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3°

— 3 november 2014
(AR C.08.0174.F)

KAMER

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — DIRECTE WERKING. — SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE BELGISCHE STAAT. — VERJARING. — TOEPASBARE
WET. — BELGISCHE WET. — VOORWAARDE.
2° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALLERLEI. — INTERNATIONALE
VERDRAGEN. — DIRECTE WERKING. — SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN DE
BELGISCHE STAAT. — VERJARING. — TOEPASBARE WET. — BELGISCHE WET. —
VOORWAARDE.

1° en 2° Uit de internationale instrumenten blijkt dat de verplichting tot voorlopige financiering die de Belgische Staat op zich neemt niet uitsluitend ten
gunste van Zaïre werd aangegaan en dat met die verplichting een subjectief
recht overeenstemt van de begunstigden van de vergoeding waarvan de uitvoering door de Belgische Staat, niet afhangt van de uitvoering door de Zaïrese Staat, van diens eigen verbintenissen: uit de omstandigheid dat deze
zijn oorsprong vindt in de bepalingen van het internationaal verdragsrecht
met directe werking in het Belgisch recht, volgt niet dat, aangezien de internationale instrumenten die het vastleggen geen verjaringsregels voorschrijven, deze schuldvordering van de rechthebbenden niet onderworpen zou zijn
aan de bepalingen van de Belgische wet tot regeling van de verjaring van de
schuldvorderingen ten laste van de Staat (1). (Algemeen samenwerkingsverdrag van 28 maart 1976 tussen het Koninkrijk België en de Republiek
Zaïre, goedgekeurd bij de wet van 16 juli 1976)

(B. E.A. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

BUITENLANDSE

ZAKEN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 april 2007.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 1 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
De zaak is bij beschikking van 1 oktober 2014 door de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren vier middelen aan die luiden als volgt :
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 656.
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— algemeen rechtsbeginsel van nationaal en internationaal recht volgens
hetwelk een regel van internationaal verdragsrecht met directe werking in de
nationale rechtsorde, de toepassing van een regel van nationaal recht verbiedt
ongeacht of deze voorafgaat of volgt op een internationaal verdrag wanneer de
gevolgen van de nationale regel in strijd zijn met de regel van internationaal
verdragsrecht;
— artikel 27 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, opgemaakt op 23 mei 1969, goedgekeurd bij wet van 10 juni 1992.
— de artikelen 1, 1°, 3, derde lid, 4, 1° en 3°, van het Protocol van 28 maart 1976
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre houdende regeling van de
vergoeding van gezaïriseerde goederen die aan Belgische onderdanen hebben
toebehoord en de bij dat Protocol gevoegde uitwisseling van brieven van diezelfde datum, goedgekeurd bij wet van 16 juli 1976, die in werking is getreden op
12 januari 1977, en, voor zoveel nodig, de artikelen 1, 2, 3 en 4 van die wet van
16 juli 1976;
— artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 juli 1976 tot vaststelling van de
vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot schadeloosstelling ingevolge zaïriseringsmaatregelen;
— de artikelen 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en voor zoveel nodig, 100, eerste lid, 1° en 2°, van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de schuldvordering van de eisers verjaard is op grond dat
die verjaring geregeld is bij artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970
en, inzonderheid, om volgende redenen:
“Artikel 4 van het Protocol […] kent de Belgische onderdanen wier goederen
in de loop van de jaren 1973 en 1974 gezaïriseerd werden het recht toe om de tegenwaarde in Belgische frank van de hun toegekende vergoeding bij de Belgische
Staat te innen;
De schuldvordering van de eisers wordt niet door het internationaal recht en
meer bepaald door een verjaring van internationaal recht geregeld;
Ze vindt weliswaar haar oorsprong in een internationaal verdrag, het Protocol
dat tussen twee onafhankelijke Staten gesloten werd;
Omdat het Protocol de openbare lasten verzwaarde en een invloed had op het
genot van de private rechten van sommige Belgen, moest er een goedkeuringswet volgen (het vroegere artikel 68 van de Grondwet). Door die gepubliceerde en
bekendgemaakte goedkeuringswet kon het bindende kracht verwerven in de
Belgische interne rechtsorde. Ten slotte, aangezien het een voldoende duidelijke verbintenis bevat die een verplichting tot betaling schept ten aanzien van de
Belgische Staat, kon het directe werking hebben in die interne rechtsorde. Het
subjectief burgerlijk recht van de Belgische onderdanen ten aanzien van de Belgische Staat houdt geen verband met het internationaal publiek recht dat niet
de betrekkingen regelt tussen een Staat en zijn eigen onderdanen, maar de betrekkingen tussen de publiekrechtelijke rechtspersonen uit verschillende Staten of internationale entiteiten, wat te dezen overeenstemt met de wederzijds
aangegane verbintenissen tussen de twee ondertekenende Staten over de wijze
waarop de vergoedingen worden bepaald of de voorwaarden waarop de Zaïrese
Staat betalingen aan de Belgische Staat zou verrichten;
Daaruit volgt dat het Belgisch intern recht de aard van de schuldvordering
van de eisers bepaalt met inachtneming van de bedingen van het Protocol en de
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verjaarbaarheid ervan wat volstrekt werkzaam is, vermits geen uitdrukkelijke
bepaling in het Protocol of in de goedkeuringswet een bijzondere verjaring voor
die schuldvordering bepaalt.
[…] Aangezien de litigieuze schuldvordering onder de Belgische interne
rechtsorde valt, dient te worden gerefereerd aan de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provinciën, die op het ogenblik van de feiten van toepassing was en
ook aan de artikelen 2219 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
Volgens artikel 2227 Burgerlijk Wetboek, ‘zijn de Staat, de openbare instellingen en de gemeenten aan dezelfde verjaringen onderworpen als bijzondere personen en kunnen ze zich eveneens daarop beroepen’, hetgeen de parlementaire
voorbereiding van de wet van 6 februari 1970 bevestigt door te stellen dat, tenzij
de in overweging genomen oplossingen daarvan afwijken, het gemeen recht
‘overheerst tenzij uitdrukkelijk anders bedongen is’ (Memorie van toelichting,
Pasin., 1970, 153). Voornoemde wet van 6 februari 1970 week aldus hiervan af, met
uitdrukkelijke bepalingen, die de verjaringstermijnen vastleggen of met de bepaling die stelt dat de dagvaarding voor het gerecht een reden is om de verjaring
te schorsen en geen reden om ze te stuiten;
[…] De litigieuze verjaring vloeit voort uit artikel 1 van de wet van 6 februari
1970;
De dertigjarige verjaring bepaald in artikel 4 [lees 3]van de wet van 6 februari
1970 is niet van toepassing. Die bepaling die immers stelt dat ‘Onverminderd de
toepassing van andere verjaringen of vervallenverklaringen, vastgesteld door
het bijzondere ervoor geldende recht, het behoort aan de Staat het tegoed dat
hij voor rekening van derden onder zich houdt en waarvoor dertig jaar verliepen,
nadat de laatste verrichting met derden zich voordeed of nadat een als gegrond
erkende vraag, strekkende tot de teruggave of toewijzing ervan of tot de betaling van de vruchten, geldig werd ingediend’, houdt geen verband met de vordering, die niet strekt tot het verkrijgen van de teruggave van tegoeden die door
de Belgische Staat bij de Zaïrese Staat zijn geïnd en die aan de eisers zouden
toekomen, maar tot de uitvoering door de Belgische Staat van een eigen verbintenis tot betaling;
De eisers mogen het voordeel van de tienjarige verjaring bepaald in artikel 1,
c), van de wet van 6 februari 1970 niet aanvoeren. Die wordt immers enkel toegepast voor de uitgaven die noch overgelegd noch geordonnanceerd moeten zijn,
namelijk voor de vaste uitgaven. Het hof van beroep heeft reeds vastgesteld dat
de litigieuze schuldvordering moest overgelegd zijn;
De verjaringstermijn bedroeg dus vijf jaar. Die termijn was bereikt toen de
dagvaarding van 4 februari 1992 gelanceerd werd”.
Grieven
De wetgever heeft bij wet van 16 juli 1976, die op 12 januari 1977 in werking getreden is, het Protocol goedgekeurd dat op 28 maart 1976 gesloten is tussen het
Koninkrijk België en de Republiek Zaïre houdende regeling van de vergoeding
van gezaïriseerde goederen die aan Belgische onderdanen hebben toebehoord en
de uitwisseling van brieven van diezelfde datum tussen de regeringen van die
twee Staten.
Het algemeen rechtsbeginsel van nationaal en internationaal recht volgens
hetwelk een regel van internationaal verdragsrecht met directe werking in de
nationale rechtsorde de toepassing van een tegenstrijdige regel van nationaal
recht verbiedt, dwingt de nationale hoven en rechtbanken om deze nationale regel niet toe te passen ongeacht of deze voorafgaat aan of volgt op een internationaal verdrag, wanneer de gevolgen ervan in conflict zijn met de regel van
internationaal verdragsrecht.
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De direct toepasselijke bepalingen van de internationale verdragen moeten
worden toegepast in zoverre ze akten van internationaal recht zijn en blijven en
niet in zoverre ze worden omgezet in regels van intern recht of door de akte van
instemming in het intern recht worden opgenomen.
Artikel 27 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht bepaalt dat
een partij zich niet mag beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om
het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen en dat deze regel
geldt onverminderd artikel 46.
Het Protocol van 28 maart 1976 tussen het Koninkrijk België en de Republiek
Zaïre houdende regeling van de vergoeding van gezaïriseerde goederen die aan
Belgische onderdanen hebben toebehoord en de uitwisseling van brieven van diezelfde datum, goedgekeurd bij wet van 16 juli 1976, hebben directe werking in het
Belgische recht. De verweerder heeft door dat Protocol en die uitwisseling van
brieven, de in de tijd onbeperkte verplichting de gezaïriseerde burgers volledig
te vergoeden voor de uitwinningsmaatregel waarvan zij het slachtoffer werden.
Dat protocol en die uitwisseling van brieven bevatten immers geen enkele mogelijkheid tot aangifte noch enige beperking van de toepassing ervan in de tijd.
Ze verschillen daarin van de Belgisch-Zaïrese Algemene Samenwerkingsovereenkomst van 28 maart 1976, goedgekeurd bij wet van 16 juli 1976, en van de andere protocollen in bijlage die allen een eindclausule bevatten met hun
draagwijdte ratione temporis en mogelijkheid tot aangifte ervan.
De subjectieve rechten die het protocol van 28 maart 1976 en de uitwisseling
van brieven van diezelfde datum aan de Belgische onderdanen toekent moeten
erkend en toegepast worden zelfs als het nationale recht enige andersluidende
bepaling bevat. Daaruit volgt dat een Belgische nationale norm, met name artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat, in de regel moet worden afgewezen in zoverre deze tot gevolg heeft dat de erkenning van de subjectieve rechten van die onderdanen op de vergoedingen die krachtens het Protocol
en de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976 verschuldigd zijn, belet of beperkt wordt.
Bovendien is de Belgische Staat de voornoemde verbintenis niet alleen aangegaan ten aanzien van zijn onderdanen maar ook ten aanzien van de Zaïrese
Staat. Zo heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest Thonon van 21 april 1983
vastgesteld dat het Protocol gesloten werd om “Zaïre te helpen zijn internationale verplichtingen inzake vergoeding van genationaliseerde goederen na te
komen en de Belgische onderdanen te helpen door hen de mogelijkheid te bieden om de betaling eerder te kunnen ontvangen dan de termijn die Zaïre aanvaard had”. Met de toepassing van het beginsel volgens hetwelk een Staat zich
niet mag beroepen op zijn intern recht om te ontsnappen aan verplichtingen
die uit een verdrag voortvloeien, kan de Belgische Staat zich, ten aanzien van
de Zaïrese Staat, niet beroepen op een door zijn interne wet gestelde verjaringstermijn om het niet nakomen van zijn verplichting om de gelden die Zaïre
verschuldigd is voor te schieten, zonder zijn internationale verplichtingen te
schenden, zoals ook omgekeerd de Zaïrese Staat de door de Belgische Staat ingestelde verjaring niet mag aanvoeren om zijn tenlasteneming van een vergoeding af te wijzen. Aangezien de Belgische Staat zich tegenover de Zaïrese Staat
niet mag beroepen op een door zijn intern recht bepaalde verjaringsregel, kan
ook de Belgische Staat een dergelijke regel niet aan zijn onderdanen tegenwerpen.
De verweerder mag zich bijgevolg niet beroepen op een dergelijke bepaling
van Belgisch intern recht om de uitvoering van dat protocol te beletten. Doordat het arrest beslist de toepassing van regels van internationaal recht te weigeren en een nationaalrechtelijke bepaling toe te passen waardoor de
subjectieve rechten die door het Protocol en de uitwisseling van brieven van
28 maart 1976 aan de burgers zijn toegekend, worden ingeperkt, miskent het bijgevolg het algemeen nationaal- en internationaalrechtelijke rechtsbeginsel
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volgens hetwelk een regel van internationaal verdragsrecht met directe werking in de nationale rechtsorde de toepassing van een nationaalrechtelijke regel verbiedt die onverenigbaar is met de internationaalrechtelijke regel, het
Protocol van 28 maart 1976 gesloten tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre houdende regeling van de vergoeding van gezaïriseerde goederen die
aan Belgische onderdanen hebben toebehoord en de uitwisseling van brieven
van diezelfde datum, goedgekeurd bij wet van 16 juli 1976, en schendt het, voor
zoveel nodig, de artikelen 2 tot 4 van die wet, en ook artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 juli 1976. Het schendt bovendien artikel 27 van het Verdrag
van Wenen inzake het verdragenrecht. Het maakt ten slotte een foutieve toepassing van artikel 1, eerste lid, 1°, van de wet van 6 februari 1970, en schendt
aldus dat artikel alsook, voor zoveel nodig, artikel 100, eerste lid, 1° en 2°, van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
17 juli 1991.
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het Protocol tussen het Belgisch Koninkrijk en de Republiek Zaïre
houdende regeling van de vergoeding van gezaïriseerde goederen die
aan Belgische onderdanen hebben toebehoord, gevoegd bij de Algemene
Samenwerkingsovereenkomst tussen dezelfde Staten, ondertekend te
Kinshasa op 28 maart 1976, en goedgekeurd bij de wet van 16 juli 1976,
bepaalt in het eerste artikel dat het ten doel heeft regels vast te leggen
voor de evaluatie van gezaïriseerde goederen die aan natuurlijke personen van Belgische nationaliteit hebben toebehoord en de wijze te bepalen waarop voormelde goederen zullen worden vergoed, en in artikel 4
dat de Zaïrese Staat aan de rechthebbenden de schadevergoeding betaalt binnen een tijdvak van twintig jaar, dat hij deze vergoedingen
stort op een rekening van de Belgische Staat bij een Zaïrese bank, welke gebruikt wordt voor betalingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Zaïre, dat de Belgische Staat een vooruitfinanciering
verricht teneinde rechthebbenden de volledige aktuariële tegenwaarde
van deze vergoedingen in Belgische frank te betalen over een tijdvak
van tien jaar en dat de Zaïrese Staat de laatste tien annuïteiten bijgevolg aan de Belgische Staat zal betalen.
Met toepassing van dat protocol werd door een uitwisseling van brieven, ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van beide
Staten op 28 maart 1976, goedgekeurd bij wet van 16 juli 1976, overeengekomen dat de tegenwaarde in Belgische frank van het goed waarvoor
schadevergoeding wordt toegekend, definitief zal vastgesteld worden
op het ogenblik van de schatting van dit goed, dat de Zaïrese Staat ieder jaar de tegenwaarde in Zaïres van één twintigste van de hoofdsom
zoals deze werd geschat, plus een rente van vijf pct., ter beschikking
stelt van de Belgische Staat en dat de Belgische Staat aan de rechthebbenden gelijke annuïteiten, overeenkomende met één tiende van het
geschatte goed zal storten, met een interest van vijf pct.
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Uit het Verdrag, het Protocol en de uitwisseling van brieven blijkt
dat de verplichting tot vooruitfinanciering die de Belgische Staat op
zich neemt niet uitsluitend ten gunste van Zaïre werd aangegaan en dat
met die verplichting een subjectief recht overeenstemt van de begunstigden van de vergoeding waarvan de uitvoering door de Belgische
Staat, niet afhangt van de uitvoering door de Zaïrese Staat van diens
eigen verbintenissen.
Uit de omstandigheid dat deze zijn oorsprong vindt in de bepalingen
van het internationaal verdragsrecht met directe werking in het Belgisch recht, volgt niet dat, aangezien de internationale instrumenten
die haar vastleggen niet voorzien in verjaringsregels, de schuldvordering van de rechthebbenden niet onderworpen zou zijn aan de bepalingen van de Belgische wet tot regeling van de verjaring van de
schuldvorderingen ten laste van de Staat.
Het arrest beslist bijgevolg naar recht dat ‘bij gebrek aan een uitdrukkelijke beschikking in het Protocol […] die een bijzondere verjaring voor die vordering voorschrijft’, “het Belgisch intern recht de
verjaarbaarheid ervan bepaalt”.
De andere overwegingen die het middel aanvecht zijn bijgevolg overtollig.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Mahieu, de heer Lefèbvre.

N° 657
2°

— 4 november 2014
(AR P.13.0541.N)

KAMER

STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — HUISJESMELKERIJ. — ARTIKEL 433TERDECIES, DERDE LID, STRAFWETBOEK. — BIJKOMENDE
FACULTATIEVE STRAF.

Uit de tekst van artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek en de wetsgeschiedenis ervan, blijkt dat de bijzondere verbeurdverklaring van de tegenwaarde van de tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en de
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definitieve rechterlijke beslissing vervreemde goederen een bijkomende facultatieve straf is (1).

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
III. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 19 mei 2009, AR P.08.1164.N, AC 2009, nr. 327 met concl. van advocaat-generaal P. DUINSLAEGER. Het OM concludeerde tot de ongegrondheid van het middel
omdat in zijn lezing in de gevallen bepaald bij artikel 433terdecies Strafwetboek, de bijzondere verbeurdverklaring bij toepassing van de artikelen 42, 1°, en 43 Strafwetboek,
altijd moet worden uitgesproken. De verplichte bijzondere verbeurdverklaring bij veroordeling wegens huisjesmelkerij heeft enerzijds in hoofdorde als voorwerp roerende
en onroerende goederen of een deel ervan (artikel 433terdecies, tweede lid). Worden deze
goederen evenwel vervreemd tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en
de definitieve rechterlijke beslissing, dan vermag de rechter anderzijds de verplichte
verbeurdverklaring ook toe te passen op de tegenwaarde van die goederen (artikel
433terdecies, derde lid). Die alternatieve mogelijkheid, toegekend aan de rechter in
geval van vervreemding van de goederen, wijzigt volgens het OM het verplicht karakter van de bijzondere verbeurdverklaring niet (zie Ch.-E. CLESSE en Fr. LUGENTZ, “Les
marchands de sommeil”, in Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, 663 (700-703)). Het gebruik van het woord “kan” in artikel 433terdecies, derde lid (“ze
kan ook worden toegepast op de tegenwaarde…”), wijst, aldus het OM, niet op een
facultatieve straf, maar wel op een bijkomende toepassing van de verplichte bijzondere
verbeurdverklaring. Die uitbreiding slaat immers niet terug op vermogensvoordelen
(zoals daar bv. zijn de huurgelden). Artikel 433terdecies schrijft enkel de toepassing van
artikel 42, 1°, Strafwetboek voor. Er valt niet in te zien waarom de tegenwaarde van de
goederen slechts aanleiding zou geven tot een facultatieve verbeurdverklaring, dan
wanneer de goederen zelf verplicht verbeurd verklaard moeten worden. De wet maakt
dat onderscheid niet. Het OM verzocht dan ook het Hof zijn rechtspraak van 19 mei 2009
te heroverwegen.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2466 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2466

ARRESTEN VAN CASSATIE

4.11.14 - N° 657

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Derde middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 433terdecies, tweede en
derde lid, Strafwetboek en artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest veroordeelt de eiser tot verbeurdverklaring van
twee derden van de tegenwaarde van het pand, of een bedrag van
106.666,66 euro en neemt daarbij aan dat de verbeurdverklaring van de
tegenwaarde van het onroerend goed voorwerp van de huisjesmelkerij
een verplichte karakter heeft, terwijl het om een facultatieve bijkomende straf gaat zodat de beslissing om die uit te spreken nauwkeurig
moet worden gemotiveerd.
6. Artikel 433terdecies, tweede en derde lid, Strafwetboek bepaalt onder meer: “De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42,
1°, wordt toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel
433decies, zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring
evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van de derden op de goederen
die verbeurd zouden kunnen worden verklaard (…).
Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of
onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop
het misdrijf werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing.”
7. Uit de tekst zelf van artikel 433terdecies, derde lid, Strafwetboek en
de wetsgeschiedenis ervan, blijkt dat de bijzondere verbeurdverklaring
van de tegenwaarde van de tussen het tijdstip waarop het misdrijf werd
gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing vervreemde goederen
een bijkomende facultatieve straf is.
De appelrechters die oordelen dat het een verplichte bijzondere verbeurdverklaring betreft (arrest, p. 8) en die nalaten nauwkeurig maar
op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen te vermelden waarom die
bijzondere verbeurdverklaring moet worden uitgesproken, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het met toepassing van artikel 433terdecies, tweede en derde lid, Strafwetboek de tegenwaarde
van het pand of een bedrag van 106.666,66 euro verbeurd verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot vijf zesden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
Bepaalt de kosten op 215,71 euro.
4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Bloch. — Andersluidende conclusie: de heer De Swaef,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer van Eeckhoutte.

