnen de door deze wetsbepaling nader omschreven termij-
nen.

Op de btw die ten onrechte in aftrek werd gebracht, is slechts interest
verschuldigd voor zover, zonder die aftrek, een bedrag aan btw zou ver-
schuldigd geweest zijn.

11. Uit het arrest blijkt dat de rekening-courant van de eiseres een
saldo in haar voordeel vertoonde, ook zonder de gevraagde teruggave.

12. De appelrechters die interest toekennen aan de verweerder op het
door de eiseres ten onrechte in aftrek gebrachte bedrag aan btw, ver-
antwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
interest ten laste van de eiseres 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 Gent.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.  — Advocaten: de
heer Wouters en de heer De Bruyn.

N° 653

1° KAMER — 31 oktober 2014
(AR F.13.0082.N)

INKOMSTENBELASTING. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSINKOM-
STEN. — BEROEPSKOSTEN. — AFTREKBAARHEIDSVEREISTEN.

De kwalificatie van een kost als aftrekbare beroepskost hangt af van de voor-
waarde dat deze kost gedaan of gedragen is met het oog belastbare inkomsten
te verwerven of te behouden en niet van de voorwaarde dat aan de basis van
de kost geen onwettige gedraging ligt (1). (Art. 49 WIB92)

(1) Zie concl. OM.
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(V. E.A. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de aftrekbaarheid als beroepskosten
voor de aanslagjaren 2003, 2004 en 2005 van de bezoldigingen die eiser, de-
tailverkoper van consumptie-ijs, had uitgekeerd aan zijn minderjarige
kinderen voor de prestaties die zij tijdens de vakantieperiodes hadden
verricht om de werklast van hun vader te verminderen.

Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent verwerpt de aftrek
van deze bezoldigingen als beroepskosten op grond van de enkele vast-
stelling dat de eisers in casu de bezoldigingen hebben uitbetaald in strijd
met het verbod op kinderarbeid.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel voeren eisers aan dat de ap-
pelrechters aldus de kost hebben verworpen om een andere reden dan de
niet naleving van de door artikel 49 WIB92 gestelde voorwaarden, meer
bepaald omdat de kost ‘an sich’ een ongeoorloofde oorzaak heeft. Aldus
voegen de appelrechters volgens eisers een voorwaarde toe aan deze be-
paling, en maken zij abstractie van de in deze bepaling gestelde causali-
teitsvoorwaarde (band met de inkomensactiviteit in het kader waarvan
de kost werd gemaakt).

3. Krachtens artikel 49 WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kos-
ten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of
gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

4. Over de principiële aftrekbaarheid van beroepskosten, stelt auteur
HUYSMAN: “Wanneer de opbrengsten van strafbare of andere onrechtma-
tige gedragingen bijdragen tot het belastbaar (beroeps) inkomen, is het
niet meer dan logisch dat de uitgaven en kosten die voortspruiten uit
diezelfde gedragingen op hun beurt aanleiding geven tot aftrekbare be-
roepskosten, op voorwaarde althans dat aan alle voorwaarden van
artikel 49 W.I.B. wordt voldaan” (1).

Verder benadrukt zij dat “de fiscale wet in dat opzicht immers neu-
traal [is] en dit principe geldt zowel wat het aspect van de aftrekbaar-
heid van de kosten betreft, als wat de belasting van de inkomsten
aangaat” (2).

Dit standpunt wordt door meerdere auteurs gedeeld.

Zo schrijft auteur L. Vandenberghe, m.b.t. de aftrekbaarheid van te-
rugbetalingen en schadevergoedingen waartoe personen werden veroor-
deeld na een misdrijf, dat “de aftrekbaarheid van dergelijke
vergoedingen principieel wel [moet] worden erkend, net zoals de uit een
misdrijf verkregen inkomsten niet zijn uitgesloten van taxatie” (3).

Ook auteur I. DE TROYER blijkt het daarmee eens te zijn:

(1) S. HUYSMAN, “Het fiscale regime van ontvangsten uit onverschuldigde betaling
en van opbrengsten uit strafbare of andere ongeoorloofde verrichtingen”, TFR 1996,
p. 319, nr. 9.

(2) Ibid., p. 319, nr. 9.
(3) L. VANDENBERGHE, noot onder Cass. 14 december 2007, RW 2009-10, 301.
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“In de rechtsleer werd door Prof. Vandenberghe terecht geargumen-
teerd dat de aftrekbaarheid als beroepskost van een schadevergoeding of
een andere kost niet zonder meer kan worden verworpen op grond van
het feit dat die kost voortvloeit uit (een veroordeling wegens) een vrij-
willig misdrijf. Het enige relevante criterium is dat van de vraag naar
het bestaan van een voldoende verband met de uitoefening van de be-
roepsactiviteit waaruit de beroepsinkomsten worden betaald” (1).

5. Dit standpunt werd ook reeds door uw Hof ingenomen.

In een arrest van 8 oktober 1957 diende uw Hof zich uit te spreken over
de aftrekbaarheid als beroepskost van vergoedingen uitbetaald aan per-
sonen die vergiftigd waren door likeuren, vervaardigd met methylalco-
hol. Het bestreden arrest had deze aftrek verworpen, op grond van de
overwegingen, eensdeels, dat voor de aftrekbaarheid van dergelijke be-
talingen is vereist dat zij de normale en eerlijke uitbating van het be-
drijf betreffen, andersdeels dat de betalingen van vergoedingen
toegekend tot herstel van een door een misdrijf berokkende schade hun
grondslag vinden in de overtreding van een wet van openbare orde, zodat
die kost als vreemd aan de uitbating van de handel moet worden be-
schouwd en dus niet mag worden afgetrokken als bedrijfsuitgave.

Uw Hof oordeelde: “Overwegende dat, waar het bestreden arrest de af-
trekking van betalingen die in zeker verband met de beroepsbedrijvig-
heid van aanlegger staan, afhankelijk maakt van de voorwaarde dat zij
de normale en eerlijke uitbating van het bedrijf betreffen en het criteri-
um met volstrekt karakter inroept, dat die betalingen hun grondslag
niet vinden in de overtreding van een wet van openbare orde, het arrest
voor de aftrekking voorwaarden stelt die door de wet niet bepaald
zijn” (2).