N° 658
2°

— 4 november 2014
(AR P.13.0768.N)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — ALLERLEI. — STEDENBOUW. — CASSATIEBEROEP DOOR DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR ALS EISER
TOT HERSTEL. — WIJZE.
2° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — STRAFVORDERING. — BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS
CASSATIEBEROEP IS INGESTELD. — VERBETERENDE VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP. — GEVOLGEN.
3° STEDENBOUW. — BOUWVERGUNNING. — EERSTE

GEBRUIK VAN EEN GEBOUW IN STRIJD MET DE UIT DE VERGUNNING VOORTVLOEIENDE BESTEMMING. —
STRAFBAARSTELLING.

1° Op grond van het hem decretaal opgedragen algemeen belang kan de stedenbouwkundig inspecteur als eiser tot herstel zelfstandig cassatieberoep instellen tegen de beslissing op de herstelvordering; zowel de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest als de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de
kwestieuze provincie kunnen dan ook tegen een dergelijke beslissing op ontvankelijke wijze cassatieberoep instellen en dit ongeacht of zij beiden dan
wel één of geen van hen zich voor het appelgerecht als procespartij hebben
gemanifesteerd (1).
2° Een verbeterende verklaring van cassatieberoep is niet te beschouwen als
een tweede cassatieberoep in de zin van artikel 438 Wetboek van Strafvordering (2).
3° Noch uit de wetsbepalingen noch uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de decreetgever niet alleen het uitvoeren van werken strijdig met de
verleende vergunning, maar ook het eerste gebruik van het gebouw in strijd
(1) Zie concl. OM.
(2) Id.
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met de uit de vergunning voortvloeiende bestemming wilde en wil strafbaar
stellen (1).

(GEWESTELIJK

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T.

D. E.A.)

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
A. DE VOORGAANDE PROCEDURE
1) De beklaagden, verweerders in cassatie, zijn sinds 4 november 1993
eigenaars van een goed te Everberg dat volgens het gewestplan Leuven,
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 april 1977, gelegen is in woongebied.
Aan de vorige eigenaars werd op 26 mei 1993 een stedenbouwkundige
vergunning verleend voor het verbouwen van een woning en een winkel.
De vergunning betrof 8 appartementen, de afbraak van een aantal bijgebouwen, de omvorming van een vrijstaande schuur (middenblok) (gebouw 1) tot drie gesloten garages en de verbouwing van een
rechterachterbouw (garageblok) (gebouw 2) tot een open garage en bijgebouwen bij de appartementen.
2) Op 20 maart 1996 werden bouwovertredingen vastgesteld:
— Gebouw 1, volgens het bouwplan bestemd voor garages, was omgevormd tot woongebouw met studio’s;
— Gebouw 2, volgens het bouwplan bestemd als bijgebouw, werd vervangen door een nieuwbouw, dienend voor appartementen.
3) Op 15 september 2000 leidde de stedenbouwkundig inspecteur bij het
parket een herstelvordering in, waarbij werd gevorderd:
— voor wat gebouw 1 betreft, aanpassingswerken aan de oorspronkelijke vergunning, evenals “het eerbiedigen van de op de goedgekeurde plannen opgegeven bestemming, namelijk gesloten garage”;
— voor wat gebouw 2 betreft, de sloop.
4) De verweerders werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank
te Leuven wegens de uitvoering, tussen 1 januari 1996 en 30 juni 1996, van
verbouwingswerken in strijd met de afgeleverde bouwvergunning, en wegens wijziging van de bestemming van de oorspronkelijke garages (telastlegging A.1), evenals wegens instandhouding van deze werken
(telastlegging A.2 en B).
Bij vonnis van 7 mei 2003 verklaarde de correctionele rechtbank te Leuven alle telastleggingen bewezen, en werden de verweerders strafrechtelijk veroordeeld. De herstelvordering werd gegrond verklaard, en de
beklaagden werden veroordeeld tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand door: “a) het in overstemming brengen van de achterbouw, gemerkt met het cijfer 1 op het plan gevoegd bij het procesverbaal, met de goedgekeurde plannen gevoegd bij de bouwvergunning
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen op 26 mei
1993 en het eerbiedigen van de op de goedgekeurde plannen opgegeven bestemming, namelijk gesloten garage; b) het slopen van de achterbouw,
(1) Id.
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gemerkt met het cijfer 2 op het plan dat bij het proces-verbaal is gevoegd, met inbegrip van eventuele funderingen en bevloeringen en het
opruimen van alle sloopafval”, dit alles binnen twaalf maanden na het in
kracht van gewijsde gaan van het vonnis, onder verbeurte van een
dwangsom van 247,89 EUR per dag.
5) Ingevolge het hoger beroep van de verweerders tegen deze beslissing,
gevolgd door het hoger beroep van het openbaar ministerie, oordeelde
het hof van beroep te Brussel bij arrest van 21 december 2010, dat de strafvordering betreffende het oprichtingsmisdrijf (telastlegging A.1) vervallen is door verjaring, en dat de instandhouding (telastleggingen A.2
en B) niet langer strafbaar is.
De herstelvordering werd gegrond verklaard in dezelfde omschrijving
als in de beroepen beslissing.
6) Ingevolge het cassatieberoep van de verweerders, vernietigde uw
Hof, bij arrest van 6 september 2011 (AR P.11.0176.N) het arrest van 21 december 2010 in zoverre het beslist over de herstelvordering en verwees de
aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
7) Bij tussenarrest legde het hof van beroep te Antwerpen de herstelvordering voor advies voor aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende een eensluidend
advies wat betreft de aanpassingswerken aan gebouw 1 en een niet-eensluidend advies wat betreft de sloop van gebouw 2.
8) Na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid,
paste de stedenbouwkundig inspecteur zijn herstelvordering betreffende
gebouw 2 aan, en deelde deze mee aan het openbaar ministerie.
De gewijzigde herstelvordering beoogde de uitvoering van aanpassingswerken: “Dit houdt volgende werken in: het aanpassen van het hiernavermeld gebouw nummer 2 (de rechterachterbouw) qua functie en
gabariet aan de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sportterreinen Everberg’. Dit betekent concreet: (a) het verlagen
van de kroonlijsthoogte van het gebouw tot maximaal 3,50m; (b) het verwijderen van alle elementen in en aan het gebouw die wijzen op bewoning, zoals huisnummers, brievenbussen, bellen, keukens en
slaapkamers; (c) het geven van een functie van ‘bijgebouw’ aan het gebouw, zoals een fietsenstalling, zolder, berging, ontmoetingsruimte of
een combinatie hiervan.”
9) Het hof van beroep te Antwerpen besliste op verwijzing bij arrest van
6 maart 2013 dat:
— de herstelvordering, in zoverre gesteund op de feiten van instandhouding (telastleggingen A.2 en B) niet langer kan worden ingewilligd;
— de herstelvordering betreffende gebouw 1, “op grond van telastlegging A.1 wat betreft het bouwen in strijd met de verleende vergunning”,
ontvankelijk en gegrond is (het in overeenstemming brengen van de achterbouw met de bouwvergunning);
— de herstelvordering betreffende gebouw 2, “op grond van telastlegging A.1 wat betreft het bouwen in strijd met de verleende vergunning”
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ontvankelijk en deels gegrond is, met name wat betreft het verlagen van
de kroonlijst van het gebouw tot maximaal 3,5 meter;
— de herstelvordering betreffende gebouw 1, in zoverre deze strekt tot
“het eerbiedigen van de op de goedgekeurde plannen opgegeven bestemming, namelijk gesloten garage” en betreffende gebouw 2, in zoverre deze
strekt tot “het verwijderen van alle elementen in en aan het gebouw die
wijzen op bewoning, zoals huisnummers, brievenbussen, bellen, keukens
en slaapkamers; het geven van een functie van ‘bijgebouw’ aan het gebouw, zoals een fietsenstalling, zolder, berging, ontmoetingsruimte of
een combinatie hiervan”, ongegrond is.
Aldus oordelen de appelrechters wat betreft de bestemmingswijziging
en de wijziging van het aantal woongelegenheden, dat deze feiten niet
vergunningsplichtig waren en dus ook niet strafbaar, zodat de herstelvordering niet op die feiten kan worden geënt, maar enkel op de feiten
van het bouwen niet-conform de verleende vergunning. Volgens het bestreden arrest levert het niet-eerbiedigen van de in de plannen opgegeven bestemming geen stedenbouwmisdrijf op omdat noch de
bestemmingswijziging noch de wijziging van het aantal woongelegenheden, ten tijde van de feiten, vergunningsplichtig waren.
De appelrechters verwerpen aldus de onderdelen van de herstelvordering, die, wat betreft gebouw 1, strekte tot “het eerbiedigen van de op de
goedgekeurde plannen opgegeven bestemming, namelijk gesloten garage”, en, wat betreft gebouw 2, strekte tot “het verwijderen van alle elementen in en aan het gebouw die wijzen op bewoning, zoals
huisnummers, brievenbussen, bellen, keukens en slaapkamers; [en] het
geven van een functie van ‘bijgebouw’ aan het gebouw, zoals een fietsenstalling, zolder, berging, ontmoetingsruimte of een combinatie hiervan”.
B. DE CASSATIEBEROEPEN. DE ONTVANKELIJKHEID
10) Op 21 maart 2013 werd tegen dit oordeel zowel door de eerste eiser,
de stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor het grondgebied van het
Vlaamse Gewest, als door de stedenbouwkundige inspecteur bevoegd
voor het grondgebied van de provincie Antwerpen cassatieberoep ingesteld.
Op 22 maart 2013 stelde de, te dezen ook territoriaal bevoegde, stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie
Vlaams Brabant, tegen dit oordeel cassatieberoep in (tweede eiser).
11) De verweerders voeren vooreerst aan dat deze cassatieberoepen onontvankelijk zijn:
— het cassatieberoep van 21 maart 2013 uitgaande van de eerste eiser
is volgens de verweerders niet ontvankelijk, om reden dat deze eiser geen
partij was in de bestreden beslissing en dat de tussenkomst van deze eiser overbodig zou zijn aangezien het wettelijk opgedragen algemeen belang bij de uitoefening van de herstelvordering in de cassatieprocedure
“reeds werd en wordt waargenomen door tweede eiser, zijnde de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, bevoegd voor het grondgebied van de
provincie Vlaams Brabant”;
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— het cassatieberoep van 21 maart 2013 uitgaande van de gewestelijke
stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen is volgens de verweerders niet ontvankelijk bij gebreke aan hoedanigheid, vermits de betrokken ambtenaar territoriaal niet
bevoegd is;
— het cassatieberoep van 22 maart 2013 uitgaande van de tweede eiser
is volgens de verweerders niet ontvankelijk om reden dat eenzelfde partij geen twee maal een voorziening kan instellen tegen dezelfde beslissing.
12) De stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen
van het hem decretaal opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel
in stedenbouw, zelfstandig cassatieberoep instellen (1).
Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen zowel de gewestelijk
stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van het
Vlaamse Gewest als de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de kwestieuze provincie op ontvankelijke wijze cassatieberoep instellen, ongeacht of zij beiden, dan wel één of geen van hen zich
voor het appelgerecht als procespartij hebben gemanifesteerd (2).
De exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot het cassatieberoep van de eerste eiser dient te worden verworpen.
13) Volgens een ter griffie van het appelgerecht op 21 maart 2013 opgestelde akte heeft de raadsman van de stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen verklaard
cassatieberoep in te stellen tegen het bestreden arrest. Volgens een ter
griffie van het appelgerecht op 22 maart 2013 opgestelde akte heeft de
raadsman van de tweede eiser vermeld dat het cassatieberoep bij vergissing werd ingesteld door de stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor
het grondgebied van de provincie Antwerpen, terwijl het in werkelijkheid de stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de provincie Vlaams
Brabant diende te zijn.
De akte van 21 maart 2013 bevat aldus een materiële vergissing in zoverre hierin wordt vermeld dat het cassatieberoep wordt ingesteld voor
en namens de stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen.
Het is bijgevolg wel degelijk de tweede eiser die tijdig cassatieberoep
heeft ingesteld. De verbeterende verklaring van cassatieberoep is niet te
beschouwen als een tweede cassatieberoep in de zin van artikel 438 Wetboek van Strafvordering.
Bijgevolg dient ook de exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot het cassatieberoep van de tweede eiser te worden verworpen.
(1) Cass. 24 februari 2004, AR P.03.1143.N, AC 2004, nr. 96 met concl. OM.
(2) Zie vb. Cass. 28 oktober 2008, AR P.08.0851.N; Cass. 28 oktober 2008, AR
P.08.0858.N; Cass. 3 september 2013, AR P.12.1159.N; Cass. 6 november 2012, AR
P.12.0489.N; Cass. 25 oktober 2011, P.11.0368.N.
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C. HET CASSATIEMIDDEL
14) In hun enig middel voeren de eisers de schending aan van artikel 44,
§ 1, 1°, Stedenbouwwet, artikel 44, § 1, 7°, Stedenbouwwet, artikel 64, eerste lid, Stedenbouwwet, de artikelen 42, § 1, 1° en 7°, en 66, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, de artikelen 99, § 1, eerste lid, 1°, 146, eerste lid, 1°,
149, § 1 en artikel 192bis Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1, 1°,
6.1.1, eerste lid, 1°, 6.1.41, § 1, en 7.5.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De eisers voeren samengevat aan dat:
— een bouwvergunning in zich de toelating tot het vestigen van het
eerste gebruik van de vergunde constructie insluit, derwijze dat de oprichting en ingebruikname van de constructie in strijd met de vergunde
functie, een miskenning oplevert van de voorwaarden van de bouwvergunning, zodat de constructie niet als vergund kan worden beschouwd,
en een inbreuk voorhanden is op de bij artikel 44, § 1, 1°, Stedenbouwwet
1962, bepaalde vergunningsplicht;
— de omstandigheid dat een functiewijziging/bestemmingswijziging,
of de wijziging van het aantal woongelegenheden, ten tijde van de feiten
van de telastlegging, niet strafbaar was, niet belet dat de initieel in
strijd met de vergunde plannen gevestigde bestemming/functie een strafbare gedraging oplevert, met name een niet-conforme uitvoering van de
verbouwingsvergunning van 26 mei 1993;
— de herstelvordering, die de naleving van de stedenbouwkundige verplichtingen beoogt en het herstel van de goede ruimtelijke ordening die
door het stedenbouwmisdrijf wordt verstoord, ertoe kan strekken de staking van het eerste, met de bouwvergunning strijdige gebruik, te horen
bevelen, en de nodige maatregelen te horen bevelen opdat de oorspronkelijk vergunde functie zou worden geëerbiedigd.
15) Deze stelling van de eisers, werd eerder in de doctrine aanvankelijk
verdedigd door auteur P. VANSANT:
“Als a) een stedenbouwkundige vergunning voor een functiewijziging
maar betrekking kan hebben op een hoofdzakelijk vergunde constructie
en b) het gebruik van een onvergunde constructie niet wettelijk is toegelaten, kan het niet anders dan dat de toelating tot het vestigen van
het eerste gebruik, hierna de ingebruikname genoemd, besloten ligt in
de stedenbouwkundige vergunning die de toelating verleent om de constructie op te trekken. Dit is ten andere de enige verklaring waarom het
decreet van 28 juni 1984 wel gebruikswijzigingen maar niet de ingebruikname zelf vergunningsplichtig stelt: de vergunningsplicht voor de ingebruikname bestond immers reeds als onderdeel van de vergunning tot
bouwen. Het DRO noch de VCRO brachten hierin verandering.
Bouwen of verbouwen en het gebruik dat men van gebouwen maakt, is
nauw met mekaar verbonden. Conform 4.1.1, 7° VCRO wordt aan constructies het predikaat ‘hoofdzakelijk vergund’ ontzegd wanneer de
functie niet vergund of vergund geacht is. De illegaliteit van de functie/
het gebruik heeft m.a.w. de illegaliteit van het gebruik als geheel tot gevolg. Omgekeerd is een legaal gebruik van een bouwfysisch illegaal ge-

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2473 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 658 - 4.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2473

bouw steeds ondenkbaar geweest, ook voor de invoering van een
vergunningsplicht voor functiewijzigingen.
De ingebruikname van een onvergunde vergunningsplichtige constructie moet dan ook beschouwd worden als een miskenning van de aan het
optrekken of verbouwen ervan verbonden vergunningsplicht, waarin de
toelating tot ingebruikname is begrepen. Deze miskenning was aanvankelijk niet ‘eigenstandig’ strafbaar gesteld, nu de originele tekst van de
Stedenbouwwet enkel het uitvoeren van werken en verkavelen als strafbare handelingen kende. Dit veranderde toen met de wetswijziging van
22 december 1970 een derde strafbare handeling werd geëntroduceerd [sic]
onder de vorm van ‘het hoe dan ook inbreuk maken’ op (ondermeer) de
vergunningsplicht. Als handeling met onmiskenbare ruimtelijke implicaties is de ingebruikname van een onvergunde constructie ook na de inwerkingtreding van het DRO en de huidige VCRO strafbaar gebleven als
misdrijf in de zin van artikel 146, 1ste lid, 1° DRO/artikel 6.1.1, 1° VCRO,
temeer omdat sinds het DRO de vergunningsplicht voor functiewijzigingen niet langer beperkt blijft tot vergunde gebouwen. De ingebruikname
vormt in die zin een volwaardig onderdeel van de complexe handeling die
het oprichtingsmisdrijf is, en zal daarvan doorgaans slechts de afsluiter
zijn.” (1).
16. In het arrest van 8 februari 2013 besliste uw Hof dat “uit de samenhang van de artikelen 146, eerste lid en 99, § 1, eerste lid, 6° en 7°, Stedenbouwdecreet niet [kan] worden afgeleid dat de ingebruikneming van een
onvergund gebouw een strafbare stedenbouwkundige inbreuk uitmaakt” (2).
Naar aanleiding van dit arrest stelt VANSANT:
“Daarmee komt vooreerst vast te staan dat de eerste ingebruikneming
van een zonder vergunning opgetrokken gebouw noch een onderdeel is
van het misdrijf van oprichting van dit gebouw, noch een eigenstandig
misdrijf, wat tegelijkertijd impliceert dat het vestigen van een eerste
functie in een dergelijk gebouw — in tegenstelling tot de functiewijziging van een bestaand (vergund of onvergund) gebouw — niet vergunningsplichtig is” (3).
17. Niet alleen moet worden vastgesteld dat VANSANT aldus zelf afstand lijkt te nemen van zijn eerder verdedigde standpunt, waarop de eisers zich te dezen baseren. Daarnaast toont een analyse van dit eerder
verdedigde standpunt aan, dat dit niet kan overtuigen.
18. VANSANT baseerde zijn aanvankelijke stelling op een dubbel argument: vermits (i) een stedenbouwkundige vergunning voor een functiewijziging maar betrekking kan hebben op een hoofdzakelijk vergunde
constructie en (ii) het gebruik van een onvergunde constructie niet wettelijk is toegelaten, kan het niet anders dan dat de toelating tot het ves(1) P. VANSANT, “Handhaven van ruimtelijk gebruik”, TMR 2010, (682) 685-686.
(2) AR C.10.0585.N, AC 2013, nr. 93 met andersluidende concl. van advocaat-generaal
C. VANDEWAL.
(3) P. VANSANT, “Handhaven van ruimtelijk gebruik deel 2: een commentaar van
vier jaar cassatierechtspraak”, TMR 2014, (294) 298.
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tigen van de ingebruikname, besloten ligt in de stedenbouwkundige
vergunning die de toelating verleent om de constructie op te trekken.
De argumentatie van VANSANT is in wezen afgeleid uit de regels
m.b.t. de stedenbouwkundige vergunning voor functiewijzigingen, en dus
uit de decreetswijziging in 1984 m.b.t. het strafbaar stellen van de nietvergunde functiewijzigingen van een gebouw.
VANSANT baseerde zich op verklaringen die daaromtrent zijn afgeleid
in de Vlaamse Raad (1): “Een lid vraagt verder nog wat men zal doen met
de illegaal opgerichte gebouwen. Komen deze in aanmerking voor uitbreiding of wijziging van gebruik? De Gemeenschapsminister bevestigt
nogmaals dat de illegaal opgerichte gebouwen niet in aanmerking komen voor een uitbreiding of wijziging van bestemming” en “Ten eerste
wordt de toepassing beperkt tot het gebruik van een vergund gebruik,
waarmee bedoeld wordt een gebouw dat niet onwettelijk werd opgericht.
Zonder deze beperking zou een onaanvaardbare toestand in het leven
kunnen worden geroepen, erin bestaande dat een onwettelijk opgericht
gebouw wettelijk zou mogen gebruikt worden”.
Evenwel, uit de wijze waarop de decreetgever in 1984 de uitbreiding van
de vergunningsplicht verantwoordt, kan niet worden afgeleid dat het
vanaf 1962, en ook nu nog, de bedoeling was, en is, om een initieel gebruik
in strijd met de uit een vergunning volgende bestemming strafbaar te
stellen, buiten elke uitdrukkelijke wets- of decreetbepaling om.
19. Verder blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat om te weten
of een gebouw vergund is er acht kan worden geslagen op de oorspronkelijke bouwvergunning (2).
Ook op grond van dit argument kan niet met succes worden verdedigd
dat het initieel gebruik in strijd met de uit een vergunning volgende bestemming strafbaar is.
20. De twee arresten waarnaar de eisers in de toelichting bij hun memorie verwijzen, zijn evenmin bepalend.
In een arrest van 24 juni 2009 oordeelde de Raad van State dat een stedenbouwkundige vergunning moet worden geïnterpreteerd rekening
houdend met de hogere norm die de plannen van aanleg zijn (3). Uit dit
oordeel over de wijze waarop een bouwvergunning moet worden geïnterpreteerd, kan geen oordeel worden afgeleid betreffende de strafbaarheid
van het met de bouwvergunning strijdige initiële gebruik.
In een arrest van 26 oktober 2000 (4) oordeelde uw Hof dat de toen bestreden beslissing niet wettig kon oordelen dat een (niet-initiële) bestemmingswijziging een inbreuk vormde op de oorspronkelijke
bouwvergunning. Uit dit arrest kan m.i. niet worden afgeleid dat een initieel, met de bouwvergunning strijdig, gebruik strafbaar zou zijn met
toepassing van 44, § 1, 1°, Stedenbouwwet 1962.
(1)
(2)
(3)
(4)

Parl.St. Vlaamse Raad 1983-84, nr. 260/2, p. 7-8.
Parl.St. Vlaamse Raad 1983-84, nr. 260/1, p. 3 en 9.
RvSt nr. 194.615 van 24 juni 2009 in de zaak A. 123.096/X-11.028.
JLMB 2001, 1033.
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D. CONCLUSIE
Verwerping bij afwezigheid van ambtshalve aan te voeren middelen.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 maart 2013, gewezen op
verwijzing na arrest van het Hof van 6 september 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft ter griffie
van het Hof op 6 oktober 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 4 november 2014 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De verweerders werpen op dat het cassatieberoep van de eiser 1 niet
ontvankelijk is omdat hij geen partij is bij de bestreden beslissing en
evenmin het vereiste belang heeft om tegen het bevolen herstel op te
komen. Het wettelijk opgedragen algemeen belang werd en wordt waargenomen door de eiser 2 en de eiser 1 bezit geen apart of ander belang
dan dit welke wordt nagestreefd door de eiser 2, minstens vereist dit
een onderzoek van feiten.
2. De stedenbouwkundig inspecteur kan krachtens artikel 6.1.41, § 1
en § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening herstel vorderen.
Artikel 1.1.2, 12°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat
onder stedenbouwkundig inspecteur wordt verstaan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur die bevoegd is voor het geografisch gebied
waarop zijn taken vermeld in die codex betrekking hebben.
Artikel 1.4.3, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de
Vlaamse Regering de aanstellingsprocedure van de stedenbouwkundige
inspecteurs vaststelt.
De aanstelling van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteurs
wordt nader geregeld door de artikelen 7 tot en met 9 van het besluit
van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van
ruimtelijke ordening te worden aangesteld.
3. Op grond van het hem decretaal opgedragen algemeen belang kan
de stedenbouwkundig inspecteur als eiser tot herstel zelfstandig cassatieberoep instellen tegen de beslissing op de herstelvordering. Zowel de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest als de gewestelijk stedenbouwkundig in-
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specteur bevoegd voor de kwestieuze provincie kunnen dan ook tegen
een dergelijke beslissing op ontvankelijke wijze cassatieberoep instellen en dit ongeacht of zij beiden dan wel één of geen van hen zich voor
het appelgerecht als procespartij hebben gemanifesteerd.
De exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot het cassatieberoep van de eiser 1 wordt verworpen.
4. De verweerders werpen verder op dat het cassatieberoep dat op
21 maart 2013 werd ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de provincie Antwerpen onontvankelijk is bij gebrek aan hoedanigheid gelet op zijn territoriale onbevoegdheid en dat
het cassatieberoep ingesteld op 22 maart 2013 door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor de provincie Vlaams-Brabant
als tweede cassatieberoep niet ontvankelijk is.
5. Volgens een ter griffie van het appelgerecht op 21 maart 2013 opgestelde akte heeft de raadsman van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen
verklaard cassatieberoep in te stellen tegen het arrest. Volgens een ter
griffie van het appelgerecht op 22 maart 2013 opgestelde akte heeft de
raadsman van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd
voor de provincie Vlaams-Brabant verklaard dat in de akte van
21 maart 2013 bij vergissing werd vermeld dat het cassatieberoep werd
ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd
voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, terwijl het in werkelijkheid de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het
grondgebied van de provincie Vlaams Brabant diende te zijn.
6. Aldus blijkt dat het wel degelijk de gewestelijk stedenbouwkundig
inspecteur bevoegd voor de provincie Vlaams-Brabant is die tijdig cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest, zonder dat de verbeterende
verklaring van cassatieberoep is te beschouwen als een tweede cassatieberoep in de zin van artikel 438 Wetboek van Strafvordering.
De exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot het cassatieberoep van de eiser 2 wordt verworpen.
Middel
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 44, § 1, 1°, en 7°,
en 64, eerste lid, Stedenbouwwet, de artikelen 42, § 1, 1°, en 7°, en 66,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, de artikelen 99, § 1, eerste lid, 1°,
146, eerste lid, 1°, 149, § 1, en 192bis Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1, 1°, 6.1.1, eerste lid, 1°, 6.1.41, § 1, en 7.5.1 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening: het arrest verwerpt ten onrechte de herstelvordering wat betreft het gebouw nr. 1 in zoverre die strekt tot het eerbiedigen van de met de vergunning goedgekeurde plannen opgegeven
bestemming, namelijk gesloten garages en wat betreft het gebouw nr.
2 in zoverre die strekt tot het verwijderen van alle elementen in en aan
het gebouw die wijzen op bewoning, zoals huisnummers, brievenbussen, bellen, keukens en slaapkamers en het geven van een functie van
bijgebouw aan het gebouw, zoals een fietsenstalling, zolder, berging,
ontmoetingsruimte of een combinatie hiervan; uit de artikelen 44, § 1,
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1°, en 64, eerste lid, Stedenbouwwet, de artikelen 42, § 1, 1°, en 66, eerste
lid, Stedenbouwdecreet 1996, de artikelen 99, § 1, eerste lid, 1°, en 146,
eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1,
eerste lid, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt dat een
bouw- of stedenbouwkundige vergunning de toelating omvat tot het
vestigen van het eerste gebruik van de vergunde constructie, wat inhoudt dat de oprichting en de ingebruikname van een constructie in
strijd met de aldus vergunde functie een miskenning oplevert van de
vergunningsvoorwaarden en strafbaar is en de daarop geënte herstelvordering ertoe kan strekken de staking te bevelen van het met de vergunning strijdige gebruik, inclusief alle maatregelen ter eerbiediging
van de oorspronkelijk vergunde functie; de vergunningsplicht die ingevolge de artikelen 44, § 1, 7°, Stedenbouwwet, artikel 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet 1996, artikel 192bis Stedenbouwdecreet 1999 en artikel
7.5.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening sinds 9 september 1984 bestaat voor bepaalde wijzigingen van het gebruik van gebouwen of van
de hoofdfunctie ervan, geldt enkel voor vergunde gebouwen, dit wil
zeggen voor gebouwen die zijn opgericht en in gebruik genomen in
overeenstemming met het oorspronkelijk vergund gebruik; bijgevolg
valt een oprichting en een eerste ingebruikname in strijd met de door
de vergunning beoogde bestemming niet onder de laatst maar wel onder de eerst vermelde bepalingen; indien een gebouw wordt verbouwd
tot woongelegenheden, terwijl de verbouwing was vergund tot garages
of bijgebouw, zoals in casu, zijn niet artikel 44, § 1, 7°, Stedenbouwwet,
artikel 42, § 1°, 7°, Stedenbouwdecreet 1996, artikel 192bis Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 7.5.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van
toepassing, die immers slechts gelden voor de wijziging van het gebruik of de hoofdfunctie van reeds vergunde gebouwen, maar wel artikel 44, § 1, 1°, Stedenbouwwet, artikel 42, § 1°, 1°, Stedenbouwdecreet
1996, artikel 99, § 1, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel
4.2.1, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de eisers hebben in hun
appelconclusie aangevoerd dat voor zover de verweerders voorhielden
dat er geen illegale functie- of bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden, de inbreuk kon worden geënt op de niet-conforme uitvoering
van de bouwvergunning van 26 mei 1993; bij de beoordeling of het feit
der telastlegging A.1, zijnde het tussen 1 januari 1996 en 30 juni 1996
zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen uitvoeren van verbouwingswerken in strijd met de uitgereikte bouwvergunning en de bestemming van de oorspronkelijke garages te hebben gewijzigd, een
stedenbouwmisdrijf oplevert, stelt het arrest vast dat de verbouwingswerken niet conform de verleende vergunning van 26 mei 1993 werden
uitgevoerd, de bestemming van de beide gebouwen niet in overeenstemming is met de vergunde bestemming, de verbouwingswerken van
bij de aanvang niet in overeenstemming waren met de verleende vergunning en dat er dan ook nooit een conform de verleende bouwvergunning uitgevoerde verbouwing is geweest, waarbij de betrokken
gebouwen zouden zijn opgericht en in gebruik zouden zijn genomen als
garages of bijgebouw en dat de wijziging van de bestemming van de
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oorspronkelijke garages zoals vermeld in de telastlegging dan ook
geen wijziging betreft van een initieel conform de bouwvergunning gevestigde bestemming, maar wel het eerste gebruik en de eerste functie
betreft van de verbouwde gebouwen in strijd met de plannen; bijgevolg
kon het arrest niet oordelen dat de bestemmingswijziging niet strafbaar was en de herstelvordering er niet kon worden op geënt.
8. Krachtens de artikelen 44, § 1, 1°, en 64, eerste lid, Stedenbouwwet,
de artikelen 42, § 1, 1°, en 66, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, de artikelen 99, § 1, eerste lid, 1°, en 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet
1999 en de artikelen 4.2.1, 1°, en 6.1.1, eerste lid, 1°, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, in de hier toepasselijke versie, is het verbouwen
van een gebouw in strijd met de door de bevoegde overheid verleende
vergunning strafbaar.
Noch uit de tekst van die bepalingen noch uit de wetsgeschiedenis ervan kan worden afgeleid dat de regelgever niet alleen het uitvoeren van
werken strijdig met de verleende vergunning, maar ook het eerste gebruik van het gebouw in strijd met de uit de vergunning voortvloeiende
bestemming wilde en wil strafbaar stellen. Dit volgt evenmin uit de
omstandigheid dat vanaf 9 september 1984 ingevolge artikel 44, § 1, 7°,
Stedenbouwwet, artikel 42, § 1°, 7°, Stedenbouwdecreet 1996, artikel
192bis Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 7.5.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening het zonder vergunning wijzigen van het gebruik of de
hoofdfunctie van reeds vergunde gebouwen strafbaar wordt gesteld.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 914,06 euro, waarvan 188,71 euro verschuldigd is.
4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Wouters.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2479 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 659 - 4.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2479

N° 659
2°

— 4 november 2014
(AR P.13.1253.N)

KAMER

1° VERENIGING VAN MISDADIGERS. — DEELNEMING AAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE. — MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR ANDERE LEDEN VAN DE ORGANISATIE. — GEVOLG.
2° MISDRIJF. — DEELNEMING. — DEELNEMING AAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE. — MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR ANDERE LEDEN VAN DE ORGANISATIE. —
GEVOLG.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID. — GEMEENSCHAPPELIJKE OF SAMENLOPENDE FOUTEN. — BEOORDELING.

1° en 2° Hij die deel uitmaakt van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek is niet noodzakelijk schuldig aan deelname aan de
misdrijven gepleegd door de andere leden van de organisatie, als bedoeld in
de artikelen 66 en 67 Strafwetboek (1).
3° Daders en mededaders van afzonderlijke misdrijven zijn hoofdelijk gehouden tot schadevergoeding wanneer de door hen gepleegde misdrijven een gemeenschappelijke fout opleveren die tot schade aanleiding gegeven heeft; die
daders en mededaders kunnen ook in solidum worden veroordeeld wanneer
deze afzonderlijke misdrijven samenlopende fouten opleveren welke bijdragen tot de totaliteit van eenzelfde schade en de rechter oordeelt onaantastbaar in feite over het oorzakelijk verband tussen de verschillende misdrijven
en de schade en of deze verschillende misdrijven een gemeenschappelijke fout
of samenlopende fouten opleveren (2).

(B. T. E. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 28 mei 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

(1) Zie Cass. 3 september 2014, AR P.14.0735.F, AC 2014, nr. 489.
(2) Id.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering
die de eiseres heeft ingesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek
aan oorzakelijk verband; overeenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde schadevergoeding te krijgen, zijn
schade, de fout en een oorzakelijk verband tussen beiden bewijzen; elke
fout zonder dewelke de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals ze
zich concreet heeft gerealiseerd, moet als oorzaak van de schade worden beschouwd; de verweerders worden veroordeeld omdat zij deel uitmaakten van een criminele organisatie, zodat het vaststaat dat zij een
fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek hebben begaan; de eiseres bewijst dat zij schade heeft geleden ten gevolge van de in het kader van die criminele organisatie gepleegde oplichting; vermits de
criminele organisatie werd opgericht met het oog op het plegen van oplichtingen, bestaat er ontegensprekelijk een causaal verband tussen de
fout die de verweerders hebben begaan door deel uit te maken van de
criminele organisatie en de door de eiseres geleden schade; indien de
verweerders geen deel hadden uitgemaakt van de organisatie, had de eiseres geen schade geleden; bijgevolg kon het arrest niet oordelen dat er
van zulk causaal verband geen sprake is.
2. Artikel 324bis, eerste lid, Strafwetboek, zoals van toepassing op het
ogenblik van de bewezen verklaarde feiten, omschrijft de criminele organisatie als iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg
plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van
intimidatie, bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of
waarbij commerciële of andere structuren worden aangewend om het
plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken.
3. Artikel 324ter, §§ 1 tot 4, Strafwetboek, zoals hier van toepassing,
stelt het misdrijf van deelneming aan dergelijke organisatie volgens
het in de paragrafen 1 tot 4 gemaakte onderscheid strafbaar.
4. Een beklaagde is schuldig aan één van de in artikel 324ter, §§ 1 tot
4 bepaalde misdrijven van zodra hij onder één van de daarin bepaalde
vormen deel uitmaakt van de criminele organisatie, zonder dat daarom
de constitutieve bestanddelen van de in het kader van die criminele organisatie gepleegde misdrijven, bij hem moeten verenigd zijn.
5. Hieruit volgt dat hij die deel uitmaakt van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek, niet noodzakelijk
schuldig is aan deelname aan de misdrijven gepleegd door de andere leden van de organisatie, als bedoeld in de artikelen 66 en 67 Strafwetboek.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en artikel
44 Strafwetboek, zijn elke dader en mededader aan een zelfde misdrijf
hoofdelijk gehouden tot schadevergoeding.
De daders en mededaders van afzonderlijke misdrijven zijn in beginsel
slechts gehouden tot schadevergoeding waartoe het door hen gepleegde
misdrijf aanleiding geeft.
Daders en mededaders van afzonderlijke misdrijven zijn hoofdelijk
gehouden tot schadevergoeding wanneer de door hen gepleegde misdrijven een gemeenschappelijke fout opleveren die tot schade aanleiding
gegeven heeft. Die daders en mededaders kunnen ook in solidum worden
veroordeeld wanneer deze afzonderlijke misdrijven samenlopende fouten opleveren welke bijdragen tot de totaliteit van eenzelfde schade.
7. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over het oorzakelijk
verband tussen de verschillende misdrijven en de schade en of deze verschillende misdrijven een gemeenschappelijke fout of samenlopende
fouten opleveren.
8. De appelrechters oordelen onaantastbaar dat de betrokkenheid
van de verweerders bij de misdrijven gepleegd door andere leden van de
criminele organisatie niet is aangetoond en dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het lidmaatschap aan een criminele organisatie
waaraan de verweerders schuldig werden verklaard en de schade van de
eiseres. Aldus geven ze te kennen dat de feiten van lidmaatschap van
de verweerders aan een criminele organisatie, en de andere misdrijven
gepleegd door andere leden van de organisatie, geen gemeenschappelijke fout of samenlopende fouten opleveren die hebben bijgedragen tot de
door de eiseres geleden schade. Die beslissing is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
9. Voor het overige gaat het middel ervan uit dat indien de verweerders geen deel zouden hebben uitgemaakt van de criminele organisatie,
de eiseres haar schade niet zou hebben geleden en dat zonder de fout van
de verweerders, de schade van de eiseres zich niet zou hebben voorgedaan zoals in concreto gerealiseerd. In zoverre komt het middel op tegen dat onaantastbaar oordeel door het arrest of verplicht het tot een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
Bepaalt de kosten op 831,97 euro, waarvan 283,31 euro verschuldigd is.
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4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.
— Advocaten: de heer
De Meulenaer en de heer Verstraeten (bij de balie te Gent).

N° 660
2°

— 4 november 2014
(AR P.13.1652.N)

KAMER

1° DOUANE EN ACCIJNZEN. — AANGIFTE

TOT HET IN HET VRIJE VERKEER

GEMEEN— AANBRENGEN ONDER EEN VERKEERDE BENAMING EN VERKEERDE GOEDERENTARIEFCODE. — GOEDEREN IN STELLEN OF ASSORTIMENTEN OPGEMAAKT
VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN. — AANBIEDING BIJ DE DOUANE IN AFZONDERLIJKE VERPAKKINGEN. — PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING AAN HET HOF VAN JUSTITIE.
BRENGEN OF IN VERBRUIK STELLEN IN HET DOUANEGEBIED VAN DE
SCHAP.

2° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — DOUANE EN ACCIJNZEN. — AANGIFTE TOT HET IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN OF IN VERBRUIK
STELLEN IN HET DOUANEGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP. — AANBRENGEN ONDER
EEN VERKEERDE BENAMING EN VERKEERDE GOEDERENTARIEFCODE. — GOEDEREN
IN STELLEN OF ASSORTIMENTEN OPGEMAAKT VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN. —
AANBIEDING BIJ DE DOUANE IN AFZONDERLIJKE VERPAKKINGEN. — PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING AAN HET HOF VAN JUSTITIE.
3° PREJUDICIEEL GESCHIL. — DOUANE

EN ACCIJNZEN.

— AANGIFTE

TOT HET

IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN OF IN VERBRUIK STELLEN IN HET DOUANEGEBIED

GEMEENSCHAP. — AANBRENGEN ONDER EEN VERKEERDE BENAMING EN
— GOEDEREN IN STELLEN OF ASSORTIMENTEN OPGEMAAKT VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN. — AANBIEDING BIJ DE DOUANE
IN AFZONDERLIJKE VERPAKKINGEN. — PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING AAN HET
HOF VAN JUSTITIE.
VAN DE

VERKEERDE GOEDERENTARIEFCODE.