6. Sommige arresten van uw Hof lijken de tegengestelde richting uit te
gaan.

In twee arresten m.b.t. de uitgave die het gevolg is van een gerechte-
lijk vastgestelde economische samenwerking met de vijand, oordeelde
uw Hof dat zulke uitgave niet kan worden beschouwd als een uitgave
welke tot het uitoefenen van het bedrijf noodzakelijk is, of met andere
woorden aan het bedrijf eigen is” (3).

Verder kan verwezen worden naar het arrest van uw Hof van 31 mei 1960
waarin het Hof het arrest van 4 februari 1959 van het hof van beroep te
Luik, gewezen ingevolge verwijzing door het (hierboven besproken) ar-
rest van het Hof van 8 oktober 1957. Op verwijzing door uw Hof ontkende
ook het hof van beroep te Luik, bij toepassing van artikel 26 van de sa-
mengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, het ka-
rakter van aftrekbare bedrijfsuitgaven aan de uitbetaalde
schadevergoedingen doordat zij niet hun oorzaak vinden in het uitoefe-
nen van het bedrijf, maar in fouten en praktijken die, weliswaar ter ge-

(1) I. DE TROYER, “Beroepskosten — Vergoedingen wegens oplichting aftrekbaar?”,
noot onder Cass. 16 september 2004, TFR 2005, p. 163, nr. 10.

(2) Cass. 8 oktober 1957, Arr. Verbr. 1958, 66.
(3) Cass. 26 oktober 1954, Arr. Verbr. 1955, 116 en Cass. 28 juni 1955, Arr. Verbr. 1955, 878.



N° 653 - 31.10.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 2441

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2441  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
legenheid van het bedrijf gesteld, nochtans tot het uitoefenen ervan
geenszins noodzakelijk zijn.

Uw Hof verbrak dit oordeel niet, en oordeelde dat “al is het karakter
van aftrekbare bedrijfsuitgave niet op absolute wijze afhankelijk gesteld
van het vereiste dat deze uitgave haar oorzaak niet in een schending van
een wet van openbare orde vindt, de rechter evenwel uit de in het betre-
den arrest aangeduide vaststellingen heeft kunnen afleiden dat, ten de-
ze, de betaling van de schadevergoeding waartoe aanlegger veroordeeld
werd niet noodzakelijk was tot het uitoefenen van het bedrijf en dus een
persoonlijke uitgave uitgemaakt heeft; Dat immers uit die vaststellin-
gen blijkt dat de veroordeling die aanlegger opgelopen heeft het gevolg
geweest is van daden welke hij voorzeker naar aanleiding van zijn be-
drijfsactiviteit, doch met miskenning van de strafwet en wetens en wil-
lens verricht heeft” (1).

Een gelijkaardige redenering ligt aan de grond van het arrest van uw
Hof van 15 maart 1960, m.b.t. de vraag of sommen betaald tot tenuitvoer-
leggingen van veroordelingen tot schadevergoeding en tot verbeurdver-
klaring van de gemaakte winst als beroepskost kunnen worden
afgetrokken: “Overwegende dat het bestreden arrest, in strijd met de in
het middel naar voren gebrachte bewering, niet gesteund heeft op het
criterium van absoluut karakter dat de uitgaven van de bedrijfsinkom-
sten niet mogen afgetrokken worden indien zij hun oorzaak vinden in de
schending van een wet van openbare orde; dat het de aftrekking daarvan
geweigerd heeft omdat zij ten deze geen bedrijfskarakter hadden; (…);
Overwegende dat uit het combineren van de paragrafen 1, 2 en 3 van
artikel 26 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbe-
lastingen blijkt dat ‘de bedrijfsuitgaven alleen’ van de bedrijfsinkom-
sten mogen afgetrokken worden, en dat geen bedrijfskarakter hebben, de
uitgaven ‘welke tot het uitoefenen van het bedrijf niet noodzakelijk
zijn’; (…); Overwegende dat het arrest vaststelt dat de sommen welke
aanlegster van haar bedrijfsinkomsten wil aftrekken door haar betaald
zijn tot tenuitvoerlegging van de veroordelingen tot schadevergoeding
en tot verbeurdverklaring van de gemaakte winst, die te haren laste uit-
gesproken werden wegens haar misdadige activiteit van medewerking
met de vijand; Dat het arrest uit deze vaststellingen wettig heeft kunnen
afleiden dat de betaling van bewuste sommen niet viel te beschouwen als
een uitgave welke tot het uitoefenen van het bedrijf noodzakelijk of aan
dit uitoefenen eigen was” (2).

Eveneens relevant te dezen is het arrest van uw Hof van 16 september
2004. In deze zaak weigerde het hof van beroep te Bergen in een arrest van
20 juni 2003 de aftrek als bedrijfskost van terugbetalingen van bedragen
die voordien van derden waren afgetroggeld en ingevolge een rechterlij-
ke beslissing aan hen dienden te worden terugbetaald.

Uw Hof overwoog dat (i) het hof van beroep had vastgesteld dat de te-
rugbetalingen geen uitgave vormde, die gedaan of gedragen werd om de
bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden en dat (ii) het hof van be-

(1) Cass. 31 mei 1960, Arr. Verbr. 1960, 877.
(2) Cass. 15 maart 1960, Arr. Verbr. 1960, 666.
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roep niet aannam dat de terugbetalingen inherent waren aan de beroeps-
bezigheid van de eiser, zodat het hof van beroep geen voorwaarde
toevoegde aan de in het middel aangewezen wetsbepalingen, maar inte-
gendeel deze correct toepaste (1).

Advocaat-generaal Henkes omschrijft het arrest van 16 september 2004
als “revenant à la ligne de force de ce qui s’analyse sans doute comme étant
son enseignement dominant, exprimé dans toutes ses nuances dans l’arrêt pré-
cité du 31 mai 1960” (2).

Interessant in deze context is eveneens het arrest van uw Hof van
14 december 2007, m.b.t. de aftrekbaarheid als beroepskost van door een
curator verduisterde gelden, die hij ontvangen had in zijn hoedanigheid
van curator en die hij diende terug te betalen.

Het Hof oordeelde in die zaak dat door te oordelen dat de verweerder
die bedragen enkel door zijn beroepswerkzaamheid heeft kunnen verkrij-
gen en dat zijn verplichting tot terugbetaling eveneens een beroepsma-
tig karakter heeft, onwettig beslist dat de terugbetalingen moeten
worden aangemerkt als aftrekbare beroepskosten (“en considérant que
l’obtention de ces sommes n’a été rendue possible que grâce à l’activité profes-
sionnelle du défendeur et que son obligation de remboursement était également
de nature professionnelle, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les
remboursements constituent des frais professionnels déductibles”) (3).