1°, 2° en 3° Wanneer de vraag rijst of goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein die in afzonderlijke verpakkingen bij
de douane worden aangeboden omdat dit gerechtvaardigd is, maar waarvan
duidelijk is dat ze bij elkaar horen en ze bestemd zijn om in de kleinhandel
als een geheel te worden aangeboden, te beschouwen zijn als goederen in
stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein als bedoeld
door de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, ook als die goederen na de aangifte en met het oog
op aanbieding in de kleinhandel gezamenlijk worden verpakt en de uitlegging van de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, waarvoor het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd is, noodzakelijk is voor de te wijzen beslissing, is er grond
om overeenkomstig artikel 267.3 VWEU aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag te stellen (1).
(1) Zie concl. OM.
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Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 11 september
2013 werd gewezen door het hof van beroep te Antwerpen. De eisers in cassatie werden als dader of deelnemer vervolgd uit hoofde van het onder
verkeerde benaming en verkeerde goederentariefcode aanbrengen van
drie douaneaangiften tot het in het vrije verkeer brengen en/of in verbruik stellen in het Europees douanegebied van drie zendingen gecombineerde video- en audiosystemen met ingebouwd scherm en afneembare
geluidskasten. De vervolgde feiten, te situeren in de periode tussen 9 januari 2008 en 14 januari 2008, kunnen worden gecatalogeerd als “nomenclatuurfraude” en zijn te omschrijven als een overtreding van artikel 202
AWDA.
De aangegeven goederen werden bij transport gedemonteerd en afzonderlijk verpakt, namelijk enerzijds de DVD-spelers zelf en anderzijds de
geluidskasten. De goederen werden driemaal in één douaneaangifte opgenomen, maar werden daarin telkenmale onder een aparte goederencode gekwalificeerd. Aldus werden de DVD-spelers aangegeven onder
goederencode 8518 1095 90 (met toenmalig invoerrecht aan 2,50%) en de
geluidskasten onder goederencode 8518 2200 90 (met toenmalig invoerrecht aan 4,50%). Volgens de vervolgende administratie van douane en
accijnzen, verwerende partij in cassatie, moesten de combinaties als één
geheel worden aangegeven onder tariefcode 8521 9000 90, waarvoor een
toenmalig invoerrecht van 13,9% gold.
2. De eisers in cassatie werden zowel in eerste aanleg als in hoger beroep strafrechtelijk schuldig bevonden en veroordeeld in onder meer de
solidaire betaling van een geldboete. Ook de fiscaalrechtelijke vordering
werd telkenmale gegrond verklaard. Voor uw Hof voeren de eisende partijen respectievelijk twee en drie cassatiemiddelen aan.
EERSTE MIDDEL VAN DE EISERES I
3. Het cassatiemiddel voert schending aan van regel 3, b) van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur als opgenomen onder titel I van deel I van bijlage I van de
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1). Indien goederen vatbaar zijn voor indeling in de
gecombineerde nomenclatuur onder twee of meer posten, geschiedt de
indeling overeenkomstig deze interpretatieregel als volgt: de mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan
wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen,
zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand
(1) Pb.L. 7 september 1987.
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van het bepaalde onder regel 3, a) (1), worden ingedeeld naar de stof of
naar het goed waarvan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald.
In toepassing hiervan oordeelden de appelrechters dat de betrokken
DVD-spelers en geluidskasten, die als een goederenassortiment zijn te
beschouwen, hadden moeten worden ingedeeld naar het element waaraan
zij hun wezenlijk karakter ontlenen, met name de DVD-speler. Dienvolgens had in de onderscheiden douaneaangiften telkens de goederencode
8521 9000 90 moeten worden gebruikt. De omstandigheid dat de DVD-spelers en de geluidskasten niet in één verpakking aan de douanediensten
werden aangeboden, doet daaraan geen afbreuk. De goederen hoorden
niettegenstaande de separate verpakkingen steeds bij elkaar en vormden ook op het tijdstip van indeling reeds een ‘assortiment opgemaakt
voor de verkoop in het klein’.
4. De eiseres I betwist dit oordeel dat in strijd zou zijn met de geviseerde indelingsregel 3, b) en refereert daartoe tevens naar de richtsnoeren
van de Europese Commissie voor de indeling in de gecombineerde nomenclatuur van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de
verkoop in het klein (2). Overeenkomstig deze richtsnoeren moet voor
de toepassing van voormelde regel 3, b) immers voldaan zijn aan de voorwaarde dat de goederen zonder opnieuw te worden verpakt, rechtstreeks
aan de verbruiker kunnen worden verkocht. DVD-spelers en geluidskasten moeten alleen dan onder tariefcode 8521 9000 90 worden ingedeeld indien zij een assortiment opgemaakt voor de verkoop in het klein zouden
hebben gevormd, meer bepaald indien zij in één verpakking aan de douane zouden zijn aangeboden en als zodanig reeds bestemd zouden zijn geweest om, ter voldoening van een bepaalde behoefte, samen te worden
verhandeld, wat in casu niet de bedoeling zou zijn geweest.
5. Het behoort tot de onaantastbare beoordeling van de feiterechters te
besluiten dat de afzonderlijk verpakte DVD-spelers en geluidskasten als
één goederenassortiment aan te merken zijn. Zij leiden dit af uit meerdere concrete feitelijkebevindingen, zoals de identieke bestemmeling,
het gelijke aantal ingevoerde onderdelen, de gezamenlijke aanbieding
bij de douane, de gezamenlijke invoer, goederenbehandeling, transport,
facturatie, … Daarmee verwerpen zij het standpunt van de eiseres I dat
de DVD-spelers en de geluidskasten geen gedemonteerde goederen of
goederen in niet-gemonteerde staat betroffen.
6. Op pagina’s 14 en 15 van het bestreden arrest geven de appelrechters
een overzicht van de reeds geciteerde richtsnoeren van de Europese Com(1) Luidens regel 3, a) heeft de post met de meest specifieke omschrijving voorrang
boven posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk
afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen
waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in
het geval van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het
klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de andere posten daarvan een vollediger
of nauwkeuriger omschrijving geeft.
(2) Pb.C. 11 april 2013.
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missie. Onder meer wordt daarin bepaald dat voor de toepassing van de
algemene indelingsregel 3, b) de uitdrukking ‘goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein’ moet worden opgevat als betrekking hebbend op goederen die zodanig zijn opgemaakt
dat zij zonder opnieuw te worden verpakt rechtstreeks aan de verbruiker
kunnen worden verkocht (bv. in dozen of kartons). Daarnaast moeten
alle artikelen in dezelfde verpakking worden aangeboden, zoals een
draagtas, een plastic zak, een doos, met een net erom heen, of (al dan
niet verpakt) samengebonden zijn met bijvoorbeeld plakband, maar daar
kan gerechtvaardigd van worden afgeweken, bijvoorbeeld vanwege de samenstelling van de artikelen (grootte, gewicht, …) of omwille van transport- of veiligheidsredenen. Tevens is vereist dat de goederen in
‘relatieve hoeveelheden’ worden aangeboden (bv. één eettafel met geschikte afmetingen voor vier personen in combinatie met vier stoelen)
en dat de goederen in een vorm zijn opgemaakt waaruit duidelijk blijkt
dat zij samen horen.
Aldus is het naar luid van deze richtsnoeren niet onmogelijk dat goederen die in afzonderlijke verpakkingen aan de douane worden aangeboden, een stel of een assortiment voor kleinverkoop kunnen uitmaken in
de betekenis van interpretatieregel 3, b), indien die separate verpakking
gerechtvaardigd is en de goederen rechtstreeks aan de verbruiker kunnen worden verkocht zonder opnieuw te worden verpakt. Een latere herverpakking is immers niet steeds noodzakelijk met het oog op
rechtstreekse verkoop aan de verbruiker.
Uit de betreffende overwegingen in het bestreden arrest, opgenomen
onder pagina’s 15 tot en met 17, blijkt dat de appelrechters uit de hen
voorliggende feitelijke omstandigheden hebben afgeleid dat de in afzonderlijke verpakkingen aangeboden DVD-spelers en geluidskasten rechtstreeks aan de verbruiker verkocht kunnen worden zonder opnieuw te
worden verpakt. Daarmee hebben zij niet in strijd met de geviseerde indelingsregel beslist en evenmin in afwijking met de kwestieuze richtsnoeren van de Europese Commissie, waarvan overigens op te merken is
dat deze slechts als leidraad gelden en dus niet van bindende aard zijn.
7. Oordelen overeenkomstig het opgeworpen middel zou inderdaad betekenen dat van een gunstig douanetarief kan worden genoten enkel
door de goederen in afzonderlijke verpakkingen aan de douane aan te
bieden en onder onderscheiden goederencodes aan te geven (eventueel in
eenzelfde aangifteprocedure), daar waar het integendeel de intentie is
om deze goederen na dedouanering als één combinatie aan de verbruiker
te verkopen. Mitsdien zou een situatie worden gecreëerd waarbij het ingevoerde goed op artificiële wijze zou worden losgekoppeld uitsluitend
met het oog om een correcte tariefzetting te vermijden. Zulks kan uiteraard niet de bedoeling zijn van welke interpretatieregel van de gecombineerde nomenclatuur dan ook.
Het eerste cassatiemiddel van de eiseres I kan niet worden aangenomen.
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TWEEDE MIDDEL VAN DE EISERES I
8. De eiseres betoogt dat de vervolgende administratie niet tot de invordering van aanvullende douanerechten kon overgaan, aangezien geen
bewijs voorligt van de in de artikelen 217.1 en 221.1 CDW (1) bedoelde boeking van de respectieve bedragen ervan. Een rechtmatige mededeling
aan de schuldenaar van dit bedrag aan rechten bij invoer zou bijgevolg
niet hebben plaatsgevonden.
9. Artikel 217.2 CDW bepaalt dat de EU-lidstaten nadere voorschriften
vaststellen voor de boeking van de bedragen van rechten, wat een legistieke activiteit en een reglementair bepalen vereist. Volgens de eiseres
in cassatie refereert het in dat verband bij wet van 22 december 1989 vervangen en bij wet van 27 december 1993 gewijzigde artikel 3 AWDA louter
naar de overeenkomstige bepalingen in het CDW en werden de oudere artikelen 267 en 268 AWDA, waarvan zij van oordeel is dat deze hiertoe hoe
dan ook niet in aanmerking komen, daardoor impliciet opgeheven.
10. Uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-264/08 Direct Parcel Distribution Belgium (2) volgt dat de voormelde boeking zodanig moet
worden verricht dat de bevoegde autoriteiten het exacte bedrag aan
rechten bij invoer dat voortvloeit uit de douaneschuld, registreren in de
boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienstdoet, zodat
de boeking van deze bedragen met zekerheid wordt vastgesteld, ook opzichtens de schuldenaar. Tevens volgt uit dit arrest, alsmede uit het arrest in de zaak C-126/08 Distillerie Smeets Hasselt (HvJ, 16 juli 2009), 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, zoals bedoeld in artikel 267
AWDA, opgemaakte proces-verbaal van bevinding van een inbreuk op de
toepasselijke douanewetgeving. Uw Hof besliste navolgens meermaals in
dezelfde zin, onder meer bij arresten van 15 mei 2012 (3), 26 februari
2014 (4) en 17 juni 2014 (5).
De misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met
rechten verschuldigd bij de invoer worden in België vastgesteld en ingevorderd krachtens de artikelen 267 tot en met 285 AWDA. Luidens artikel
267 AWDA worden de misdrijven, fraudes of overtredingen vastgesteld bij
processen-verbaal door daartoe bevoegde personen. Overeenkomstig artikel 268 AWDA moet het proces-verbaal een beknopte en nauwkeurige
beschrijving bevatten van de feitelijke vaststellingen en identificatie
van de betrokken personen. De douaneschuld kan dan ook bij dit procesverbaal worden vastgesteld wanneer het exacte bedrag aan rechten bij
invoer dat voortvloeit uit de douaneschuld, met zekerheid wordt vastgesteld ten aanzien van de schuldenaars.
11. Deze aldus vastgestelde douaneschuld vormt onmiskenbaar een
boeking in de zin van de artikelen 217.1 en 221.1 CDW. Geen enkele ver(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Verord. (EG) 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992.
HvJ 28 januari 2010.
AR P.11.0679.N, AC 2012, nr. 303.
AR P.13.1744.F, AC 2014, nr. 154.
AR P.13.0959.N.
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drags- of wetsbepaling legt namelijk op dat de lidstaat België uitdrukkelijk moest bepalen dat de artikelen 267 en 268 AWDA nadere regels
vormen voor de praktijk van de boeking van de bedragen van verschuldigde douanerechten overeenkomstig artikel 217.2 CDW. Evenmin is vereist, ook niet in toepassing van de voormelde rechtspraak van het Hof
van Justitie, dat in deze bepalingen letterlijk sprake zou moeten zijn
van een “boeking”. Bovendien volgt uit het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-351/11 KGH Belgium (1) dat de lidstaten niet verplicht
zijn om de nadere voorschriften voor de boeking van douanerechten in
hun nationale wetgeving vast te stellen en dat zelfs interne bepalingen
van de administratie van douane en accijnzen daartoe zouden kunnen
volstaan. Evenmin worden door artikel 217.2 CDW technische of vormelijke minimumvereisten opgelegd. Uw Hof sloot zich meermaals bij deze
jurisprudentie aan (2).
12. In die zin zijn de oorspronkelijke bepalingen van de artikelen 267 en
268 AWDA, die dateren van voor de totstandkoming van de communautaire douanewetgeving, steeds naast het artikel 3 AWDA, zoals later vervangen en gewijzigd, bestaanbaar gebleven. Ook uit de parlementaire
voorbereiding van de wijzigingswet van 22 december 1989 vermag het tegendeel niet te worden afgeleid. Uit geen enkel element blijkt dat de gewijzigde bepaling enigszins in de plaats zou komen van de bestaande
bepalingen betreffende het proces-verbaal of daarmee zelfs rechtstreeks
verband zou houden. Integendeel bevat artikel 3 AWDA, zoals per 8 januari 1990 gewijzigd, slechts een verwijzing naar de specifieke artikelen 217
tot en met 220 CDW, meer bepaald naar het beginsel van de boeking van
de douaneschuld en naar de daartoe te eerbiedigen termijnen. Het zou
volstrekt nutteloos en zelfs contradictoir zijn wanneer de Europese wetgever zou beslissen dat nadere boekingsvoorschriften door de lidstaten
moeten worden vastgesteld en dat de Belgische wetgever hieraan gevolggevend zou poneren dat de daarmee bedoelde boekingsregels uitsluitend
in de Europese Verordeningen zijn bepaald. Aldus is artikel 3 AWDA niet
te begrijpen als een bepaling die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten
van de boeking betreft.
13. Het is dan ook niet in strijd met de aangevoerde communautaire en
nationale regelgeving en geheel in overeenstemming met de rechtspraak
van het Hof van Justitie om het proces-verbaal van de douaneadministraties zoals omschreven in de artikelen 267 en 268 AWDA, aan te merken als een boeking in de zin van artikel 217.1 CDW. Het Hof oordeelde
reeds op gelijklopende wijze in de reeds geciteerde arresten van 26 februari 2014 (3) en 17 juni 2014 (AR P.13.0959.N).
EERSTE MIDDEL VAN DE EISER II
14. De eiser II, natuurlijke persoon en zaakvoerder van de eiseres I,
voert aan dat de appelrechters niet zouden hebben geantwoord op zijn in
schriftelijke conclusies gevoerd verweer in verband met de cumulatie
(1) HvJ 8 november 2012.
(2) Cass. 16 januari 2014, AR F.12.0183.N en AR F.13.0003.N, AC 2014, nr. 37 en 38.
(3) AR P.13.1744.F, AC 2014, nr. 154.
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van de strafrechtelijke aansprakelijkheden. Dit verweer was echter ondienstig en overtollig geworden, aangezien de decumulatiebepaling van
artikel 5, lid 2, Strafwetboek niet meer kon gelden.
Het bestreden arrest stelt immers uitdrukkelijk vast dat de eiser II bij
het plegen van de verweten feiten wetens en willens heeft gehandeld. Op
pagina 21, eerste alinea van de bekritiseerde beslissing is te lezen: “Door
zijn desbetreffend handelen en/of nalaten heeft hij (waarmee de eiser II
is bedoeld) met betrekking tot de geviseerde feiten, wetens en willens,
misdrijfscheppend en/of misdrijfbevorderend gehandeld, …”. Op pagina
22, tweede alinea, is nogmaals vermeld: “Zoals hierboven uiteengezet is
beklaagde J. Van Aert (de eiser II) minstens wetens en willens nalatig
geweest en heeft hij op die wijze, zoals reeds uiteengezet, bijgedragen tot
het plegen van de geviseerde feiten of de fraude vergemakkelijkt.”
Dienvolgens kon de strafuitsluitingsgrond bepaald in artikel 5, lid 2,
Strafwetboek niet van toepassing zijn en was een decumulatie van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid tussen rechtspersoon en natuurlijke
persoon niet meer aan de orde. Derhalve waren de appelrechters niet gehouden om verder te antwoorden op dit nutteloos geworden verweer.
15. Terzijde is te verwijzen naar uw arrest van 13 mei 2014 (1) waar het
Hof reeds over zulk cassatiemiddel statueerde, gezien het aldaar reeds op
identieke wijze werd opgeworpen. De in die procedure betrokken partijen waren overigens gelijk aan de thans eisende partijen in cassatie en
oorspronkelijke beklaagden.
U besliste in die zaak dat het opgeworpen cassatiemiddel niet kon worden aangenomen. Deze besluitvorming is thans te bevestigen.
TWEEDE MIDDEL VAN DE EISER II
16. De eiser II verwijt de appelrechters tevens niet te hebben geantwoord op zijn schriftelijke beroepsargumentatie houdende de noodzaak
van door het hof van beroep te bevelen additionele onderzoeksmaatregelen in functie van de waarheidsvinding en van een loyale procesvoering.
Onder meer een dubbel getuigenverhoor en een confrontatie werden cruciaal geacht. Door daarop niet te antwoorden zouden de appelrechters de
bepalingen van de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3.d EVRM hebben geschonden, en
eisers recht van verdediging alsmede het vermoeden van onschuld hebben miskend.
17. Dit cassatiemiddel is te verwerpen. Op pagina 7 van het bestreden
arrest geven de appelrechters, die daarover onaantastbaar oordelen, op
expliciete en gemotiveerde wijze aan waarom bijkomend onderzoek
noodzakelijk noch opportuun wordt geacht met het oog op de waarheidsvinding. Zodoende mist het middel feitelijke grondslag. Door te verwijzen naar de verdere schuldbeoordeling en door vast te stellen dat het in
zijn geheel voorliggende dossier daartoe voldoende gegevens bevat, weerleggen de appelrechters het verweer van de eiser II betreffende de beweerde onvolledigheid van het strafonderzoek.
(1) AR P.13.1664.N, niet gepubliceerd.
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DERDE MIDDEL VAN DE EISER II
18. In het eerste onderdeel van het cassatiemiddel wordt het arrest van
het hof van beroep bekritiseerd omdat het artikel 202.3 CDW zou hebben
geschonden door de eiser II, zaakvoerder van de eiseres I die aangever is,
tevens als douaneschuldenaar aan te merken. De beslissing zou minstens
strijdig zijn met de jurisprudentiële interpretatie van artikel 202.3 CDW
door het Hof van Justitie.
De desbetreffende Luxemburgse rechtspraak betreft de zaak C-414/02
Spedition Ulustrans (1), later gevolgd door de zaak C-454/10 Oliver Jestel (2). In deze arresten wordt de bepaling van artikel 202.3 CDW handelend over wie douaneschuldenaar is bij het op onregelmatige wijze
binnenbrengen van goederen in het communautair douanegebied, verder
uitgelegd. Deze rechtspraak was reeds voorwerp van een oordeelsvorming van uw Hof met betrekking tot een cassatiemiddel opgenomen in
het arrest van 5 november 2013 (3).
19. Evenwel moet er te vastgesteld dat de fiscaalrechtelijke vordering
van de vervolgende administratie noch de desbetreffend veroordelende
beslissing van de appelrechters gestoeld zijn op artikel 202.3 CDW. De
rechtsgrond van de fiscaalrechtelijke veroordeling van de eiser II berust
uitsluitend in artikel 201.3 CDW. Er is inderdaad geen sprake van het op
onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen, zoals bepaald in artikel 202, 3 CDW. Bijgevolg wordt de schending van een niet-toegepaste en
niet-toepasselijke norm ingeroepen. Het onderdeel is niet-ontvankelijk.
20. Het tweede onderdeel van het derde cassatiemiddel dat de schending
van artikel 288 VWEU aanvoert, is evenmin ontvankelijk. Het onderdeel
is onduidelijk, aangezien niet wordt gepreciseerd hoe en waardoor het
bestreden arrest deze bepaling schendt. In zoverre het onderdeel aansluiting vindt bij de aangevoerde schending van hetzij de artikelen 217 en 221
CDW (tweede middel van de eiseres I), hetzij artikel 202.3 CDW (eerste
onderdeel van het derde middel van de eiser II) is het evenmin ontvankelijk, aangezien het geen zelfstandige grief betreft en slechts afgeleid is
uit deze tevergeefs aangevoerde schendingen van Europese regelgeving
met rechtstreekse werking.
AMBTSHALVE ONDERZOEK
21. Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres I en de eiser II solidair
tot een geldboete van 20.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf
van twee maanden wat de eiser II betreft.
Bij arrest nr. 148/13 van 7 november 2013 (4) heeft het Grondwettelijk
Hof in antwoord op een prejudiciële vraag voor recht gezegd dat artikel
227, § 2 AWDA de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat de veroordelingen tot de geldboete steeds hoofdelijk tegen de
overtreders en de medeplichtigen worden uitgesproken. In navolging
(1)
(2)
(3)
(4)

HvJ 23 september 2004.
HvJ 17 november 2011.
AR P.12.2030.N, AC 2013, nr. 576.
BS 13 maart 2014.
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hiervan oordeelde uw Hof dat de bepalingen in het douane- en accijnsrecht die de rechter opdragen aan de veroordeelden een solidaire geldboete op te leggen, het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijke
karakter van de straf miskennen. Desbetreffend ging uw Hof telkenmale
tot vernietiging van de bestreden beslissing over. Ik verwijs naar uw arresten van 22 april 2014 (1) en 27 mei 2014 (2).
In het belang van de rechtszekerheid is het aangewezen deze rechtspraak te handhaven. Zowel in hoofde van de eiseres I als van de eiser II
blijft de in het bestreden arrest besliste schuldigverklaring evenwel onaangetast.
22. Voor het overige bestaat er geen aanleiding tot het aanvoeren van
andere ambtshalve middelen.
CONCLUSIE
Vernietiging van het bestreden arrest met verwijzing in zoverre dit de
eiseres I en de eiser II veroordeelt tot straf en tot bijdrage aan het
Slachtofferfonds, verwerping voor het overige.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 september 2013.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 8 oktober 2014 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 4 november 2014 heeft raadsheer Filip Van
Volsem verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE PROCEDURE
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
— de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als
douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a.
en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4’s
heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen,
voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gecombineerde video- en audiosystemen;
— deze goederen bij transport waren gedemonteerd en in de IM4’s per
onderdeel afzonderlijk aangegeven;
— de apparaten “micro Z 99 DVBT” werden ingedeeld onder twee afzonderlijke GN codes, namelijk de dvd-spelers zelf (een combinatie van
(1) AR P.13.1670.N, ambtshalve middel.
(2) AR P.13.1420.N, opgeworpen middel.
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dvd-speler, usb connectie, FM tuner, TFT Lcd display, 2 x 30 watts, MP
3 speler, TV tuner) onder de GN code 8518 1095 90 (2,5 % invoerrecht) en
de afneembare luidsprekers onder de GN code 8518 2200 90 (4,5 % invoerrecht) en niet werden aangegeven als één geheel onder de GN code 8521
9000 90 (13,9 % invoerrecht);
— volgens een brief van 5 februari 2009 van de Franse douane de goederen werden aangetroffen bij een firma te Genas (Frankrijk), waar ze
voor rekening van Zicplay s.a. werden gestockeerd;
— als gevolg van die brief door de Belgische douaneautoriteiten een
onderzoek werd gestart;
— de eiser II zaakvoerder is van de eiseres I.
2. De eisers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank te
Antwerpen wegens het onder een verkeerde benaming en verkeerde goederentariefcode aanbrengen van drie aangiften tot het in het vrije verkeer brengen of in verbruik stellen in het douanegebied van de
Gemeenschap van drie zendingen gecombineerde video- en audiosystemen.
3. De correctionele rechtbank te Antwerpen besliste bij vonnis van
6 juni 2012 dat de DVD-spelers en de luidsprekers samen in de nomenclatuur hadden moeten worden ingedeeld onder de tariefcode 8521 9000
90. Ze veroordeelde de eisers solidair tot een geldboete en tot de betaling van de ontdoken invoerrechten.
4. Het hof van beroep te Antwerpen veroordeelde de eisers eveneens
solidair tot een geldboete en tot betaling van de ontdoken invoerrechten en dit onder meer op de gronden dat:
— de combinatie samen met de twee voor gebruik van de combinatie
bestemde luidsprekers als een goederenassortiment moeten worden beschouwd en hadden dienen ingedeeld te worden naar het element waaraan zij hun wezenlijk karakter ontlenen, namelijk de combinatie in de
GN code 8521 9000 90;
— de goederen samen bij de douane werden aangeboden op de IM4’s;
— uit de documentatie met betrekking tot de goederen bleek dat zij
duidelijk bij elkaar hoorden om samen te worden verhandeld;
— de door de eisers ingeroepen omstandigheid dat de combinatie en
de luidsprekers niet in één verpakking werden aangeboden geen afbreuk doet aan het gegeven dat de goederen bij elkaar hoorden en wel
degelijk op het tijdstip van hun indeling in de GN een “assortiment opgemaakt voor de verkoop in het klein” vormden;
— ook in een afzonderlijke verpakking ingevoerde onderdelen een
“goederenassortiment” vormen, indien, zoals hier, vaststaat dat de goederen, zijnde de combinatie en de luidsprekers, in de detailhandel in
één verpakking te koop zullen gesteld worden en aldus bestemd waren
om samen als geheel in de kleinhandel te worden aangeboden;
— zulks verder afdoende blijkt uit de gezamenlijke invoer, transport,
facturatie en goederenbehandeling, de omstandigheid dat de bestemmeling identiek is, de visuele voorstelling van het toestel en de om-
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standigheid dat het aantal ingevoerde sets luidsprekers precies gelijk
is aan het aantal dvd-spelers.
5. Tegen dit arrest werd door de eisers cassatieberoep aangetekend.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiseres I
6. Het middel voert schending aan van regel 3, sub b) van de algemene
regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur als bedoeld in de bijlage I (gecombineerde nomenclatuur) van de Verordening
(EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de
Commissie van 20 september 2007 (hierna regel 3 van de algemene regels
voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur): de appelrechters oordelen ten onrechte dat de dvd-speler/tuner/display-combinatie én de luidsprekers als een goederenassortiment moeten worden
beschouwd ex regel 3, b); zij oordelen weliswaar dat de omstandigheid
dat de combinatie enerzijds en de luidsprekers anderzijds in afzonderlijke verpakking werden aangeboden bij de douaneautoriteiten geen afbreuk doet aan het gegeven dat de goederen duidelijk bij elkaar
hoorden teneinde samen te worden verhandeld, maar zij stellen niet
vast dat de goederen aan de eindverbruiker konden worden verkocht
zonder opnieuw te worden verpakt.
7. Volgens de bijlage I (gecombineerde nomenclatuur) van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot
de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de
Commissie van 20 september 2007 worden de volgende GN codes als volgt
omschreven:
“8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien
gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische audiofrequentieversterkers; elektrische geluidsversterkers;
8518 10- microfoons of statieven daarvoor:
8518 10 30- - microfoons met een frequentiebereik van 300 Hz of meer
doch niet meer dan 3,4 kHz, een diameter van niet meer dan 3 mm, van
de soort gebruikt voor telecommunicatie
8518 10 95- - andere
— luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast:
8518 22 00 - - kasten met meer dan één luidspreker
8521 Video-opname en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner:
8521 10- werkend met magneetbanden
8521 90 00- andere.”
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8. De regel 3 van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur bepaalt:
“Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2b) of om
enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:
a) de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven
posten met een meer algemene strekking. Indien echter twee of meer
posten elk afzonderlijk slechts betrekking hebben op een gedeelte van
de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval van goederen in
stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als even specifiek, zelfs indien een van de andere posten
daarvan een volledigere of nauwkeurigere omschrijving geeft;
b) mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende
stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende
goederen, zomede goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor
de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de
hand van het bepaalde onder a), worden ingedeeld naar de stof of naar
het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;
c) in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a) en 3b) niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering
het laatst is geplaatst.”
9. In de toelichtingen bij de regel 3 b) van de algemene regels voor de
interpretatie van het geharmoniseerd systeem, regel die gelijkluidend
is met de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur, wordt aangegeven dat voor assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, is vereist dat de goederen
op zodanige wijze worden aangeboden dat zij direct geschikt zijn voor
de verkoop aan consumenten, zonder herverpakking.
10. De door de Europese Commissie uitgewerkte Richtsnoeren voor de
indeling in de gecombineerde nomenclatuur van goederen in stellen of
assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein (2013/C105/01),
welke in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 april 2013 werden bekendgemaakt, bepalen onder meer:
“Voor de toepassing van de [algemene regel 3 b)] moet de uitdrukking
‘goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in
het klein’ worden opgevat als betrekking hebbend op goederen die:
a) bestaan uit tenminste twee verschillende artikelen die op het eerste gezicht onder verschillende posten kunnen worden ingedeeld,
b) bestaan uit producten of artikelen die samen worden aangeboden
om in een specifieke behoefte te voorzien of om een specifieke activiteit uit te voeren, en
c) zodanig zijn opgemaakt dat zij zonder opnieuw te worden verpakt
rechtstreeks aan de verbruiker kunnen worden verkocht (bv. in dozen
of koffers of kartons).
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(…)
Aan alle bovenstaande voorwaarden moet worden voldaan.”
Deze richtsnoeren bepalen specifiek met betrekking tot de voorwaarde c):
“(1) Overeenkomstig deze toelichting en teneinde aangemerkt te worden als “een stel of assortiment” moet aan ALLE navolgende voorwaarden worden voldaan:
a) alle artikelen van het “stel of assortiment” worden op hetzelfde
moment en met dezelfde aangifte aangeboden,
b) alle artikelen worden in dezelfde verpakking aangeboden, zoals een
draagtas, een plastic zak, een doos, met een net erom heen, of (al dan niet
verpakt) samengebonden met bijvoorbeeld plakband met filamenten, enz.,
c) alle artikelen zijn zodanig verpakt dat zij zonder opnieuw te worden verpakt rechtstreeks aan de verbruiker kunnen worden verkocht.
(2) Echter, in uitzondering op punt (1) (b), kunnen goederen in stellen
of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein in afzonderlijke verpakkingen worden aangeboden, indien dit gerechtvaardigd is,
bijvoorbeeld vanwege de samenstelling van de artikelen (bv. grootte,
gewicht, chemische samenstelling) of vanwege transport- of veiligheidsredenen, op voorwaarde dat zij rechtstreeks aan de verbruiker
kunnen worden verkocht zonder opnieuw te worden verpakt.
Deze situatie is alleen aanvaardbaar als:
a) de goederen in “relatieve hoeveelheden” worden aangeboden, bijvoorbeeld 1 eettafel (met geschikte afmetingen voor 4 personen) en
4 stoelen, in tegenstelling tot “niet-relatieve verhoudingen”, zoals
3 eettafels (met geschikte afmetingen voor 4 personen) en 1 stoel,
en
b) de goederen in een vorm worden opgemaakt die duidelijk aantoont
dat ze bij elkaar horen, bijvoorbeeld:
i) de verpakkingen moeten duidelijk naar elkaar verwijzen (genummerd, met plaatjes, handelsbenaming, enz.), of
ii) de documenten geven aan dat de goederen in kwestie in afzonderlijke verpakkingen zijn verpakt maar bij elkaar horen.”
11. De vraag rijst of goederen in stellen of assortimenten opgemaakt
voor de verkoop in het klein die in afzonderlijke verpakkingen bij de douane worden aangeboden omdat dit gerechtvaardigd is, maar waarvan duidelijk is dat ze bij elkaar horen en ze bestemd zijn om in de kleinhandel
als een geheel te worden aangeboden, zijn te beschouwen als goederen in
stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein als bedoeld door de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van
de gecombineerde nomenclatuur, ook als die goederen na de aangifte en
met het oog op aanbieding in de kleinhandel gezamenlijk worden verpakt.
12. De uitlegging van de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, waarvoor het Hof van
Justitie van de Europese Unie bevoegd is, is noodzakelijk voor de te
wijzen beslissing.
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Er is derhalve grond om overeenkomstig artikel 267.3 VWEU aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum vermelde vraag
te stellen.
13. Het Hof houdt het antwoord op de overige middelen van de eisers
aan tot de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie over de hiernavolgende vraag uitspraak zal hebben gedaan:
“Zijn goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein die in afzonderlijke verpakkingen bij de douane worden aangeboden omdat dit gerechtvaardigd is, maar waarvan duidelijk
is dat ze bij elkaar horen en ze bestemd zijn om in de kleinhandel als
een geheel te worden aangeboden, te beschouwen als goederen in stellen
of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein als bedoeld
door de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de
gecombineerde nomenclatuur als bedoeld in de bijlage I van de Verordering (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot
het tarief- en de statistieknomenclatuur, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007, ook
als die goederen na de aangifte en met het oog op aanbieding in de
kleinhandel gezamenlijk worden verpakt?”.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Deruyck en de heer Augustyns (bij de balie te Antwerpen), de heer
De Bruyn, de heer De Vleeschouwer (bij de balie te Brussel).

N° 661
2°

— 4 november 2014
(AR P.13.1894.N)

KAMER

MEINEED. — BOEDELBESCHRIJVING BIJ VEREFFENING
TENSCHAP. — VERZWIJGEN VAN SCHENKING.

EN VERDELING VAN NALA-

Is schuldig aan meineed in de zin van artikel 226 Strafwetboek, de partij bij
de boedelbeschrijving voor de vereffening en verdeling van nalatenschappen
die de bij artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven eed aflegt en
daarbij verklaart dat zij niets heeft verduisterd en evenmin van zodanige verduistering kennis heeft, terwijl zij de schenking verzwijgt die zij vanwege de
erflater heeft ontvangen (1).

(P. T. P. E.A.)
(1) Cass. 5 december 2006, AR P.06.1132.N, AC 2006, nr. 622.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 22 oktober 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 226 Strafwetboek en de
artikelen 1158, 8°, en 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek: het arrest verklaart de eiser schuldig aan de telastlegging; artikel 226 Strafwetboek
vereist onjuiste of onvolledige gegevens; op het ogenblik van de eedaflegging bevatte de boedelbeschrijving alle beschikbare gegevens en de
schulderkenning ging over dezelfde transacties.
4. Is schuldig aan meineed in de zin van artikel 226 Strafwetboek, de
partij bij de boedelbeschrijving voor de vereffening en verdeling van nalatenschappen die de bij artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven eed aflegt en daarbij verklaart dat zij niets heeft verduisterd
en evenmin van zodanige verduistering kennis heeft, terwijl zij de
schenking verzwijgt die zij vanwege de erflater heeft ontvangen.
5. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, of de boedelbeschrijving, op het ogenblik dat de eed werd afgelegd, verkeerde of onvolledige gegevens bevat.
6. Het arrest (p. 6) oordeelt: “Uit de eigen verklaringen van [de eiser]
afgelegd tijdens het gerechtelijk onderzoek blijkt dat hij op het ogenblik van de boedelbeschrijving wel degelijk wist dat hij bepaalde schenkingen uit het verleden diende aan te geven maar dat hij deze wetens
en willens verzwegen heeft.” Met die redenen oordeelt het arrest naar
recht dat de boedelbeschrijving verkeerde of onvolledige gegevens bevat.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
7. Voor het overige komt het middel op tegen de beoordeling van de
feiten door de appelrechters of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
15. 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.
Bepaalt de kosten op 80,91 euro.
4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Sergeant (bij de balie te Brugge).

N° 662
2°

— 4 november 2014
(AR P.14.0881.N)

KAMER

BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — VEREISTE VAN AFWEGING DOOR DE RECHTER TUSSEN DE VOORGELEGDE GEGEVENS.

In strafzaken beoordeelt de rechter vrij, dit is onaantastbaar, de bewijswaarde
van de hem regelmatig voorgelegde gegevens; hij kan bepaalde gegevens geloofwaardig achten en andere gegevens als ongeloofwaardig verwerpen of irrelevant dan wel niet-beslissend achten; noch het recht van verdediging,
noch het vermoeden van onschuld, noch de bewijsregels vereisen dat hij een
afweging maakt tussen de verschillende hem voorgelegde gegevens alvorens
sommige van die gegevens als ongeloofwaardig te verwerpen of irrelevant
dan wel niet-beslissend te oordelen (1).

(E. T. T.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 29 april 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 30 maart 2011, AR P.10.1940.F, AC 2011, nr. 237.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, alsmede
miskenning van het recht van verdediging, het vermoeden van onschuld en de bewijswaardering: het arrest oordeelt dat de rechter vrij
de bewijswaarde beoordeelt van een bewijselement en dat deze regel inhoudt dat hij van elk element de geloofwaardigheid meet en gebeurlijk
een keuze maakt met betrekking tot die elementen die hij doorslaggevend vindt; een bewijs is pas doorslaggevend na in overweging te zijn
genomen en na afgewogen te zijn ten opzichte van de andere aangebrachte bewijsmiddelen; geen enkel objectief onderzoekselement ondersteunt de verklaringen van de vermeende slachtoffers terwijl de
eiser in conclusie een aantal objectieve gegevens heeft aangevoerd die
zijn stelling ondersteunen.
10. Artikel 149 Grondwet is vreemd aan de aangevoerde grief.
In zoverre het middel schending van die grondwettelijke bepaling
aanvoert, faalt het naar recht.
11. Het enkel feit dat het arrest geen melding maakt van de door het
middel vermelde gegevens, houdt niet in dat de appelrechters die gegevens niet in aanmerking hebben genomen, maar enkel dat zij die gegevens als irrelevant of niet-beslissend verwerpen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
12. In strafzaken beoordeelt de rechter vrij, dit is onaantastbaar, de
bewijswaarde van de hem regelmatig voorgelegde gegevens. Hij kan bepaalde gegevens geloofwaardig achten en andere gegevens als ongeloofwaardig verwerpen of irrelevant dan wel niet-beslissend achten.
Noch het recht van verdediging, noch het vermoeden van onschuld,
noch de bewijsregels vereisen dat hij een afweging maakt tussen de verschillende hem voorgelegde gegevens vooraleer sommige van die gegevens als ongeloofwaardig te verwerpen of irrelevant dan wel nietbeslissend te oordelen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
13. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet genomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 100,71 euro.
4 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer De Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Colman (bij
de balie te Gent).

N° 663
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.0240.F)

KAMER

1° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — PARTIJ VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN GERECHTSMANDATARIS-ADVOCAAT, DIE OP ZIJN BEURT WORDT BIJGESTAAN DOOR EEN CONFRATER. —
TOEKENNING VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — WETTIGHEID. — VOORWAARDEN.
2° ADVOCAAT. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. —
PARTIJ VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN GERECHTSMANDATARIS-ADVOCAAT, DIE
OP ZIJN BEURT WORDT BIJGESTAAN DOOR EEN CONFRATER. — TOEKENNING VAN
EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — WETTIGHEID. — VOORWAARDEN.

1° en 2° Wanneer een partij vertegenwoordigd wordt door een gerechtsmandataris-advocaat, die op zijn beurt wordt bijgestaan door een confrater, kan de
toekenning van een rechtsplegingsvergoeding worden verantwoord door de
bijzondere omstandigheden van de zaak; dat is het geval wanneer het specifieke karakter van de materie of van de rechtspleging bijzondere deskundigheid en, bijgevolg, een beroep op een gespecialiseerd advocaat vereisen (1).
(Art. 1022, Gerechtelijk Wetboek; art. 351, Wetboek van Strafvordering)

(W. T. HENRY,

CURATOR VAN DE ONBEHEERDE NALATENSCHAP VAN

D.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen
van de provincie Luik van 21 oktober 2013, dat uitspraak doet over de
burgerlijke belangen.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
(1) F. LAUNE, “Indemnité de procédure et mandataires de justice”, J.T., 2009, 550.
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Op de rechtszitting van 15 oktober 2014 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
De eiser heeft op 24 oktober 2014, met toepassing van artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, een nota van antwoord neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Nadat de appelrechters erop hebben gewezen dat de verweerder en het
slachtoffer elk voor de helft eigenaar waren van het beschadigde pand
en dat het gevorderde herstel betrekking had op een bedrag van 55.000
euro, gedeeld door twee, hetzij 27.500 euro, hebben zij de verweerder, ten
laste van de eiser, 55.000 euro schadevergoeding toegekend.
Uit de conclusie van de verweerder blijkt dat hij voor het hof van assisen 27.500 euro heeft gevorderd als materiële schade voor het voormelde pand.
Het arrest dat de eiser veroordeelt om de verweerder een hoger bedrag
te storten dan het door laatstgenoemde gevorderde bedrag, miskent het
beschikkingsbeginsel.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de eiser veroordeelt tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding, hoewel de verweerder in zijn
hoedanigheid van advocaat geen beroep hoefde te doen op een confrater
om als gerechtsmandataris op te treden.
In zoverre het middel opkomt tegen de beoordeling van feiten door de
appelrechters of verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het
Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
Wanneer een partij vertegenwoordigd wordt door een gerechtsmandataris-advocaat, die op zijn beurt wordt bijgestaan door een confrater,
kan de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding worden verantwoord door de bijzondere omstandigheden van de zaak. Dat is het geval
wanneer het specifieke karakter van de materie of van de rechtspleging
bijzondere deskundigheid en, bijgevolg, een beroep op een gespecialiseerd advocaat vereisen.
De rechter oordeelt in feite over de noodzaak om een beroep te doen
op een advocaat en het Hof gaat na of hij uit zijn vaststellingen die beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Het hof van assisen was weliswaar van mening dat het de opportuniteit niet hoefde te beoordelen van de uitoefening van het recht op vertegenwoordiging in rechte. Het heeft echter ook vastgesteld dat de
verweerder werd bijgestaan door een advocaat om in zijn plaats zijn
aanwezigheid waar te nemen op een proces dat verschillende weken in
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beslag heeft genomen en dat die advocaat verschillende belangrijke taken heeft vervuld, naast het debat over de burgerlijke belangen, door
gedurende het volledige strafrechtelijke debat en met name tijdens het
onderzoek ter zitting tussen te komen.
Met die overwegingen heeft het arrest naar recht kunnen afleiden dat
de tussenkomst van de raadsman van de verweerder gerechtvaardigd
was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt om
de verweerder meer dan 27.500 euro schadevergoeding te betalen.
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 de verweerder tot
de andere helft.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Hissel
(bij de balie te Luik) en mevr. Detiffe (bij de balie te Verviers).

N° 664
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.0688.F)

KAMER

1° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BEKLAAGDE. — BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN. — RECHTVAARDIGINGSGROND. — VEROORDELING TOT DE KOSTEN. — WETTIGHEID.
2° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — RECHTVAARDIGING. — BEKLAAGDE. — BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN. — RECHTVAARDIGINGSGROND. — VEROORDELING TOT DE KOSTEN. — WETTIGHEID.

1° en 2° De veroordeling tot de kosten is een juridisch gevolg van een veroordelende beslissing, van een beslissing tot internering of van een beslissing die
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt; het arrest van
het hof van beroep dat, na de feiten bewezen te hebben verklaard, oordeelt
dat de beklaagde op het ogenblik van de feiten in staat van krankzinnigheid
verkeerde in de zin van artikel 71 van het Strafwetboek, maar dat die staat,
die op het ogenblik van de uitspraak nog steeds voortduurt, niet het vereiste
maatschappelijk gevaar oplevert om de internering te rechtvaardigen, kan de
beklaagde niet veroordelen tot de kosten van de strafvordering. (Artt. 50,
tweede lid, en 71, Strafwetboek)
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(T.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 6 maart 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest verklaart de feiten van belaging bewezen en beslist om artikel 71 Strafwetboek op de eiseres toe te passen.
Die beslissing staat gelijk aan een vrijspraak.
In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen die beslissing, is het
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Er is geen grond om de middelen van de eiseres te onderzoeken die alleen opkomen tegen de beslissing die de feiten bewezen verklaart en die
bijgevolg geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Ambtshalve middel : schending van artikel 50, tweede lid Strafwetboek
De veroordeling tot de kosten is een rechtsgevolg van een veroordelende beslissing, van een beslissing tot internering of van een beslissing
die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt.
Na de feiten bewezen te hebben verklaard, oordeelt het arrest dat de
eiseres op het ogenblik van de feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde in de zin van artikel 71 Strafwetboek, maar dat die staat, die op
het ogenblik van de uitspraak nog steeds voortduurt, niet het vereiste
maatschappelijk gevaar uitmaakt om de internering te rechtvaardigen.
Met toepassing van de rechtvaardigingsgrond bepaald in het voormelde artikel 71, heeft het hof van beroep de eiseres niet veroordeeld. Het
kon haar bijgevolg niet verwijzen tot de kosten van de strafvordering.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot de kosten in eerste aanleg en in hoger beroep.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten en laat de andere
helft ten laste van de Staat.
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Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
De Clercq (bij de balie te Charleroi).

N° 665
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.0857.F)

KAMER

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — MOTIVERINGSPLICHT. — WETTIGHEIDSTOEZICHT. — BEGINSEL.
2° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 149.
— VONNISSEN EN ARRESTEN. — MOTIVERINGSPLICHT. — WETTIGHEIDSTOEZICHT.
— BEGINSEL.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. —
STRAFZAKEN. — MOTIVERINGSPLICHT. — GRONDSLAG VAN DE STRAFVORDERING.
— BEWIJSVOERING. — WETTIGHEIDSTOEZICHT. — BEGRIP.
4° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 149.
— VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN — MOTIVERINGSPLICHT. — GRONDSLAG VAN DE STRAFVORDERING. — BEWIJSVOERING. — WETTIGHEIDSTOEZICHT.
— BEGRIP.
5° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — VONNISSEN EN ARRESTEN.
— MOTIVERINGSPLICHT. — GRONDSLAG VAN DE STRAFVORDERING. — WETTIGHEIDSTOEZICHT. — BEGRIP.