Op verwijzing oordeelde het hof van beroep te Brussel in deze zaak dat
“de l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 14 décembre 2007 (…) il y a essen-
tiellement lieu de retenir que le juge de fond doit, pour admettre la déduction
comme frais professionnels, relever les circonstances particulières de l’espèce
qui justifient que les remboursements sont inhérents à l’activité professionnel-
le du contribuable concerné”. Ook het hof van beroep te Brussel besliste
dat de betaalde vergoeding door de curator als beroepskost kan worden
aangemerkt: “d’autre part, les dépenses de remboursement sont dues en rai-
son d’actes illicites commis dans l’exercice de l’activité professionnelle, et, dès
lors, nécessairement inhérentes aux opérations illicites qui ont produit les re-
venus imposables et effectivement imposés au titre de revenus professionnels.
Il n’est, dès lors, pas correct de dire que les dépenses de remboursement en
question revêtent un caractère privé. (…) Cette dernière disposition
[l’article 575, 4°, du Code de commerce] établit notamment le lien requis avec
l’activité professionnelle du curateur et rend le remboursement — quoique in-
hérent à des opérations illicites commises à l’occasion de l’exercice de l’activité
professionnelle (…) — finalement intimement et nécessairement lié à, et dès
lors, suivant la définition précitée de l’adjectif ‘inhérent’, inhérent à cette ac-
tivité professionnelle”.

Tegen dit oordeel stelde de Belgische Staat opnieuw cassatieberoep in.
In essentie voerde de administratie aan dat: “en effet, s’il est vrai que l’ob-
tention des sommes détournes par le défendeur en cassation n’a été rendue

(1) Cass. 16 september 2004, F.03.0055.F, Pas. 2004, nr. 416, AC 2004, nr. 416, RW 2007-08,
290, JLMB 2006, 144, TFR 2005, 160, noot I. DE TROYER.

(2) Conclusie onder Cass. 14 december 2007, AR F.05.0098.F, Pas. 2007, nr. 635.
(3) Cass. 14 december 2007, AR F.05.0098.F, RW 2009-10, 300, (kritische) noot

L. VANDENBERGHE.
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possible que par son activité professionnelle d’avocat et, plus particulièrement
par celle de curateur de faillites, (…) il n’en résulte pas que ces détournements
de fonds opérés à l’occasion de l’exercice de cette activité seraient indissocia-
bles de celle-ci comme le décide l’arrêt attaqué”.

In zijn conclusie verdedigt advocaat-generaal Henkes het standpunt
dat “au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour, cette dépense
doit obéir à deux exigences concurrentes qui forment un ensemble: (a) elle doit
avoir pour finalité, de par sa nature, l’acquisition ou la conservation des re-
venus professionnels et (b) elle doit avoir un lien de causalité nécessaire avec
l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, la finalité de la dépense profes-
sionnelle déductible est l’acquisition ou la conservation de revenus profession-
nels”.

Over de verplichte terugbetaling door de curator stelt advocaat-gene-
raal Henkes dat deze “n’est techniquement pas, au sens où la Cour l’entend,
une dépense faite pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu professi-
onnel de curateur de faillite”.

In een arrest van 22 november 2013, gewezen in verenigde kamers, ver-
wierp uw Hof dit cassatieberoep en oordeelde dat op grond van de hier-
boven aangehaalde overwegingen het bestreden arrest kon oordelen dat
de terugbetalingen aftrekbare beroepskosten zijn (1).

7. De vraag rijst hoe beide benaderingen dienen te worden samengele-
zen.

In zijn conclusie onder het arrest van 14 december 2007 stelt advocaat-
generaal Henkes hieromtrent: “En résumé, cette jurisprudence de la
Cour suit, dans le temps et sur le fond, deux approches successives.
D’abord, la Cour paraît avant tout motiver son refus de la déductibilité
par le recours (implicite) à la moralité publique (2); c’est là une rationa-
lité sociale. L’arrêt du 31 mai 1960 précité en est l’expression la plus
grande accomplie. Ensuite, comme si ébranlée par des critiques sur la ra-
tionalité technique de son précédent raisonnement (…), elle infléchit sa
doctrine. C’est là l’arrêt du 27 février 1987 (3) précité. Enfin, comme si
mesurant toutes les conséquences les plus discutables de cet infléchisse-
ment, elle revient à son premier enseignement. C’est là l’arrêt du
16 septembre 2004 précité” (4).

Met betrekking tot de rechtspraak aangehaald onder randnummer 6
verdedigen sommigen dat “rechtspraak er doorgaans van uit [gaat] dat
het aannemelijk beroepskarakter van de kosten eindigt waar de onzede-
lijkheid of het misdrijf begint”, en dit “in tegenstelling met het alge-
meen aanvaard principe dat het al dan niet belastbare karakter van de
inkomsten niet afhangt van hun geoorloofd karakter” (5).

(1) Cass. 22 november 2013, AR F.10.0036.F, AC 2013, nr. 626.
(2) I.e. Cass. 26 oktober 1954, Arr. Verbr. 1955, 116 en Cass. 28 juni 1955, Arr. Verbr. 1955,

878, telkens m.b.t. economische collaboratie.
(3) Zie hierover verder, randnr. 5.
(4) Concl. advocaat-generaal A. HENKES bij Cass. 14 december 2007, AR F.05.0098.F,

Pas. 2007, nr. 635.
(5) TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 233,

nr. 1205.



2444 ARRESTEN VAN CASSATIE   31.10.14 - N° 653

Arresten_van_Cassatie_2014_10_dtd.fm  Page 2444  Lundi, 5. octobre 2015  8:24 08
Advocaat-generaal Henkes verdedigt in die zin dat “il me paraît que
dans l’approche générale de la fonctionnalité de la fiscalité, c’est à bon
droit que les sommes d’argent escroquées par un curateur indélicat, en-
trées frauduleusement dans son patrimoine, fassent l’objet d’une taxati-
on, puisque le droit fiscal, dans un souci d’égalité devant l’impôt, n’est,
dans l’imposition, intéressé que par la seule réalité économique et ne
distingue pas entre profits licites et profits illicites. Et qu’un égal réa-
lisme, cette fois quant aux circonstances qui sont à la base de la dépense
prétendument professionnelle, justifie que le droit fiscal, facteur de jus-
tice sociale et législation d’ordre public, dans sa facette morale et
répressive refuse, par principe, de reconnaître aux sommes remboursées
par le contribuable délinquant pénal et fraudeur fiscal la qualité de
dépenses professionnelles déductibles (1)”.