1° en 2° De redenen van de vonnissen en arresten moeten het Hof in staat stellen het hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen (1). (Art. 149,
Grondwet)
3°, 4° en 5° Wanneer de redenen van het bestreden vonnis het Hof niet in staat
stellen de redenen te kennen op grond waarvan de rechtbank heeft besloten
dat de vervolging niet gegrond was, is het voor het Hof niet mogelijk het hem
opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen. (Art. 149, Grondwet)

(PROCUREUR

DES

KONINGS

TE

BERGEN T. T.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Henegouwen, afdeling Bergen, van 8 april
2014.
(1) Zie Cass. 19 oktober 2000, AR C.00.0164.F, AC 2000, nr. 562, R.C.J.B. 2001, p. 5, met
noot A. MEEÙS.
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De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel : schending van artikel 149 Grondwet
De redenen van de vonnissen en arresten moeten, om te beantwoorden
aan artikel 149 Grondwet, het Hof in staat stellen het hem opgedragen
wettigheidstoezicht uit te oefenen.
De verweerder werd vervolgd wegens een snelheidsovertreding die
met behulp van een automatisch werkend toestel was vastgesteld.
Wanneer, zoals te dezen, het afschrift van het proces-verbaal niet
werd toegezonden aan de overtreder vóór het verstrijken van de termijn
van veertien dagen te rekenen van de vaststelling van de overtreding,
geldt het proces-verbaal enkel bij wijze van inlichting.
De appelrechters hebben eerst erop gewezen dat de verweerder in zijn
verklaring aan de politie de feiten had toegegeven en had gepreciseerd
dat hij geen aandacht had geschonken aan de snelheid waarmee hij
reed.
Ze hebben voorts geoordeeld dat bij ontstentenis van een bijzonder
bewijsmiddel, de overtreding niet vrijelijk bewezen is door andere gegevens van het dossier
Die overweging stelt het Hof niet in staat de redenen te kennen op
grond waarvan de rechtbank heeft besloten dat de vervolging niet gegrond was, zodat het Hof niet in staat is het hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen.
Het middel van de eiser dat niet tot cassatie kan leiden in andere dan
de hierna gestelde bewoordingen, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Henegouwen, anders samengesteld, uitspraak doende in hoger beroep.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal.
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N° 666
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.0859.F)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSWAARDE. — WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — ARTIKEL 62. — PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING. — TOEZENDING AAN DE OVERTREDER. — TERMIJN. — NIET-NALEVING
VAN DE TERMIJN VAN TOEZENDING. — GEVOLG.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL 62. — PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING. — TOEZENDING AAN DE
OVERTREDER. — TERMIJN. — NIET-NALEVING VAN DE TERMIJN VAN TOEZENDING.
— BEWIJSWAARDE. — GEVOLG.
3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GESCHRIFTEN. — BEWIJSWAARDE. — WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — ARTIKEL 62. — PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING. — PROCES-VERBAAL GELDT ENKEL BIJ WIJZE VAN INLICHTING. —
GEVOLG. — MATERIËLE VASTSTELLINGEN. — BEWIJSWAARDE.
4° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL 62 — PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING. — PROCES-VERBAAL GELDT
ENKEL BIJ WIJZE VAN INLICHTING. — GEVOLG. — MATERIËLE VASTSTELLINGEN.
— BEWIJSWAARDE.

1° en 2° Wanneer het afschrift van het proces-verbaal de overtreder niet werd
toegezonden vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen, te rekenen van de vaststelling van de snelheidsovertreding met behulp van een automatisch werkend toestel, geldt het proces-verbaal enkel bij wijze van
inlichting (1). (Art. 62, achtste lid, Wegverkeerswet)
3° en 4° De omstandigheid dat een proces-verbaal van de politie enkel geldt bij
wijze van inlichting, aangezien het laattijdig aan de overtreder werd toegezonden, houdt niet in dat de materiële vaststellingen ervan niet werden verricht overeenkomstig het bij wet bepaalde bijzonder bewijsmiddel, noch dat
de op grond van die vaststellingen verkregen bekentenissen al hun bewijswaarde hebben verloren. (Art. 62, achtste lid, Wegverkeerswet)

(PROCUREUR

DES

KONINGS

TE

BERGEN T. H.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Henegouwen, afdeling Bergen, van 22 april
2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 26 september 2006, AR P.06.0572.N, AC 2006, nr. 438.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en miskenning van de regels van de bewijsvoering in strafzaken.
De verweerder werd vervolgd wegens een snelheidsovertreding die
met behulp van een automatisch werkend toestel was vastgesteld.
Wanneer, zoals te dezen, het afschrift van het proces-verbaal niet
werd toegezonden aan de overtreder vóór het verstrijken van de termijn
van veertien dagen te rekenen van de vaststelling van de overtreding,
geldt het proces-verbaal enkel bij wijze van inlichting.
Het vonnis oordeelt dat bij ontstentenis van een bijzonder bewijsmiddel, de overtreding niet vrijelijk bewezen is door andere gegevens van
het dossier.
Wat dat betreft wijzen de appelrechters erop dat de verweerder de feiten had toegegeven en vervolgens zijn bekentenissen had ingetrokken.
Ze vermelden dat die bekentenissen geen bewijswaarde hadden omdat
ze waren verkregen op grond van politie-informatie die niet overeenkomstig het bij wet bepaalde bijzonder bewijsmiddel werd vergaard.
Het feit dat een proces-verbaal van de politie enkel geldt als inlichting omdat het laattijdig aan de overtreder werd toegezonden, houdt
niet in dat de materiële vaststellingen ervan niet werden verricht overeenkomstig het bij wet bepaalde bijzonder bewijsmiddel, noch dat de op
grond van die vaststellingen verkregen bekentenissen al hun bewijswaarde hebben verloren.
In zoverre is het middel 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 correctionele rechtbank te Henegouwen, anders samengesteld, uitspraak doende in hoger beroep.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal.
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N° 667
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.1046.F)

KAMER

1° STRAF. — SAMENLOOP. — GESCHEIDEN BERECHTING. — COLLECTIEF MISDRIJF. — OPEENVOLGENDE VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS. —
CUMULATIE VAN DE STRAFFEN. — WERKSTRAF EN VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF.
— MOGELIJKHEID.
2° MISDRIJF. — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET. — EENHEID VAN OPZET. — COLLECTIEF
MISDRIJF. — OPEENVOLGENDE VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS.
— CUMULATIE VAN DE STRAFFEN. — WERKSTRAF EN VRIJHEIDSBEROVENDE
STRAF. — MOGELIJKHEID.

1° en 2° Hoewel het voordeel van de in artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek vermelde aanpassing ten gunste van de dader van het collectief misdrijf
niet afhangt van de voorwaarde dat er tussen de nog uit te spreken straf en
die waarmee de rechter rekening houdt, eenheid van voorwerp, aard, karakter of soort moet bestaan (1), verbiedt artikel 7, derde lid, van het Strafwetboek (2) hem om samen met een werkstraf een gevangenisstraf op te
leggen (3). (Artt. 7, derde lid, en 65, tweede lid, Strafwetboek)

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

BERGEN T. T.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 15 mei 2014.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het hof van beroep dat vaststelt dat de feiten waarvan het kennisneemt, de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet met feiten die
al eerder tot de veroordeling van de eiser tot een hoofdgevangenisstraf
hebben geleid, heeft de eiser met toepassing van artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek een bijkomende werkstraf opgelegd.
Hoewel het voordeel van de in de voormelde bepaling vermelde aanpassing ten gunste van de pleger van het collectief misdrijf niet afhangt van de voorwaarde dat er eenheid van voorwerp, aard, karakter
(1) Zie Cass. 31 mei 2006, AR P.06.0403.F, AC 2006, nr. 300, met concl. van advocaatgeneraal VANDERMEERSCH in Pas.
(2) Zie Cass. 13 februari 2013, AR P.12.1634.F, AC 2013, nr. 106.
(3) Zie Cass. 12 oktober 2010, AR P.10.1168.N, AC 2010, nr. 590.
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en soort moet bestaan tussen de uit te spreken straf en deze waarmee
hij rekening houdt, verbiedt artikel 7, derde lid, Strafwetboek, dat volgens het middel is geschonden, de rechter om samen met een werkstraf
een gevangenisstraf op te leggen.
Het middel is gegrond.
De onwettigheid leidt tot de vernietiging van de gehele beslissing
over de straf maar houdt geen verband met de schuldigverklaring van
de verweerder.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verweerder tot een
bijkomende werkstraf en tot een vervangende straf veroordeelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal.

N° 668
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.1170.F)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — BEGRIP. — BEWIJS. — BEGINSEL VAN DE LOYALITEIT VAN DE POLITIEDIENSTEN.
2° POLITIE. — BEGINSEL VAN DE
WIJS. — RECHT OP EEN EERLIJKE

LOYALITEIT VAN DE POLITIEDIENSTEN. —
BEHANDELING VAN DE ZAAK. — BEGRIP.

BE-

3° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — BEGINSEL VAN DE LOYALITEIT
VAN DE POLITIEDIENSTEN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK. — BEGRIP.

1°, 2° en 3° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt de eerbiediging in van het loyaliteitsbeginsel door de politiediensten (1). (Art. 6.1,
EVRM; art. 32, Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering)
(1) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,
Die Keure, 2010, 6e uitg., 39; Ch. DE VALKENEER, La tromperie dans l’administration de la
preuve, Brussel, Larcier, 2000, 266-267.
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(K. T. Q. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, correctionele kamer, van 6 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 32 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en van het recht van verdediging, voert aan
dat het arrest zijn beslissing niet kon gronden op bewijsmateriaal
voortkomend uit een huiszoeking die zonder bevel van de onderzoeksrechter en zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eiser was verricht. Volgens de eiser kon die handeling geen enkele
uitwerking hebben, aangezien de politie “de inbreuk opzettelijk heeft
gepleegd”.
Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt de eerbiediging in van het loyaliteitsbeginsel door de politiediensten.
Nadat de appelrechters hebben geoordeeld dat de garage waar de huiszoeking was verricht geen aanhorigheid van eisers woning was, de enige
plaats waarvoor een huiszoekingsbevel was verleend, hebben ze ook
aangenomen dat de eiser geen voorafgaande en schriftelijke toestemming tot die huiszoeking had gegeven, in strijd met artikel 1bis Huiszoekingswet.
Het arrest stelt voorts vast dat het vormvereiste niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven en dat het de betrouwbaarheid van de vergaarde bewijzen niet aantast, het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak niet in het gedrang brengt en niet het gevolg is van het plegen
van een strafbaar feit. Volgens het hof van beroep is de door de speurders begane onregelmatigheid louter formeel en zonder gevolg voor het
recht dat door de overtreden regel wordt beschermd, aangezien de uitdrukkelijke toestemming van de eiser tot het doorzoeken van zijn garagebox, nog vóór de huiszoeking, met zekerheid is vastgesteld in twee
processen-verbaal die hij heeft ondertekend.
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Met die overwegingen, die aantonen dat de politieagenten bij het vervullen van hun gerechtelijke opdrachten het loyaliteitsbeginsel niet
hebben miskend, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Divry
(bij de balie te Doornik).

N° 669
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.1271.F)

KAMER

1° VREEMDELINGEN. — EUROPESE UNIE. — ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN.
— TERUGKEER. — LIDSTATEN. — RICHTLIJN 2008/115/EG. — ILLEGAAL VERBLIJF. — SANCTIE. — VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — VERBOD. — TOEPASSINGSGEBIED.
2° EUROPESE UNIE. — ALLERLEI. — ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN. —
TERUGKEER. — LIDSTATEN. — RICHTLIJN 2008/115/EG. — ILLEGAAL VERBLIJF.
— SANCTIE. — VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — VERBOD. — TOEPASSINGSGEBIED.
3° VREEMDELINGEN. — EUROPESE UNIE. — ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN.
— TERUGKEER. — LIDSTATEN. — RICHTLIJN 2008/115/EG. — ILLEGAAL VERBLIJF. — SANCTIE. — VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — VERBOD. — TOEPASSINGSGEBIED. — VREEMDELING VEROORDEELD WEGENS HANDEL IN VERDOVENDE
MIDDELEN. — GEDRAG DAT DE OPENBARE ORDE OF DE NATIONALE VEILIGHEID IN
HET GEDRANG KAN BRENGEN. — GEVOLG.
4° EUROPESE UNIE. — ALLERLEI — ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN. — TERUGKEER. — LIDSTATEN. — RICHTLIJN 2008/115/EG. — ILLEGAAL VERBLIJF. —
SANCTIE. — VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF. — VERBOD. — TOEPASSINGSGEBIED.
— VREEMDELING VEROORDEELD WEGENS HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN. —
GEDRAG DAT DE OPENBARE ORDE OF DE NATIONALE VEILIGHEID IN HET GEDRANG
KAN BRENGEN. — GEVOLG.

1° en 2° Artikel 2.2.b, van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement
en de Raad van 16 december 2008 bepaalt dat de Lidstaten kunnen besluiten
de richtlijn niet toe te passen op onderdanen van derde landen die verplicht
zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van een strafrechtelijke sanctie overeenkomstig de nationale wetgeving; uit het arrest van
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6 december 2011 van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de
onderdanen van derde landen die naast het misdrijf illegaal verblijf, één of
meerdere andere misdrijven hebben gepleegd, in voorkomend geval, krachtens die bepaling aan de toepassing van de richtlijn kunnen worden onttrokken (1). (Art. 75, derde lid, Vreemdelingenwet; art. 2.2.b, richtlijn 2008/
115/EG van 16 december 2008)
3° en 4° De vreemdeling die wordt geacht door zijn gedrag de openbare orde of
de nationale veiligheid in het gedrang te kunnen brengen, kan bevel worden
gegeven het grondgebied te verlaten; aangezien een strafrechtelijke veroordeling wegens handel in verdovende middelen kan aangemerkt worden als
feiten die de openbare orde in het gedrang kunnen brengen en die een maatregel tot terugkeer van de daartoe veroordeelde vreemdeling tot gevolg kunnen hebben, kan de rechter beslissen om de vreemdeling die onwettig het Rijk
binnenkomt of er verblijft en die er wegens handel in verdovende middelen
wordt veroordeeld, de gevangenisstraf op te leggen bepaald bij artikel 75, eerste lid, van de wet van 15 december 1980. (Art. 7, 3°, en 75, eerste lid, Vreemdelingenwet; art. 2.2.b, richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008)

(Z.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik, correctionele kamer, van 25 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat de beslissing van het arrest, om overeenkomstig artikel 75 Vreemdelingenwet aan de eiser een gevangenisstraf
op te leggen om de enige reden dat hij onwettig op het grondgebied verblijft, richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van
16 december 2008, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie, schendt.
Volgens de eiser laat het gemeenschapsrecht alleen vrijheidsberovende straffen toe ten aanzien van vreemdelingen die onwettig op het
grondgebied verblijven en die opzettelijk en op actieve wijze alle
dwangmaatregelen doen mislukken die ter beschikking staan van de
Lidstaten om hun terugkeer te verzekeren. Het middel voert aan dat
onderdanen van derde landen als bedoeld in artikel 2.2.b, van de richt(1) Zie Cass. 14 december 2011, AR P.11.1623.F, AC 2011, nr. 685.
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lijn alleen kunnen uitgesloten worden [van het toepassingsgebied] van
die richtlijn in zoverre de terugkeerverplichting aan een vreemdeling
wordt opgelegd bij wijze van strafrechtelijke sanctie of het gevolg is
van een dergelijke sanctie. Hij leidt daaruit af dat, aangezien de gevangenisstraf geen dwangmaatregel is met het oog op de terugkeer van de
eiser, hem geen gevangenisstraf kon worden opgelegd.
Het voormelde artikel 2.2.b bepaalt dat de Lidstaten kunnen besluiten de richtlijn niet toe te passen op onderdanen van derde landen aan
wie een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd die de terugkeer voorziet of als gevolg heeft, overeenkomstig de nationale wetgeving.
Uit het arrest van 6 december 2011 van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de onderdanen van derde landen die naast het
misdrijf onwettig verblijf, één of meerdere andere misdrijven hebben
gepleegd, in voorkomend geval, krachtens die bepaling aan de toepassing van de richtlijn kunnen worden onttrokken.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser ook wordt vervolgd wegens handel in verdovende middelen en zich in staat van herhaling bevindt omdat hij reeds werd veroordeeld wegens misdrijven van
dezelfde aard.
Met toepassing van artikel 7, 3°, van de wet van 15 december 1980 kan
aan de vreemdeling die wordt geacht door zijn gedrag de openbare orde
of de nationale veiligheid in het gedrang te kunnen brengen, bevel worden gegeven om het grondgebied te verlaten.
Een strafrechtelijke veroordeling wegens handel in verdovende middelen kan aangemerkt worden als een feit dat de openbare orde in het
gedrang kan brengen en dat een maatregel tot terugkeer van de vreemdeling tot gevolg kan hebben.
Daaruit volgt dat de appelrechters, zonder artikel 2.2.b van de richtlijn te schenden, konden beslissen om de eiser de gevangenisstraf op te
leggen bepaald bij artikel 75, eerste lid, van de wet van 15 december
1980.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Lecuyer
(bij de balie te Luik).
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N° 670
2°

— 5 november 2014
(AR P.14.1383.F)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
OF ARREST. — UITSPRAAK. — ONDERTEKENING VAN DE BESLISSING. — CHRONOLOGIE VAN DE UITSPRAAK EN VAN DE ONDERTEKENING. — ARTIKEL 782 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK. — TOEPASSING. — AARD.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
OF ARREST. — UITSPRAAK. — ONDERTEKENING VAN DE BESLISSING. — IN DE
AKTE VERMELDE VASTSTELLINGEN. — BEVESTIGING DOOR DE GRIFFIER. — BEGRIP.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
OF ARREST. — BESLISSING GEWEZEN DOOR ALLE MAGISTRATEN VAN HET RECHTSCOLLEGE DIE ALLE ZITTINGEN OVER DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND. — OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VERPLICHTING. — UITSPRAAK DOOR DE
VOORZITTER. — AFWEZIGHEID VAN DE OVERIGE MAGISTRATEN VAN HET RECHTSCOLLEGE. — WETTIGHEID.

1° Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek, dat van toepassing is in strafzaken, is niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid en is evenmin substantieel (1).
2° Noch artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere bepaling
leggen de griffier op om met opeenvolgende handtekeningen elk van de in
eenzelfde akte vermelde vaststellingen te bevestigen.
3° De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn in
strafzaken, maken een onderscheid tussen het wijzen, het ondertekenen en
het uitspreken van een vonnis; het feit dat het vonnis of het arrest kan worden uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, in
afwezigheid van de overige magistraten van het rechtscollege, hoewel een
van hen in de onmogelijkheid verkeerde om het vóór de uitspraak te ondertekenen, maakt geen schending uit van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de beslissing op straffe van nietigheid moet worden
gewezen door alle magistraten van het rechtscollege die alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond. (Artt. 779, 782, 782bis en 785, Gerechtelijk Wetboek)

(Z.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 15 juli 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 22 november 2011, AR P.11.0993.N, AC 2011, nr. 635.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende
beslissing op de strafvordering
Middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, verwijt het arrest dat het niet aantoont dat het
vóór de uitspraak werd ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier. Het voert aan dat diens handtekening niet
juist onder de vermelding is aangebracht waarin wordt verklaard dat
een van de raadsheren die de zaak heeft gewezen, in de onmogelijkheid
verkeert om het arrest te ondertekenen.
Eensdeels is artikel 782 niet voorgeschreven op straffe van nietigheid
en is het evenmin een substantieel vormvereiste.
Anderdeels leggen noch artikel 785 noch enige andere wetsbepaling de
griffier op om met opeenvolgende handtekeningen elk van de in eenzelfde akte vermelde vaststellingen te bevestigen.
Het arrest vermeldt dat de zaak door de drie magistraten werd gewezen die het onderzoek van de zaak op de rechtszitting hebben bijgewoond, dat de enige die het arrest niet ondertekend heeft, in de
onmogelijkheid verkeerde om te tekenen en dat het arrest in openbare
rechtszitting werd uitgesproken in tegenwoordigheid van de voorzitter,
een magistraat van het openbaar ministerie en de griffier. Die authentieke akte, die door de voorzitter en de griffier is ondertekend, geldt als
bewijs tot betichting van valsheid. Er blijkt met name uit dat het arrest, vóór de uitspraak, werd ondertekend door twee van de rechters die
het hebben gewezen, terwijl de derde in de onmogelijkheid verkeerde
om het te ondertekenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die toepasselijk zijn in
strafzaken, maken een onderscheid tussen het wijzen, het ondertekenen en het uitspreken van een vonnis.
Het feit dat het vonnis of het arrest kan worden uitgesproken door de
voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, in afwezigheid van de
overige magistraten van het rechtscollege, hoewel een van hen in de onmogelijkheid verkeerde om het vóór de uitspraak te ondertekenen,
maakt geen schending uit van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de beslissing, op straffe van nietigheid, moet worden gewezen door alle magistraten van het rechtscollege die alle zittingen
over de zaak hebben bijgewoond.
Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding
Door de verwerping van het cassatieberoep tegen de veroordelende beslissing krijgt die beslissing kracht van gewijsde.
Het cassatieberoep heeft geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop, advocaatgeneraal. — Advocaat: de heer Detremmerie (bij de balie te Brussel).

N° 671
1°

— 6 november 2014
(AR C.13.0427.F)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — ONSPLITSBAAR GESCHIL. — BEGRIP.
2° ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL). — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONSPLITSBAAR GESCHIL. — BEGRIP. — AANKOOP VAN EEN VOERTUIG DOOR ECHTGENOTE.
— DOOR DE ECHTGENOTEN INGESTELDE VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE
KOOPOVEREENKOMST. — VONNIS DAT DE VORDERING NIET-GEGROND VERKLAART.
— VONNIS DAT T.A.V. DE ECHTGENOOT DEFINITIEF IS GEWORDEN. — HOGER BEROEP VAN DE ECHTGENOTE.