8. Nochtans moet de draagwijdte van de onder randnummer 6 aange-
haalde rechtspraak goed voor ogen worden gehouden.

Auteur Huysman werpt in deze context m.i. terecht het volgende op:
“men mag zich door deze arresten weliswaar niet laten misleiden. Zij

zijn eenvoudig te verklaren door het feit dat het onderzoek naar het oorza-
kelijk verband met de beroepswerkzaamheid grotendeels een feitenkwestie is,
waarover de hoven van beroep soeverein oordelen. Wanneer de feiten-
rechter uit de concrete omstandigheden afleidt dat een schadevergoe-
ding voortspruit uit fouten of praktijken, die weliswaar ter gelegenheid
van de beroepsuitoefening zijn gesteld, maar die met die beroepsuitoefe-
ning niet (noodzakelijk) verband staan, wordt de toetsingsmacht van het
Hof van Cassatie immers sterk beperkt”.

9. De krachtlijnen van de hierboven — onder randnrs. 5 en 6 —
aangehaalde rechtspraak kunnen dan ook als volgt worden samengevat:
(i) Indien een kost geen beroepskarakter heeft, omdat er geen oorzake-

lijk verband kan worden aangetoond tussen de kost en de beroepswerk-
zaamheid, dan kan deze kost niet worden afgetrokken (= de ogenschijnlijk
“tegengestelde” rechtspraak, aangehaald onder randnr. 6);

(ii) Het onderzoek naar dit oorzakelijk verband is een feitenkwestie;
(iii) Indien wordt vastgesteld dat een kost een beroepskarakter heeft,

geeft deze kost aanleiding tot aftrekbare beroepskosten (op voorwaarde
dat aan alle voorwaarden van artikel 49 WIB92 is voldaan);

(iv) Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen “immorele” en
“morele kosten”, of tussen geoorloofde en ongeoorloofde, of zelfs straf-
bare feiten, zodat de aftrek niet kan worden geweigerd louter op grond
van het immoreel karakter van de kost.

10. In deze context is het arrest van uw Hof van 27 februari 1987 vermel-
denswaardig. Deze zaak betreft de vraag of een ter uitvoering van een
veroordeling wegens onrechtmatige mededinging betaalde schadever-
goeding als aftrekbare bedrijfskost kan worden aangemerkt. Het hof van
beroep oordeelde hierover dat de betaalde schadevergoeding geen be-
drijfsuitgave- of last is omdat zij betrekking heeft op daden die welis-

(1) Concl. advocaat-generaal A. HENKES bij Cass. 14 december 2007, AR F.05.0098.F,
Pas. 2007, nr. 635.
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waar door de eiser uit hoofde van het door hem uitgeoefende beroep
werden verricht, maar die voor de uitoefening van zijn beroep niet nood-
zakelijk waren. Uw Hof vernietigde dit arrest, aangezien de “schadever-
goeding het karakter van bedrijfsuitgave- of last heeft, onder meer,
wanneer zij verschuldigd is wegens fouten uit hoofde van de uitoefening
van het beroep begaan” (1).

11. Toepassing van deze principes op onderhavige zaak.

Uit het betreden arrest blijkt dat:

 de verweerder aanvoert dat de uitbetaalde lonen niet kunnen worden
beschouwd als een uitgave die inherent is aan de beroepsactiviteit van
de eisers en dat zij evenmin kunnen worden beschouwd als een uitgave
die noodzakelijk is voor het uitoefenen van die beroepsactiviteit;

 de eisers aanvoeren dat artikel 49 WIB92 geen onderscheid maakt
naargelang de arbeidsprestaties al dan niet moreel aanvaarde of legale
verrichtingen zijn, aangezien de Belgische fiscale wetgeving moreel neu-
traal is.

De appelrechters oordelen dat de bezoldigingen niet als beroepskost
kunnen worden afgetrokken. Zij toetsen niet of er een verband bestaat
tussen de kost en de beroepswerkzaamheid, maar verwerpen de aftrek-
baarheid op grond van de enkele vaststelling dat de vergoedingen werden
uitbetaald in strijd met het verbod op kinderarbeid.

In de doctrine wordt hierover — m.i. terecht — het volgende gesteld:
“Deze rechtspraak wijkt af van het realiteitsbeginsel, op grond waarvan
de fiscale wet zowel op geoorloofde als op ongeoorloofde verrichtingen
moet worden toegepast wanneer zij daartussen geen onderscheid maakt
(…). Het Hof van Cassatie heeft dat beginsel vroeger ook toegepast inza-
ke beroepskosten: artikel 49 WIB 1992 stelt de aftrekbaarheid van be-
roepskosten niet afhankelijk van de voorwaarde dat aan de basis van de
kosten geen onwettige gedraging ligt (2)”. (3).

Dezelfde auteur voegt hieraan toe: “nochtans moet men vaststellen dat
het Hof daar de laatste jaren lijkt op terug te komen (4)”.

Deze verwijzing naar de hierboven, in randnr. 6 aangehaalde recht-
spraak, is m.i. weinig overtuigend, aangezien deze rechtspraak betrek-
king heeft op zaken waarin de appelrechters oordelen dat het
oorzakelijk verband tussen de kost en de beroepswerkzaamheid niet be-
staat. In casu komen de appelrechters evenwel niet tot een oordeel over
het verband tussen de kost en de beroepswerkzaamheid, maar verwerpen
zij de aftrekbaarheid van de uitbetaalde vergoedingen als beroepskost op
grond van de enkele vaststelling dat deze vergoedingen werden uitbe-
taald in strijd met het verbod op kinderarbeid.

(1) Cass. 27 februari 1987, AC 1986-87, nr. 389.
(2) Cass. 8 oktober 1957, Arr. Verbr. 1958, 66; Cass. 27 februari 1987, FJF 1987, nr. 87/115.
(3) X., “Kosten kinderarbeid niet aftrekbaar”, Fiscoloog 18 november 2012, afl. 1319,

p. 13.
(4) Cass. 16 september 2004, TFR 2005, 160; Cass. 14 december 2007, RW 2009-10, 301;

Fisc. nr. 1103/13.
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Ik meen dan ook dat te dezen de leer van het arrest van uw Hof van
8 oktober 1957 kan worden toegepast (1). Deze leer strookt met de meer-
derheidsopvatting van de doctrine (2).