1° en 2° Het arrest, dat oordeelt dat de oorspronkelijke twee eisers, in de motivering van de conclusie die zij voor de eerste rechter genomen hadden, de
ontbinding van de overeenkomst vorderden, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing van de
eerste rechter die de vordering van de echtgenoot tot ontbinding van de verkoop tussen de eiseres en de verkoper verwerpt en van de beslissing in hoger
beroep die de voormelde ontbinding in het voordeel van de eiseres zou uitspreken, materieel onmogelijk zou zijn en, bijgevolg, het geschil onsplitsbaar
en het hoger beroep niet ontvankelijk zijn (1). (Artt. 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek)
(1) Zie Cass. 11 maart 2010, AR C.09.0225.N, AC 2010, nr. 172.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2516 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2516

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.11.14 - N° 671

(D. T. BOUVY MOTOR N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 21 januari 2013.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat vaststelt dat het hoger beroep van de eiseres niet was gericht
tegen haar echtgenoot en dat laatstgenoemde, aan wie de beslissing van de eerste rechter was betekend, tegen die beslissing geen hoger beroep heeft ingesteld,
verklaart het hoger beroep van de eiseres vervolgens niet-ontvankelijk om de
volgende redenen:
“Luidens het dagvaardingsexploot van 12 juni 2008, dat de eerste aanleg inleidt, voerden (de eiseres) en haar echtgenoot,V.L., aan dat eerstgenoemde van
de (verweerster) een voertuig Audi A2 had gekocht, dat op 31 juli 2007 in brand
was geraakt, nadat ze een ontploffing had gehoord.
Zij stelden de beroepsverkoper op grond van de artikelen 1649bis tot 1649octies
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk wegens gebrek aan overeenstemming
en vorderden de ontbinding van de overeenkomst alsook een schadevergoeding,
die zij provisioneel ramen op een bedrag van 18.752 euro, met interest.
De partijen hebben een tijdschema voor een instaatstelling bij consensus uitgewisseld, waarin enkel aan (de eiseres) en aan de (verweerster) maar niet aan
V.L. een termijn voor het nemen van een conclusie werd opgelegd. Bij beschikking van 30 juni 2008, die in de zaak tussen (de eiseres en haar echtgenoot) en de
(verweerster) is gewezen, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van
dat tijdschema akte genomen.
De conclusie die op 18 maart 2009 op de griffie van de rechtbank is neergelegd,
is gesteld in naam van (de eiseres).
Uit de motivering van die conclusie blijkt evenwel dat ze ook is genomen voor
V.L., aangezien daarin wordt vermeld dat ‘de (eiseres) en haar echtgenoot de
vergoeding van hun schade vorderen’, dat ‘zij de ontbinding van de overeenkomst en een aanvullende schadevergoeding eisen overeenkomstig het gemeen
recht’ en dat ‘de klacht [van de eiseres en van haar echtgenoot] provisioneel is
gesteld als volgt…’.
Niettemin wordt de in de slotsom gevorderde veroordeling enkel in het voordeel van (de eiseres) gevorderd.
Het proces-verbaal van de rechtszitting van 3 juni 2009, tijdens welke de zaak
is gepleit voor de eerste rechter, preciseert dat ‘meester de Biourge de eisers bijstand verleent’.
Het vonnis in de zaak tussen (de eiseres) en V.L. verklaart de vordering ontvankelijk en ongegrond.
De vordering is dus ingesteld in naam van beide echtgenoten, die beiden de
ontbinding van de overeenkomst en de vergoeding van hun schade vorderen en
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hun hoedanigheid van eisers hebben bevestigd op de rechtszitting waar de zaak
is gepleit en in beraad is genomen.
Het vonnis is betekend aan V.L., die daartegen niet tijdig hoger beroep heeft
ingesteld.
Dat vonnis is jegens hem derhalve definitief.
Aangezien de twee [oorspronkelijke] eisers in de motivering van hun conclusie
de ontbinding van de overeenkomst vorderden, is het geschil onsplitsbaar in de
zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek.
De gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing die, op het hoger beroep
van (de eiseres), de vordering tot ontbinding gegrond zou verklaren en van het
beroepen vonnis dat de voormelde, door V.L. ingestelde vordering tot ontbinding, waarvan de ontvankelijkheid niet opnieuw in vraag was gesteld, ongegrond heeft verklaard en dezelfde koopovereenkomst betreft, zou materieel
onmogelijk zijn.
Krachtens artikel 1053, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
moet de appellant, wanneer het geschil onsplitsbaar is en om te voorkomen dat
zijn hoger beroep niet wordt toegelaten, de andere niet in beroep komende, niet
in beroep gedagvaarde of niet-opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen
van hoger beroep en ten laatste vóór het sluiten van het debat in de zaak betrekken.
(De eiseres) heeft dat niet gedaan”.
Grieven
Artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het geschil
onsplitsbaar is, het hoger beroep gericht moet worden tegen alle partijen wier
belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep; dat laatstgenoemde bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of
niet-opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten
laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak moet betrekken; dat het hoger beroep bij niet-inachtneming van de in dat artikel gestelde regels niet wordt
toegelaten en dat de beslissing kan worden tegengeworpen aan alle in de zaak
betrokken partijen.
Krachtens artikel 31 van hetzelfde wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar
in de zin van artikel 1053 wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk
zou zijn.
Het criterium van onsplitsbaarheid hangt niet af van de aard van het geschil
maar van de uitkomst ervan. De rechter dient na te gaan of de te wijzen beslissing strijdig zou kunnen zijn met de reeds gewezen beslissing en of die strijdigheid aanleiding zou kunnen geven tot de volstrekt materiële onmogelijkheid om
de twee beslissingen ten aanzien van alle partijen gezamenlijk ten uitvoer te
leggen.
Er kan echter geen materiële onmogelijkheid bestaan om de beslissing die de
door V.L. ingestelde vordering tot ontbinding verwerpt (een beslissing die jegens hem definitief is geworden) en een eventuele beslissing in hoger beroep die
een dergelijke vordering enkel in het voordeel van de eiseres gegrond zou verklaren, gezamenlijk ten uitvoer te leggen.
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiseres onontvankelijk verklaart, op
grond dat, “aangezien de twee [oorspronkelijke] eisers in de motivering van hun
conclusie de ontbinding van de overeenkomst vorderden, het geschil onsplitsbaar is in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek (en dat) de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing die, op het hoger beroep van (de
eiseres), de vordering tot ontbinding gegrond zou verklaren en van het beroepen
vonnis dat de voormelde, door V.L. ingestelde vordering tot ontbinding, waarvan de ontvankelijkheid niet opnieuw in vraag was gesteld, ongegrond heeft verklaard en dezelfde koopovereenkomst betreft, materieel onmogelijk zou zijn”,
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verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 31 en
1053 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek bepaalt, in het eerste lid, dat wanneer het geschil onsplitsbaar is, het hoger beroep gericht moet worden
tegen alle partijen wiens belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep, in het tweede lid dat laatstgenoemde bovendien de andere
niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak moet betrekken, en in
het derde lid dat het hoger beroep bij niet-inachtneming van die regels
niet wordt toegelaten.
Krachtens artikel 31 van dat wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in de zin van het voormelde artikel 1053 wanneer de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn.
Het arrest stelt vast dat de eiseres het litigieuze tweedehandsvoertuig van de verweerster heeft gekocht en dat de vordering die het geding ten gevolge van de brand van dat voertuig heeft ingeleid, tot de
ontbinding van de koopovereenkomst en de vergoeding van de geleden
schade strekte.
Het arrest vermeldt dat die vordering is ingesteld voor de eerste rechter door de eiseres en door haar echtgenoot, dat de eerste rechter, zonder de ontvankelijkheid van die vordering ten aanzien van de
echtgenoot van de eiseres in vraag te stellen, de vordering ten aanzien
van beiden ongegrond heeft verklaard en dat het vonnis van de eerste
rechter, dat aan de echtgenoot van de eiseres was betekend, bij gebrek
aan hoger beroep van die echtgenoot jegens hem definitief is geworden.
Het arrest, dat beslist dat “de twee [oorspronkelijke] eisers in de motivering van hun [voor de eerste rechter genomen] conclusie de ontbinding van
de overeenkomst vorderden”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing
dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing van de eerste
rechter die de vordering van de echtgenoot van de eiseres tot ontbinding van de verkoop tussen laatstgenoemde en de verweerster verwerpt
en de beslissing in hoger beroep die de voormelde ontbinding in het
voordeel van de eiseres zou uitspreken, materieel onmogelijk zou zijn
en, bijgevolg, het geschil onsplitsbaar en het hoger beroep niet ontvankelijk is.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
6 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Oosterbosch en mevr. Grégoire.

N° 672
1°

— 6 november 2014
(AR C.13.0564.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — DOOR DE
VERWEERDER OPGEWORPEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. — VERVANGING VAN REDEN. — FEITELIJKE VASTSTELLINGEN. — BEVOEGDHEID VAN HET
HOF. — GRENS.
2° BESLAG. — ALGEMEEN. — BESLAGEXPLOOT. — VERMELDINGEN. — DOEL.

1° Het voorstel om een door een middel bekritiseerde rechtsgrond te vervangen
door een reden, die het Hof zou verplichten feiten te onderzoeken, waarvoor
het niet bevoegd is, kan niet worden aangenomen (1).
(1) Het arrest voegt zich naar de rechtspraak van het Hof, volgens welke de tegen
een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat het Hof
de bekritiseerde motieven door een rechtsgrond mag vervangen, niet kan worden aangenomen wanneer die rechtsgrond berust op een feitelijk gegeven dat in de bestreden
beslissing niet is vastgesteld (Cass. 9 juni 1988, AC 1987-88, nr. 618, en noot 1, p. 1303).
Bij een vervanging van redenen kan het Hof immers niet zelf feitelijke gegevens
onderzoeken zonder dat het zijn bevoegdheid zou overschrijden (conclusie van eerste
advocaat-generaal LECLERCQ vóór Cass. 13 december 2004, AC 2004, nr. 609).
Daarom wijst het Hof er ook op dat de feiten op grond waarvan zij tot een vervanging van redenen overgaat, door de bestreden beslissing zijn vastgesteld of uit de vermeldingen van die beslissing blijken (Cass. 16 december 2005, AC 2005, nr. 679, met
concl. OM in Pas 2005; Cass. 2 december 2002, ibid., 2002, nr. 649; Cass. 29 oktober 1992, AC
1991-92, nr. 704).
In zijn bijdrage over La preuve du fait devant la Cour de Cassation wijst de heer Paul
Alain FORIERS op het onderscheid tussen de feiten van de rechtspleging die voor het
Hof van Cassatie wordt gevolgd, de feiten van de rechtspleging die voor de feitenrechter wordt gevolgd en de feiten van de zaak (La preuve en droit, Travaux du Centre
national de recherches de logique, Brussel, Bruylant, 1981, 123). Dat onderscheid is niet
zonder belang voor de strengheid waarmee de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan gedefinieerd worden teneinde een feit als vaststaand te beschouwen.
Om te vermijden dat het Hof zich zou mengen in het vonnis over de grond van de
zaak, mag het, wat betreft de feiten van de zaak, bij een vervanging van redenen enkel
acht slaan op de vaststellingen van de bestreden beslissing.
Indien de vervanging van redenen gegrond was op een feit van de rechtspleging die
voor de feitenrechter gevolgd werd, zou het Hof daarentegen acht kunnen slaan op de
stukken van de rechtspleging die voor die rechter gevolgd wordt (zie Cass. 11 maart
2004, AC 2004, nr. 139).
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2° Artikel 1389, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek onderwerpt de vermelding, in
het beslagexploot, van het gevorderde bedrag en van de titel krachtens welke
het beslag wordt gedaan, aan geen enkele bijzondere vorm; het is voldoende
dat zij de schuldenaar en de derde-beslagene toestaat met zekerheid de titel
te identificeren waarop het beslag is gebaseerd. (Art. 1389, 3°, Gerechtelijk
Wetboek)

(R. T. EUROPESE UNIE)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 18 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als
volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
— de artikelen 31 tot 45 van het Verdrag tussen de Staten-leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring, ondertekend te Brussel op 27
september 1968 en goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971;
— de artikelen 1386, 1389, 1494, inzonderheid eerste lid, 1495, inzonderheid eerste lid, en 1539, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
— voor zover nodig, de artikelen 34 tot 55, inzonderheid 38 en 41, van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken;
— voor zover nodig, algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een norm uit
het internationale verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde, voorrang moet krijgen op het interne recht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het vonnis in eerste aanleg, “het
uitvoerend beslag onder derden dat op 10 mei 2007 bij de Europese Commissie —
gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst — is gedaan (en) verklaart
bijgevolg” de oorspronkelijke vordering die ertoe strekte “de verweerster zomaar schuldenaar te verklaren van een bij haar op 10 mei 2007 gedane derdenbeslag” niet-gegrond en verwerpt die vordering van de eiseres.
Die beslissing is met name gegrond op de volgende redenen :
“3. Wat betreft de geldigheid van het beslag van 10 mei 2007 (…)
3.3. Het probleem van de geldigheid van het bedoelde beslag betreft niet de betekening van het Duitse vonnis, of meer bepaald het feit dat het niet nogmaals
samen met het exequaturvonnis werd betekend, zoals de (eiseres) poogt te bewe-
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ren. Er moet integendeel worden nagegaan of het exequaturvonnis dat in het beslagexploot van 10 mei 2007 wordt vermeld als de uitvoerbare titel die als
grondslag voor het beslag dient, op zichzelf ook werkelijk de uitvoerbare titel
kan vormen.
Het hof [van beroep] stelt vast wat volgt:
— het vonnis van de rechtbank te Bonn van 29 mei 2001 werd aan de beslagen
schuldenaar betekend vóór het exequaturvonnis en vóór de door de (eiseres) genomen maatregelen van tenuitvoerlegging.
— het beslagexploot van 10 mei 2007 is gebaseerd op het exequaturvonnis,
waarbij het vonnis van de rechtbank te Bonn niet wordt vermeld als titel die als
grondslag voor het beslag dient.
In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, volstaat het exequaturvonnis op
zich niet als uitvoerbare titel.
De rechtsleer en de rechtspraak waarnaar de (eiseres) verwijst, leiden niet tot
een andere conclusie.
Het feit dat de in het buitenland verkregen titel geïntegreerd moet worden in
de rechtsorde van de Staat waar de schuldeiser het vonnis wil doen uitvoeren,
betekent immers nog niet dat de exequaturbeslissing die aan de titel zijn uitvoerbaar karakter geeft en hem op hetzelfde niveau als een nationale titel tilt,
daardoor alleen al de uitvoerbare titel zou worden in de plaats van het buitenlandse vonnis dat met het exequaturvonnis gepaard gaat.
Het feit dat, zoals (de eiseres) terecht aanvoert, in voorliggend geval niet de
verordening 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van toepassing is maar het Verdrag van Brussel van 27
september 1968, wat overigens niet het voorwerp van het geschil tussen de partijen vormt, verandert hieraan niets.
Hetzelfde geldt voor de betekening van de Duitse titel in Duitsland: de vraag
is niet waar (in België of in Duitsland) het vonnis over de zaak zelf werd betekend aan de beslagen schuldenaar en evenmin of die betekening afzonderlijk of
samen met de betekening van het exequaturvonnis is geschied; het gaat er gewoon om dat het beslagexploot verplicht de uitvoerbare titel moet vermelden
waarop het beslag is gebaseerd en dat die titel, in dat geval, bestaat uit het
buitenlandse vonnis samen met het exequaturvonnis.
Kortom, het exequaturvonnis volstaat niet als grondslag voor het beslag; de
uitvoerbare titel bestaat uit het buitenlandse vonnis, dat de veroordeling van
de schuldenaar ten opzichte van zijn schuldeiser bevat, samen met het exequaturvonnis, dat aan het vonnis van de buitenlandse rechter zijn uitvoerbaar karakter verleent.
Wat betreft het argument van (de eiseres) volgens hetwelk het exequaturvonnis in voorliggend geval niet enkel de Duitse beslissing uitvoerbaar verklaart
maar op zichzelf een uitvoerbare titel vormt, in zoverre het de beslagen schuldenaar onvoorwaardelijk veroordeelt […] ‘om aan (de eiseres) een onderhoudsuitkering van 4.329 Deutsche Mark per maand te betalen, vóór de derde dag van
elke maand en dit vanaf maart 2000’, stelt het hof [van beroep] vast dat het
exequaturvonnis, in tegenstelling tot wat de (eiseres) wil doen geloven op grond
van een gedeeltelijk citaat uit dat vonnis, geen veroordeling tot betaling bevat.
Uit de volledige tekst van het exequaturvonnis blijkt immers dat het voormelde vonnis in duidelijke bewoordingen vermeldt dat het de beschikking van
het kantongerecht te Bonn van 29 mei 2001 uitvoerbaar verklaart in België, in
zoverre die beslissing de gewezen echtgenoot [van de eiseres] veroordeelt om
(haar) een onderhoudsuitkering te betalen.
Het hoger beroep is om de voorgaande redenen niet gegrond”.
Grieven
(…)
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Tweede onderdeel
I. Artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het beslagexploot “op
straffe van nietigheid de vermelding van het gevorderde bedrag en van de titel
krachtens welke het beslag wordt gedaan” moet bevatten. Dat artikel legt geen
enkele geijkte formule op, voor zover de vermelding van de titel krachtens welke het beslag wordt gedaan duidelijk en ondubbelzinnig is.
II. Het beslagexploot van 10 mei 2007 dat de eiseres voor het hof van beroep
heeft overgelegd, is verwoord als volgt: “Uitvoerend beslag onder derden. In het
jaar tweeduizendenzeven, op 10 mei, op verzoek van [de eiseres], krachtens een
beschikking die op verzoekschrift ten laste van [haar gewezen echtgenoot] is gewezen (…) door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 27 februari 2002, die
de beschikking van 29 mei 2001 van het kantongerecht te Bonn (Duitsland) uitvoerbaar verklaart in België, waarvan een afschrift van de uitvoerbare expeditie
aan de voornoemde beslagene op 15 april 2002 is betekend door Dominique Leroy,
gerechtsdeurvaarder te Etterbeek, en waarvan een nieuw afschrift wordt betekend samen met een afschrift van deze documenten, verklaar ik, ondergetekende P. G., plaatsvervanger van W. C., gerechtsdeurwaarder (…) dat ik aan de
Europese Commissie heb betekend en verklaard dat ik, voor de verzoekende partij, bij de betekende partijen op dit ogenblik derdenbeslag leg op alle gelden en
bedragen, uitkeringen en alle voorwerpen die zij verschuldigd zijn of zullen zijn
aan de voornoemde [gewezen echtgenoot van de eiseres] en, met name, op zijn
wedde en zijn pensioenfonds, en dat teneinde de betaling te verkrijgen van de
hierna vermelde bedragen […]”.
III. De reden volgens welke “het beslagexploot van 10 mei 2007 is gebaseerd op
het exequaturvonnis, waarbij het vonnis van de rechtbank te Bonn niet wordt
vermeld als titel die als grondslag voor het beslag dient”, kan het volgende betekenen:
— ofwel bevat het beslagexploot van 10 mei 2007 niet de vermelding “krachtens een beschikking (…) die de beschikking van het kantongerecht te Bonn
(Duitsland) van 29 mei 2001 uitvoerbaar verklaart in België” (eerste uitlegging);
— ofwel oordeelt het arrest dat artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek de
optredende gerechtsdeurwaarder oplegt een geijkte formule te eerbiedigen en de
woorden in een welbepaalde volgorde te schrijven, zodat het beslagexploot nietig is indien het de vermelding “krachtens een beschikking (…) van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 27 februari 2002, die de beschikking van 29
mei 2001 van het kantongerecht te Bonn uitvoerbaar verklaart in België” bevat
en geldig is indien het de vermelding “krachtens een beschikking van het kantongerecht te Bonn van 29 mei 2001, die in België uitvoerbaar is verklaard door
een beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 27 februari
2002 bevat” (tweede uitlegging).
Indien het arrest volgens de eerste uitlegging begrepen moet worden, miskent
het de bewijskracht van stuk 7 van het dossier dat de eiseres voor het hof van
beroep heeft overgelegd (het afschrift van het exploot van het uitvoerend beslag
onder derden van 10 mei 2007), doordat het geen rekening houdt met de vermelding “die de beschikking van het kantongerecht te Bonn (Duitsland) van 29 mei
2001 uitvoerbaar verklaart in België”, dat in dat stuk voorkomt (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien het arrest volgens de tweede uitlegging begrepen moet worden, schendt
het artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk het beslagexploot “de vermelding (…) van de titel krachtens welke het beslag wordt gedaan”
moet bevatten, maar niet oplegt dat die vermelding volgens een geijkte formule
moet zijn gesteld en evenmin dat de woorden in een welbepaalde volgorde moeten worden vermeld (schending van artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek
en, voor zover nodig, van alle in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek).
Subsidiair, gesteld dat uit artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek moet
worden afgeleid dat het beslagexploot nietig is indien het de vermelding “krach-
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tens een beschikking die (…) is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel op 27 februari 2002, die de beschikking van 29 mei 2001 van het kantongerecht te Bonn (Duitsland) uitvoerbaar verklaart in België” bevat en geldig is
indien het de vermelding “krachtens een beschikking die op 29 mei 2001 is gewezen door het kantongerecht te Bonn, die in België uitvoerbaar is verklaard door
een beschikking die op 27 februari 2002 is gewezen door de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel” bevat, miskent het voormelde artikel 1389 het billijk karakter van de procedure, door de geldigheid van een beslagakte te onderwerpen aan
een zinloos formalisme, dat geenszins objectief en redelijkerwijs te verantwoorden is.
In de tweede uitlegging past het arrest derhalve onwettig een interne rechtsregel toe (namelijk het voormelde artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek),
waardoor het arrest het billijk karakter van de procedure miskent, zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (schending van artikel 6.1 van het in de
aanhef van het middel bedoelde internationale verdrag en, voor zover nodig,
miskenning van het in de aanhef van het middel bedoelde algemene rechtsbeginsel).
Bovendien kunnen de ter zake dienende bepalingen van het Verdrag van Brussel niet in die zin worden uitgelegd dat, wanneer een rechterlijke beslissing is
gewezen in een verdragsluitende Staat en daar uitvoerbaar is, zijn gedwongen
tenuitvoerlegging in een andere verdragsluitende Staat onderworpen wordt aan
een zinloos formalisme dat geenszins objectief en redelijkerwijs te verantwoorden is. De ter zake dienende bepalingen van de verordening (EG) nr. 44/2001 van
de Raad van 22 december 2000 en, inzonderheid, de artikelen 38 en 41, die bepalen
dat de rechterlijke beslissing die in een lidstaat gewezen en daar uitvoerbaar is,
in een andere lidstaat “zonder toetsing uit hoofde van de artikelen 34 en 35” ten
uitvoer wordt gelegd zodra de vormvereisten van artikel 53 vervuld zijn, kunnen
evenmin in die zin worden uitgelegd dat de tenuitvoerlegging in een Lidstaat
van een rechterlijke beslissing die in een andere Lidstaat werd gewezen, kan
worden onderworpen aan een zinloos formalisme dat geenszins objectief en redelijkerwijs te verantwoorden is.
Die bepalingen worden bijgevolg geschonden indien een bepaling van de interne wet van de verzoekende Staat tot gevolg heeft dat een maatregel van gedwongen tenuitvoerlegging nietig is indien de akte van tenuitvoerlegging de
vermelding “krachtens een beschikking die is gewezen door die rechtbank van
de verzoekende Staat, die de beschikking die is gewezen door die rechtbank van
de Staat van herkomst uitvoerbaar verklaart” bevat en geldig is indien de akte
van tenuitvoerlegging de vermelding “krachtens een beschikking die gewezen is
door die rechtbank van de Staat van herkomst, die in de verzoekende Staat uitvoerbaar is verklaard door een beschikking die is gewezen door die rechtbank
van die verzoekende Staat” bevat.
In de tweede uitlegging past het arrest bijgevolg onwettig een interne rechtsregel toe (het voormelde artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek) die strijdig
is met de bepalingen van Europees recht, die ertoe strekken de tenuitvoerlegging, in een Lidstaat, van een in een andere Lidstaat gewezen vonnis te bevorderen (schending van de artikelen 31 tot 45 van het in de aanhef van het middel
bedoelde Verdrag van Brussel en, voor zover nodig, van de artikelen 34 tot 55,
inzonderheid 38 en 41, van de in de aanhef van het middel bedoelde verordening
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een norm uit
het internationale verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde, voorrang moet krijgen op het interne recht).
(…)
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
Over de door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De verweerster voert aan dat de door het onderdeel bekritiseerde beslissing van het arrest volgens welke het hoger beroep niet gegrond is,
op grond van de feitelijke vaststellingen van het arrest naar recht verantwoord wordt door de rechtsgrond die zij voorstelt in de plaats te
stellen van de door het onderdeel bekritiseerde rechtsgrond volgens
welke de uitvoerbare titel betreffende een aan de echtgenoot toegekende onderhoudsuitkering geen enkele uitwerking meer heeft te rekenen
van de overschrijving van de echtscheiding, die vóór het instellen van
het hoger beroep is geschied.
Aangezien het arrest niet vaststelt op welke datum de echtscheiding
werd overgeschreven, kan het middel van niet-ontvankelijkheid, dat
het Hof zou verplichten feiten te onderzoeken, waartoe het niet bevoegd is, niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Krachtens artikel 1389, 3°, Gerechtelijk Wetboek bevat het beslagexploot, op straffe van nietigheid, de vermelding van het gevorderde bedrag en van de titel krachtens welke het beslag wordt gedaan.
Die bepaling onderwerpt die vermelding aan geen enkele bijzondere
vorm. Het is voldoende dat zij de schuldenaar en de derde-beslagene
toestaat met zekerheid de titel te identificeren waarop het beslag is gebaseerd.
Het exploot van het uitvoerend beslag onder derden van 10 mei 2007
wordt betekend “op verzoek van [de eiseres], krachtens een beschikking die […] is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
op 27 februari 2002, die de beschikking van 29 mei 2001 van het kantongerecht te Bonn (Duitsland) uitvoerbaar verklaart in België, […] waarvan een nieuw afschrift wordt betekend samen met een afschrift van
deze documenten”.
Het arrest, dat vermeldt dat “het beslagexploot verplicht de uitvoerbare titel moet vermelden waarop het beslag is gebaseerd en dat die titel, in dat geval, bestaat uit het buitenlandse vonnis samen met het
exequaturvonnis”, beslist vervolgens dat “het beslagexploot van 10 mei
2007 is gebaseerd op het exequaturvonnis” en niet steunt op het vonnis
van het kantongerecht te Bonn, op grond dat laatstgenoemd vonnis
“niet wordt vermeld als titel die als grondslag voor het beslag dient”.
Door die vermeldingen, waaruit volgt dat, in de ogen van het hof van
beroep, de vermelding van de titel alleen kan voortvloeien uit de formele vermelding dat het beslag krachtens die titel wordt gelegd,
schendt het arrest, dat daaruit afleidt dat enkel de exequaturbeschik-
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king als grondslag voor het beslag wordt vermeld, artikel 1389, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet
over het incidenteel beroep en de nieuwe vordering van de verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
6 november 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Nudelholc en mevr. Grégoire.