Dat het verbod op kinderarbeid door internationale normen wordt be-
paald, doet hieraan m.i. geen afbreuk. De aftrek van een beroepskost
mag niet afhankelijk worden gemaakt van de algemene voorwaarde dat
de beroepskost zijn grondslag niet vindt in een schending van een wette-
lijke bepaling die de openbare orde raakt. De aard van de wettelijke be-
paling in kwestie is m.i. te dezen irrelevant.

Ik meen dat de analogie die de verweerder voorstelt m.b.t. de illegale
invoer en verhandeling van verdovende middelen die geen omzetbelas-
tingschuld kunnen doen ontstaan (3) te dezen evenmin relevant is. Im-
mers, de opbrengsten gegenereerd uit de verboden kinderarbeid kunnen
wél bijdragen tot belastbare beroepsinkomsten. Het is dan ook niet meer
dan logisch dat, indien aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 (causa-
liteit) is voldaan, dezelfde gedragingen aanleiding kunnen geven tot af-
trekbare beroepskosten.

Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

Besluit: vernietiging.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 30 oktober 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 49 WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de
kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan
of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

De kwalificatie van een kost als aftrekbare beroepskost hangt af van
de voorwaarde dat deze kost gedaan of gedragen is met het oog belast-

(1) Zie hierboven, randnr. 5.
(2) Zie hierboven, randnr. 4.
(3) Memorie van antwoord, p. 5.
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bare inkomsten te verwerven of te behouden en niet van de voorwaarde
dat aan de basis van de kost geen onwettige gedraging ligt.

2. De appelrechters stellen vast dat:
— de eiser een detailhandel drijft in consumptie-ijs;
— zijn zoon en dochter die beiden minderjarig zijn, tijdens de vakan-

tieperiodes een handje toesteken in de zaak;
— de eiser hen voor deze prestaties bezoldigde en deze bezoldigingen

heeft ingebracht als aftrekbare kosten;
— de taxatiedienst deze kosten heeft verworpen omdat de arbeid-

sprestaties een inbreuk opleveren van de wet van 5 augustus 1992 op de
kinderarbeid.

3. De appelrechters verwerpen de aftrek van de bezoldigingen als be-
roepskost omdat deze werden betaald in strijd met het verbod op kin-
derarbeid dat de openbare orde raakt en deze kosten bijgevolg een
ongeoorloofde oorzaak hebben.

Door aldus te oordelen maken de appelrechters de aftrek van de be-
zoldigingen als beroepskost afhankelijk van de voorwaarde dat zij geen
ongeoorloofde oorzaak mogen hebben en schenden zij mitsdien
artikel 49 WIB92.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger be-

roep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer Speecke (bij de balie te Kortrijk) en de
heer van Eeckhoutte.

N° 654

1° KAMER — 31 oktober 2014
(AR F.13.0161.N)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — VAST-
STELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN. — BEROEPSKOSTEN. — AF-
SCHRIJVINGEN. — KLEINE VENNOOTSCHAP. — BEGRIP.
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Een vennootschap die zelf, dit is op niet-geconsolideerde basis, voldoet aan de
criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen wordt voor de toe-
passing van artikel 205quater, § 6, WIB92 als een kleine vennootschap aan-
gemerkt, 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. 205quater, § 6, WIB92;
art. 15, § 1, Wetboek van vennootschappen)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. FIJA N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs:

1. Verweerster maakt als ‘kleine vennootschap’ voor de aanslagen in de
vennootschapsbelasting over de aanslagjaren 2007 en 2008 aanspraak op
een verhoogd percentage van notionele intrestaftrek op grond van
artikel 205quater, § 6, WIB92.

De vraag rijst hoe het begrip “kleine vennootschap” in dit artikel dient
te worden geïnterpreteerd.

In de te dezen toepasselijke versie verwijst deze bepaling naar “de ven-
nootschappen die op grond van artikel 15, § 1, van het Wetboek van ven-
nootschappen bepaalde criteria als kleine vennootschappen worden
aangemerkt”.

2. Het wettelijk kader.
Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 205quater, § 6, WIB92,

wordt het overeenkomstig de paragrafen 2 tot 5 van deze wetsbepaling
bepaalde tarief met een half procentpunt verhoogd ten name van de ven-
nootschappen die op grond van de in artikel 15, § 1, van het Wetboek van
Vennootschappen bepaalde criteria als kleine vennootschappen worden
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de aftrek voor risicokapitaal wordt genoten.

Overeenkomstig artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen zijn de
kleine vennootschappen deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
die, voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan
één van de in deze paragraaf bepaalde criteria overschrijden met betrek-
king tot het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de jaaromzet, ex-
clusief 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 wordt bepaald dat kleine vennootschappen die ven-
nootschappen zijn die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boek-
jaar niet meer dan één der criteria overschrijden, opgesomd in artikel 15,
§ 1, W. Venn. (3).

De Wet van 23 december 2005 bevat geen bijzondere bepalingen m.b.t.
de inwerkingtreding van artikel 3, 1°.

(1) Zie concl. OM en het na de neerlegging van deze conclusie op 19 juni 2014 door het
Hof van Cassatie uitgesproken arrest in de zaak F.12.0127.N, AC 2014, nr. 444.

(2) Art. 3, 1°, BS 30 december 2005.
(3) Zie hierover: S. BOGAERTS, “Nieuw vennootschapsrecht- en financieel recht 2005-

2006: een overzicht (deel 1)”, TRV 2006, p. 268, nrs 27-28.
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Nu onderhavige betwisting betrekking heeft op de aanslagen in de ven-
nootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2007 en 2008 is de nieuwe versie
van de wettekst toepasselijk.

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 be-
rekend 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 Gent dd. 19 maart
2013 stelde verweerster in het gelijk en oordeelde dat verweerster als
kleine vennootschap terecht aanspraak maakte op het verhoogd tarief
inzake notionele intrestaftrek.

De appelrechters overwogen ter zake dat het toepasselijk
artikel 205quater, § 6, WIB92 enkel verwees naar artikel 15, § 1 van het
Wetboek van vennootschappen. Vermits uitdrukkelijk niet werd verwe-
zen naar de overige paragrafen van artikel 15, kan er niet zonder meer
van uit gegaan worden dat die overige paragrafen van toepassing waren.

4. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden ar-
rest artikel 205quater, § 6, van het WIB92 geschonden heeft door in voor-
melde zin te oordelen.

Volgens eiser moet artikel 15 W. Venn. in zijn geheel moet worden gele-
zen nu de paragrafen 2, 3, 4 en 5 van dat artikel uitsluitend de toepassings-
modaliteiten omschrijven van de criteria die in paragraaf 1 worden
opgesomd. Aangezien artikel 15, § 1, W. Venn. niet toepasbaar is als autono-
me en op zichzelf staande bepaling, moet men noodzakelijkerwijs 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 toelich-
ting 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, dat eveneens verwees naar artikel 15, § 1,
W. Venn., voor de invulling van het begrip ‘kleine vennootschap’ op het
vlak van de afschrijvingsregels.

5. Eiser verwijt het bestreden arrest in wezen artikel 15 W. Venn. ver-
keerd 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.

Door de expliciete verwijzing in artikel 205quater, § 6, WIB92 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).

(1) R. MESSIAEN, “To be or not to be. Het Arbitragehof als dramaturg van het
K.M.O.-toneel”, AFT 2004, afl. 12, p. 15.
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Dat bleek ook de opvatting te zijn van auteur L. DE CONINCK:

“Bij een verwijzing naar “artikel 15 § 1 van het Wetboek Vennootschap-
pen” 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” (1).

Over de latere wijziging van de artikelen 196, § 2, en 205quater, § 6 WIB92
door de artikelen 46 en 48 van de Wet van 22 december 2009 houdende fis-
cale en diverse bepalingen (2), waarbij de verwijzing naar artikel 15, § 1,
W. Venn. telkens werd vervangen door een verwijzing naar artikel 15 W.
Venn. in zijn geheel, schreef deze auteur het volgende:

“De doorgevoerde wetswijziging heeft geen uitwerking voor het verle-
den en kan geenszins als “interpretatief” beschouwd worden. Indien de
wetgever van oordeel zou zijn geweest dat de wijziging slechts een inter-
pretatie vormt van de reeds bestaande wetgeving, valt niet in te zien
waarom de wijziging niet met terugwerkende kracht wordt doorgevoerd
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 Ven-
nootschappen en niet op de overige paragrafen van dit artikel” (3).

7. Uiteindelijk heeft Uw Hof ook in dezelfde zin geoordeeld in een prin-
cipieel arrest van 25 oktober 2013 inzake de toepassing van artikel 196,
§ 2, van het WIB92: 

“Il suit des dispositions légales précitées que, nonobstant son apparte-
nance 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 reve-
nus 1992 et conserve dès lors le bénéfice de la déduction intégrale de la
première annuité d’amortissement pour l’exercice comptable durant la-
quelle l’immobilisation concernée a été acquise ou constituée, indépen-
damment de la date de cette acquisition ou constitution” (4).

(1) L. DE CONINCK, “De verwijzing naar artikel 15, § 1 W. Venn.: geen ‘pars pro toto’”,
TFR 2011, p. 267.

(2) BS 31 december 2009.
(3) Ibid., p. 268.
(4) Cass. 25 oktober 2013, AR F.12.0191.F, Pas. 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 (…)”.
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8. Ik zie geen reden waarom Uw Hof in deze zaak, waarin zich met be-
trekking tot artikel 205quater, § 6, WIB92 dezelfde problematiek stelt,
zou terugkomen op deze rechtspraak (1).

Nu het middel ten gronde uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting,
faalt het hoe dan ook naar recht.

Volledigheidshalve weze opgemerkt dat onderhavige zaak tevens ver-
want is met de zaak F.12.0127.N die voor Uw Hof is vastgesteld op de zit-
ting van de eerste kamer dd. 19 juni 2014, en waarin de Belgische Staat
de schending aanvoerde van artikel 196, § 2, WIB92.

Besluit: verwerping.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 19 maart 2013.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Overeenkomstig het hier toepasselijke artikel 205quater, § 6,
WIB92, wordt het overeenkomstig de paragrafen 2 tot 5 van deze wets-
bepaling bepaalde tarief met een half procentpunt verhoogd ten name
van de vennootschappen die op grond van de in artikel 15, § 1, Wetboek
van Vennootschappen bepaalde criteria als kleine vennootschappen
worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het be-
lastbare tijdperk waarin de aftrek voor risicokapitaal wordt genoten.

2. Overeenkomstig artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen zijn
de kleine vennootschappen deze vennootschappen met rechtspersoon-
lijkheid die, voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet
meer dan één van de in dit artikel bepaalde criteria overschrijden met
betrekking tot het jaargemiddelde van het personeelsbestand, de jaar-
omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, en het balan-
stotaal.

De vijfde paragraaf van dit 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

(1) Cf. tevens R. VAN HEMELEN, “De kmo volgens art. 15 W. Venn.. Hoe zat het ook
weer?”, Accountancy & Actualiteit 2013, nr. 22, p. 2.
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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 balan-
stotaal op geconsolideerde basis moeten worden berekend om te bepalen
of een vennootschap aan de criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van Ven-
nootschappen voldoet, geeft aan deze criteria een draagwijdte die de uit-
sluitende verwijzing in het hier toepasselijke artikel 205quater, § 6,
WIB92 naar de eerste paragraaf van artikel 15 Wetboek van Vennoot-
schappen, hen niet toekent.

Een vennootschap die zelf, dit is op niet-geconsolideerde basis, vol-
doet aan de criteria van artikel 15, § 1, Wetboek van Vennootschappen
wordt voor de toepassing van artikel 205quater, § 6, 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 kosten.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 655
1° KAMER — 31 oktober 2014

(AR F.13.0172.N)

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN. — GEWESTBELASTINGEN. —
VLAAMS GEWEST. — LEEGSTANDSHEFFING. — VERWAARLOOSD GEBOUW. —
VASTSTELLING VAN DE VERWAARLOZING. — ADMINISTRATIEVE AKTE. — MOTI-
VERINGSVEREISTE. — DRAAGWIJDTE.

De motivering van de administratieve akte tot vaststelling van de verwaarlo-
zing, moet de houder van het zakelijk recht in staat stellen om met kennis
van zaken, overeenkomstig artikel 32, derde lid, de administratieve akte te
betwisten en aan te tonen dat het gebouw of de woning geen ernstige zicht-
bare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont; om te voldoen aan
deze motiveringsplicht is niet vereist dat de juiste bestemming van het pand
wordt vermeld (1). (Art. 32, tweede en derde lid, Leegstandsdecreet)

(1) Zie concl. OM.
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(VLAAMS GEWEST T. ‘T SEEREN BOSCH N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor het hef-
fingsjaar 2001 gevestigde heffing op grond van het Leegstandsdecreet van
22 december 1995 met betrekking tot haar pand gelegen te (…). 

Bij administratieve akte van 19 maart 1998 stelde eiser de leegstand
vast van dit pand en bij administratieve akte van 27 juli 1998 de verwaar-
lozing ervan, ten gevolge waarvan het pand werd opgenomen in de inven-
tarissen van de leegstaande en de verwaarloosde gebouwen. .

Op 30 april 2003 tekende verweerster tegen die heffing bezwaar aan dat
als ongegrond werd afgewezen bij beslissing van de gemachtigde ambte-
naar van 20 januari 2005.

Bij vonnis van 16 maart 2009 verklaarde de Rechtbank van eerste aan-
leg te Brussel de vordering van verweerster gegrond en vernietigde de be-
streden heffing op grond dat zowel de administratieve akte van
leegstand als de administratieve akte van verwaarlozing het onroerend
goed in zijn totaliteit als “woning” had aangeduid, hoewel het gelijk-
vloers van dit pand bestond uit een handelsruimte en enkel de bovenver-
diepingen als woongelegenheid werden gebruikt.

In graad van beroep heeft het hof van beroep te Brussel bij het thans
bestreden arrest van 24 juni 2009 het vonnis a quo integraal bevestigd.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat bestreden arrest
de heffing inzake verwaarlozing niet wettig heeft nietig verklaard op
grond dat de administratieve akte inzake verwaarlozing niet afdoende is
gemotiveerd, nu het loutere feit dat de gemengde bestemming niet was
vermeld in de administratieve akte en hierin enkel sprake was van een
woning, niet tot de nietigheid kon leiden van die akte en heffing, in zo-
verre die vermeldingen niet relevant zijn voor de vestiging van de heffing
inzake verwaarlozing (1), terwijl het bestreden arrest bovendien niet
had vastgesteld dat verweerster in haar belangen was geschaad doordat
de administratieve akte verkeerde vermeldingen bevatte (2), en ten on-
rechte aannam dat de administratieve akte inzake verwaarlozing het
aanvangspunt is van de heffing, waar slechts de beslissing tot opname
van het gebouw en/of woning in de inventaris van de verwaarloosde ge-
bouwen en/of woningen de materiële belastingschuld veroorzaakt (3).

3. Overeenkomstig artikel 28, § 1, Leegstandsdecreet maakt de admi-
nistratie overeenkomstig de bepalingen die de Vlaamse regering vast-
stelt, een inventaris met afzonderlijke lijsten van:

 leegstaande gebouwen en/of woningen;

 ongeschikte en/of onbewoonbare woningen;

(1) Schending van de artikelen 26, 28, 29 en 32, in het bijzonder het tweede en derde
lid, Leegstandsdecreet.

(2) Schending van de artikelen 26, 28, 29 en 32, in het bijzonder het tweede en derde
lid, Leegstandsdecreet.

(3) Schending van de artikelen 26, 28, 29 en 32, in het bijzonder het tweede, derde en
vierde lid, Leegstandsdecreet.
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 verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

De ambtenaren van de administratie, die de Vlaamse regering belast
met het beheer van de inventaris, zijn bevoegd om onder meer de ver-
waarlozing en de leegstand van een gebouw en/of woning op te sporen en
in een administratieve akte vast te stellen.

Krachtens artikel 32, tweede lid, Leegstandsdecreet, stelt de adminis-
tratie de verwaarlozing vast in een gemotiveerde administratieve akte,
zoals bedoeld in artikel 28, en geeft de houder van het zakelijk recht, be-
doeld in artikel 27, bij aangetekend schrijven kennis van deze vaststel-
ling.

Overeenkomstig het derde lid van dat artikel kan de houder van het
zakelijk recht de vaststelling binnen één maand na de kennisgeving van
de administratieve akte betwisten en binnen dezelfde termijn aantonen
dat het gebouw en/of de woning geen ernstige zichtbare en storende ge-
breken en tekenen van verval vertoont.

Wanneer de vaststelling niet werd betwist of de houder van het zake-
lijk recht er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren binnen de gestelde
termijn, neemt de administratie het gebouw en/of de woning op in de in-
ventaris (1).

Krachtens artikel 26, eerste lid, Leegstandsdecreet, is de heffing ter
bestrijding van leegstand en verwaarlozing van gebouwen of woningen
een eerste maal verschuldigd op het ogenblik dat het gebouw of de wo-
ning wordt opgenomen in de inventaris.

4. Zoals eiser aanvoert, is de administratieve akte tot vaststelling van
de verwaarlozing geen bestuurshandeling, maar een louter voorbereiden-
de handeling zonder onmiddellijke nadelige gevolgen, die niet afzonder-
lijk door een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State kan
worden bestreden (2).

De beslissing tot opname van het gebouw en/of woning in de inventaris,
bedoeld in de artikelen 28 tot 35 van dit decreet, beoogt daarentegen wel
rechtsgevolgen vermits ze op zich reeds de materiële belastingschuld
veroorzaakt en maakt derhalve het aanvangspunt uit van de heffing (3)

Het bestreden arrest nam bijgevolg ten onrechte aan dat de adminis-
tratieve akte inzake verwaarlozing het aanvangspunt is van de heffing.

5. Wanneer een heffing zowel gebaseerd is op de opname van het pand
in de lijst van leegstand als in de lijst van verwaarlozing, en het pand
niet regelmatig werd opgenomen in één van die lijsten, blijft de heffing
gedeeltelijk verschuldigd in de mate dat ze betrekking heeft op de regel-
matige opname van het pand op de andere lijst.

6. Overeenkomstig artikel 29 Leegstandsdecreet wordt een gebouw,
“ongeacht of het dienst doet als woning”, beschouwd als ‘verwaarloosd’,
wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van ver-

(1) Artikel 32, vierde lid.
(2) RvSt 3 juli 2003, TBBR 2004, 1, 133; zie ook RvSt, 19 november 2003, LRB 2004,

afl. 2, 92, noot F. JUDO.
(3) Cass. 10 juni 2010, AR F.08.0061.N, AC 2010, nr. 413.
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val vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking,
dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De administratieve akte tot vaststelling van de verwaarlozing zal bij-
gevolg moeten motiveren waarom het pand verwaarloosd is in voormelde
zin. De administratieve akte zal m.a.w. moeten aanduiden welke de
weerhouden ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van ver-
val zijn.

Deze motivering moet aan de houder van het zakelijk recht toelaten
met kennis van zaken de administratieve akte te betwisten en overeen-
komstig artikel 32, derde lid, Leegstandsdecreet, het bewijs te leveren
dat het gebouw en/of de woning geen ernstige zichtbare en storende ge-
breken en tekenen van verval vertoont.

Waar in artikel 29 Leegstandsdecreet geen onderscheid wordt gemaakt
tussen woningen en gebouwen om de verwaarlozing te beoordelen, dient
de administratieve akte tot vaststelling van de verwaarlozing niet nader
te motiveren of de verwaarlozing betrekking heeft op een gebouw, dan
wel op een woning zodat de bestemming ervan niet moet worden ver-
meld.

Aangezien de kwalificatie van een pand als een gebouw of als een wo-
ning geen relevantie heeft voor de beoordeling van de verwaarlozing,
valt dit derhalve buiten het voorwerp van de motivering ex artikel 32,
tweede lid, Leegstandsdecreet.

Enkel de gegevens die substantieel of relevant zijn voor de heffing, die-
nen immers te worden vermeld in de administratieve akte.

Zoals eiser aanvoert, kon het bestreden arrest derhalve niet wettig be-
slissen dat die administratieve akte niet afdoende was gemotiveerd en
de heffing bijgevolg nietig was, louter op grond van het feit dat de ge-
mengde bestemming niet werd vermeld in de administratieve akte inza-
ke verwaarlozing.

7. De niet-naleving van de motiveringsplicht opgelegd in de Wet Moti-
vering Bestuurshandelingen leidt slechts tot de nietigheid van de be-
stuurshandeling voor zover de betrokkene in wiens belang het
vormvoorschrift is voorgeschreven, in zijn belangen is geschaad door de
miskenning ervan (1).

Vanuit dezelfde optiek kan gesteld worden dat de niet-naleving van de
motiveringsverplichting op grond van artikel 32, tweede lid, Leegstands-
decreet, evenmin tot de nietigheid van de administratieve akte kan lei-
den wanneer vaststaat dat de heffingsplichtige hierdoor niet in zijn
belangen kan zijn geschaad.

Waar het voor de beoordeling van de verwaarlozing van een pand niet
uitmaakt of het om een gebouw gaat dat al dan niet ook dienst doet als
woning, kan de heffingsplichtige niet in zijn belangen worden geschaad

(1) G. VAN HAEGENBORGH, “De invordering van de inkomstenbelastingen en de wet
motivering bestuurshandelingen”, in E. DIRIX, en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executie-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 360, nr. 19, met verwijzing naar rechtspraak van de
Raad van State; zie ook J. VAN DUYCK, “Leidt gebrekkige motivering altijd tot nietig-
heid van de bestuurshandeling?”, Fiscoloog 2007, 1058.
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wanneer de administratieve akte van verwaarlozing niet vermeldt dat
het verwaarloosde pand een gemengde bestemming heeft en zowel een
handelsruimte als woongelegenheid omvat.

Het bestreden arrest kon zodoende de litigieuze heffing inzake ver-
waarlozing niet wettig nietig verklaren om reden dat de administratieve
akte tot vaststelling van de verwaarlozing niet afdoende was gemoti-
veerd, zonder na te gaan of de heffingsplichtige in casu door dit gebrek
aan motivering daadwerkelijk in zijn belangen was geschaad.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: vernietiging.

ARREST.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 juni 2013.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 25 april 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 29 Leegstandsdecreet wordt een gebouw, onge-
acht of het dienst doet als woning, beschouwd als verwaarloosd, wan-
neer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval
vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, dak-
gebinte, buitenschrijnwerkerij, kroonlijst of dakgoten.

Artikel 28, § 1, Leegstandsdecreet, in zijn toepasselijke versie, be-
paalt dat de administratie een inventaris opmaakt met afzonderlijke
lijsten van leegstaande gebouwen en/of woningen, ongeschikte en/of on-
bewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

Krachtens de toepasselijke versie van artikel 26 van hetzelfde de-
creet, is de heffing verschuldigd op het ogenblik dat het gebouw en/of
de woning wordt opgenomen in de inventaris.

2. Volgens artikel 32, tweede lid, in zijn toepasselijke versie, stelt de
administratie de verwaarlozing vast in een gemotiveerde administra-
tieve akte, zoals bedoeld in artikel 28 en geeft hiervan bij aangetekend
schrijven kennis aan de houder van het zakelijk recht, bedoeld in
artikel 27.

De in deze bepaling bedoelde motivering moet de houder van het za-
kelijk recht in staat stellen om met kennis van zaken, overeenkomstig
artikel 32, derde lid, de administratieve akte te betwisten en aan te to-
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nen dat het gebouw of de woning geen ernstige zichtbare en storende
gebreken of tekenen van verval vertoont.

Aangezien artikel 29 Leegstandsdecreet de verwaarlozing beoogt van
gebouwen, ongeacht of zij dienst doen als woning, moet in de adminis-
tratieve akte tot vaststelling van de verwaarlozing de juiste bestem-
ming van het pand niet worden vermeld om te voldoen aan de
motiveringsplicht.

3. De appelrechter stelt vast dat de administratieve akte enkel mel-
ding maakt van het woord “woning” en het woord “gebouw” werd ge-
schrapt en dat het onroerend goed een gemengde bestemming heeft,
namelijk een woon- en een handelsbestemming en oordeelt op grond
hiervan dat de administratieve akte niet afdoende is gemotiveerd om-
dat de bestemming van het onroerend goed niet correct werd weergege-
ven.

Door op die gronden te besluiten tot de nietigheid van de heffing voor
verwaarlozing, is het arrest niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant

van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

31 oktober 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs, advocaat-
generaal.  — Advocaten: de heer De Bruyn en de heer Lebbe.