N° 673
1°

— 6 november 2014
(AR C.13.0610.F)

KAMER

HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN. —
BRAND IN DE GEHUURDE RUIMTEN. — OORZAAK. — FOUTIEF GEDRAG VAN DE
HUURDER. — GEBREK VAN DE GEHUURDE ZAAK. — AANSPRAKELIJKHEID. — GEVOLG.

De artikelen 1721 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek sluiten niet uit dat een
verdeling van de aansprakelijkheid kan worden uitgesproken wanneer de
brand in de gehuurde zaak is ontstaan door zowel een fout van de huurder
als een gebrek van de gehuurde zaak, waarvoor de verhuurder vrijwaring
verschuldigd is (1). (Art. 1721 en 1733, Burgerlijk Wetboek)

(AXA BELGIUM N.V. T.

ETHIAS N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 20 december 2012.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 21 oktober 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 673.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— De artikelen 1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1384, eerste lid, 1721, 1732 en 1733 van
het Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat oordeelt dat “uit de verslagen van de deskundigen van de verzekeringsdeskundigen afdoende blijkt dat de brand werd veroorzaakt door een
gebrekkige isolatie tussen de haard en de versieringsbalk” maar dat “de deskundigen evenwel wijzen op een tweede oorzaak van de brand, namelijk het intensieve gebruik van de open haard”, beslist “met betrekking tot de
aansprakelijkheid” daarna het volgende:
“Krachtens het nieuwe artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 20 februari 1991 is de huurder aansprakelijk voor brand, tenzij
hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
De aansprakelijkheid van de huurder is contractueel vastgelegd en vloeit
voort uit zijn teruggaveverplichting, die een resultaatsverbintenis vormt.
De huurder moet bijgevolg de verhuurder of zijn indeplaatsgestelde, aantonen
dat noch hij noch de personen voor wie hij krachtens artikel 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is, geen enkel foutief gedrag hebben vertoond dat heeft bijgedragen tot de brand zoals die zich heeft voorgedaan (…).
Hij kan zich dus enkel van zijn aansprakelijkheid bevrijden wanneer de brand
alleen maar te wijten kan zijn aan een oorzaak die niets met hem te maken heeft
en die hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan bewijzen door te bewijzen dat hij
geen enkele fout heeft begaan. Het bewijs van de niet-aansprakelijkheid van de
huurder kan inductief worden geleverd, op voorwaarde dat het doorslaggevend
is (…).
De huurder is met name niet bevrijd wanneer de brand te wijten kan zijn aan
een gebrek van de gehuurde zaak of aan een nalatigheid van de verhuurder, zodra hij zelf een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat tot de
schade. De vreemde oorzaak moet op zichzelf bestaan en moet losstaan van elke
fout (…).
Ten slotte beschikt de huurder enkel over een recht van verhaal tegen zijn
verhuurder overeenkomstig artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek, indien hij
zich kan bevrijden van zijn aansprakelijkheid zoals die hem normaal gezien door
de artikelen 1733 en 1734 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd. Indien hij
niet heeft kunnen aantonen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, draagt
hij krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek immers alle gevolgen van
de brand en kan het bewijs van een gebrek van de zaak dat tot de brand heeft
bijgedragen, geen enkele verdeling van de aansprakelijkheid tot gevolg hebben.
De (eiseres) poogt in voorliggend geval en op grond van de aldus herhaalde beginselen te bewijzen dat haar verzekerde niet aansprakelijk is voor de brand op
grond van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, door op rechtstreekse wijze
aan te tonen dat de brand te wijten is aan een vreemde oorzaak, meer bepaald
aan een gebrek van de gehuurde zaak.
Hoewel de (eiseres) ook daadwerkelijk aantoont dat de gebrekkige schoorsteen aan de oorsprong van de brand ligt, volstaat zulks niet om overeenkomstig
artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek te bewijzen dat de brand buiten de
schuld van de huurder is ontstaan.
De fout van laatstgenoemde zou hierin bestaan dat hij, zoals de technische
raadgevers erop gewezen hebben, de haard gebruikt heeft door er niet enkel bij
gelegenheid maar intensief en ononderbroken een vuur in te stoken als compensatie voor de afwezigheid van centrale verwarming en dat vuur ’s nachts onbewaakt te laten doorbranden.
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Dat intensieve en abnormale gebruik van de open haard zou het ontstaan van
de brand, althans gedeeltelijk, verklaren.
De (eiseres) voert niet het minste gegeven aan waaruit zou blijken dat de
huurders die fout niet hebben begaan of dat die fout de brand niet kan hebben
veroorzaakt.
Zij toont niet aan dat de gebrekkige schoorsteen de enige oorzaak van de
brand is, met uitsluiting van elke fout van de huurder. Het vermoeden van aansprakelijkheid van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek wordt niet omgekeerd, zodat enkel de (eiseres) gehouden is tot vergoeding van de gevolgen van
de brand, zelfs als een gebrek van de zaak een van de oorzaken van de brand kan
zijn geweest”.
Grieven
Krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
Dat is slechts een bijzondere toepassing van artikel 1732 van hetzelfde wetboek,
luidens hetwelk de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn
schuld hebben plaatsgehad. Uit die bepaling kan met name worden afgeleid dat,
wanneer de oorzaak van de brand onbekend blijft, de gevolgen ervan ten laste
van de huurder blijven.
Het arrest beslist, zonder te worden bekritiseerd, dat de verzekerde van de eiseres aansprakelijk is, op grond dat zij een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat tot het ontstaan van de schade en die erin bestaat dat hij
“de haard gebruikt heeft door er niet enkel bij gelegenheid maar intensief en ononderbroken een vuur in te stoken als compensatie voor de afwezigheid van centrale verwarming en dat vuur ’s nachts onbewaakt te laten doorbranden”.
Het arrest houdt echter ook rekening met het feit “dat de brand werd veroorzaakt door een gebrekkige isolatie tussen de haard en de versieringsbalk”, dat
de eiseres “het bewijs levert van het gebrek van de schoorsteen, dat de brand
heeft veroorzaakt”, dat de fout van de huurder “het ontstaan van de brand, althans gedeeltelijk, zou verklaren” en dat “een gebrek van de zaak een van de
oorzaken van de brand kan zijn geweest”.
Artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder
vrijwaring is verschuldigd voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het
gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan
van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door die gebreken enig verlies
voor de huurder ontstaat, de verhuurder verplicht is hem daarvoor schadeloos
te stellen.
Wanneer, zoals in voorliggend geval, bewezen is dat de brand zowel door een
fout van de huurder als door een verborgen gebrek van het gehuurde goed is veroorzaakt en de fout van de huurder slechts “gedeeltelijk het ontstaan van de
brand” verklaart en de huurder “het bewijs levert van een gebrek van de zaak
dat tot (het) ontstaan (van die brand) heeft bijgedragen”, volgt uit geen enkele
wettelijke bepaling dat de aansprakelijkheid van de huurder niet zou kunnen
worden gecombineerd met die andere aansprakelijkheidsgrond en dat de huurder als enige “alle gevolgen van de brand” zou moeten dragen. Wanneer in dergelijk geval elke verdeling van aansprakelijkheid uitgesloten wordt, komt dat
erop neer dat de verhuurder zonder meer ontslagen wordt van zijn verplichting
om de huurder te vrijwaren voor het gebrek van de zaak, hoewel dat gebrek een
van de oorzaken van de brand is geweest.
Het arrest, dat oordeelt dat de huurder “wel aansprakelijk is wanneer de brand
te wijten kan zijn aan een gebrek van de gehuurde zaak of aan een nalatigheid
van de verhuurder, zodra hij zelf een fout heeft begaan die in een oorzakelijk
verband staat tot de schade”, omdat “de vreemde oorzaak op zichzelf moet bestaan en moet losstaan van elke fout”, zodat, “indien hij niet heeft kunnen aantonen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, hij krachtens artikel 1733 van
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het Burgerlijk Wetboek (…) alle gevolgen van de brand draagt en het bewijs van
een gebrek van de zaak dat tot de brand heeft bijgedragen, geen enkele verdeling
van de aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben”, maakt niet de wettelijke gevolgtrekkingen uit zijn vaststellingen in het licht van de artikelen 1384, eerste
lid, 1721, 1732 en 1733 van hetzelfde wetboek, waaruit volgt dat het arrest niet
naar recht is verantwoord wanneer het alle gevolgen van een brand, waarvan is
aangetoond dat het is veroorzaakt door de samenloop van de fout van de huurder
en een gebrek van de zaak, uitsluitend doet dragen door de huurder, aangezien
laatstgenoemde zodoende gedwongen wordt het gebrek van de zaak op zijn kosten te verhelpen en de eigenaar een zaak terug te geven die bevrijd is van het
gebrek waarmee ze was behept en waardoor voor hem een verlies is ontstaan,
wat de grenzen van zijn teruggaveverplichting te boven gaat, daar de verhuurder
de huurder moet vrijwaren voor alle gebreken van de gehuurde zaak die het gebruik ervan verhinderen en de huurder moet vergoeden indien door die gebreken
enig verlies voor hem ontstaat (schending van die bepalingen).
Door aldus te beslissen miskent het arrest daarenboven de equivalentieleer,
volgens welke elke contractuele fout zonder welke de schade niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan, de schuldenaar verplicht tot herstel door
schadevergoeding, mits de aansprakelijkheden verdeeld worden indien er sprake
is van samenlopende fouten of oorzaken (schending van de artikelen 1142, 1147,
1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1733 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor de brand van de gehuurde zaak, tenzij hij bewijst dat de brand
buiten zijn schuld is ontstaan.
Artikel 1721 van hetzelfde wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring is verschuldigd voor alle gebreken van het verhuurde
goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder
die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door
die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, de verhuurder verplicht is hem daarvoor schadeloos te stellen.
Die bepalingen sluiten niet uit dat een verdeling van de aansprakelijkheid kan worden uitgesproken wanneer de brand van de gehuurde
zaak is ontstaan door zowel een fout van de huurder als een gebrek van
de gehuurde zaak, waarvoor de verhuurder vrijwaring verschuldigd is.
Het arrest, dat bewezen acht dat de litigieuze brand is veroorzaakt
door, enerzijds, de gebrekkige isolatie van de schoorsteen van het huurpand waarvan de verzekerde van de verweerster de verhuurder was en,
anderzijds, door een intensief en ononderbroken gebruik van de open
haard als bijverwarming, overweegt vervolgens dat, “indien [de huurder] niet heeft kunnen aantonen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan, hij krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek […] alle
gevolgen van de brand draagt en het bewijs van een gebrek van de zaak
dat tot de brand heeft bijgedragen, geen enkele verdeling van de aansprakelijkheid tot gevolg kan hebben”.
Door aldus te beslissen schendt het arrest de artikelen 1733 en 1721
Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het middel 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 feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
6 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaat:
mevr. Oosterbosch.

N° 674
1°

— 6 november 2014
(AR C.14.0012.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP. — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — BESCHIKKING VAN INSTAATSTELLING. — VORDERING VAN
EEN PARTIJ DIE OM EEN NIEUWE CONCLUSIETERMIJN VERZOEKT. — OP DE PLEITZITTING GEWEZEN BESLISSING DIE HET VERZOEKSCHRIFT NIET-ONTVANKELIJK
VERKLAART.
— LATER VONNIS DAT DIE BESLISSING VASTSTELT.—
CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING EN TEGEN HET VONNIS. — ONTVANKELIJKHEID.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING OM EEN VRAAG TE STELLEN. — ONDERSCHEID TUSSEN RECHTZOEKENDEN DIE ZICH IN EEN VERSCHILLENDE RECHTSTOESTAND BEVINDEN.
3° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING OM EEN VRAAG TE STELLEN. — ONDERSCHEID TUSSEN RECHTZOEKENDEN DIE ZICH IN EEN VERSCHILLENDE RECHTSTOESTAND BEVINDEN.
4° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — ALLERLEI.
— BESLISSING GENOMEN OP EEN ZITTING EN LATER VONNIS DAT DIE BESLISSING
VASTSTELT. — MIDDEL DAT DIE BESLISSINGEN BEKRITISEERT. — GEEN MIDDEL
DAT EEN DAAROPVOLGEND VONNIS BEKRITISEERT. — ONTVANKELIJKHEID.
5° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — BEGRIP.
6° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — BURGERLIJKE ZAKEN. —
OVERWEGINGEN BETREFFENDE DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING. — BEGRIP.

1° De beslissing waarbij de rechter uitspraak doet over een vordering die om
een nieuwe conclusietermijn verzoekt, is niet vatbaar voor cassatieberoep (1). (Art. 748, § 2, Gerechtelijk Wetboek)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 674.
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2° en 3° Wanneer de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid
tussen de rechtzoekenden die zich in dezelfde rechtstoestand bevinden en op
wie verschillende regels van toepassing zouden zijn, doch op een onderscheid
tussen rechtzoekenden die, naargelang van het voorwerp van hun verzoek,
in het ene geval de rechter verzoeken nieuwe termijnen te bepalen teneinde
vóór de behandeling van de zaak conclusie te kunnen nemen en in het andere
geval vragen het debat te heropenen nadat de zaak in beraad is genomen, en
die zich dus in een verschillende rechtstoestand bevinden, dient de door de
eiser voorgestelde prejudiciële vraag niet te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof (1). (Art. 26, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
4° In burgerlijke zaken is het cassatieberoep dat gericht is tegen een rechterlijke beslissing die de eiser in geen enkel middel bekritiseert, niet ontvankelijk (2).
5° en 6° Overwegingen betreffende de omvang van de vernietiging vormen geen
middel (3).

(M. T. FORTON,

VOORLOPIG BEWINDVOERDER VAN DE GOEDEREN
VAN B. E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die werd gewezen op
de rechtszitting van 16 september 2013 en tegen de vonnissen van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 7 oktober 2013 en 26 november 2013.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 21 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door de eerste verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, in zoverre het gericht is tegen
de beslissing die werd gewezen op de rechtszitting van 16 september 2013
en tegen het bestreden vonnis van 7 oktober 2013: tegen die beslissingen
kan geen enkel rechtsmiddel worden aangevoerd:
De beslissing die werd gewezen op de rechtszitting van 16 september
2013 en het bestreden vonnis van 7 oktober 2013 verklaren het verzoekschrift van de eiser niet-ontvankelijk, dat een nieuwe termijn aan(1) Id.
(2) Id.
(3) Id.; Cass. 17 oktober 1988, AR 8264, AC 1988, nr. 89; zie ook Cass. 14 april 1994, AR
9592, AC 1994, nr. 176; Cass. 9 juni 1999, AR P.99.0011.F, AC 1999, nr. 338; Cass. 18 juni 2012,
AR C.10.0692.F, AC 2012, nr. 393.
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vraagt teneinde op grond van artikel 748, § 2, Gerechtelijk Wetboek
conclusie te kunnen nemen.
Luidens het eerste lid van die bepaling mag een partij die conclusie
heeft genomen ten laatste dertig dagen vóór de rechtsdag om een nieuwe conclusietermijn verzoeken, indien zij gedurende de termijn die aan
de rechtsdag voorafgaat een nieuw en ter zake dienend stuk of feit heeft
ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt.
Volgens artikel 748, § 2, vierde en vijfde lid, van hetzelfde wetboek
doet de rechter uitspraak op stukken door middel van een beschikking;
indien hij de aanvraag inwilligt, bepaalt hij de termijnen om conclusie
te nemen en wijzigt hij zo nodig de rechtsdag; tegen die beschikkingen
staat geen enkel rechtsmiddel open.
Tegen de beslissing waarmee de rechter over die aanvraag uitspraak
doet, staat bijgevolg geen cassatieberoep open.
De eiser beroept zich op een met de artikelen 10 en 11 Grondwet strijdig verschil in behandeling tussen, enerzijds, de rechtzoekende die zodoende geen cassatieberoep kan instellen tegen die beslissing tot
verwerping en, anderzijds, de rechtzoekende wiens vraag om heropening van het debat op grond van artikel 772 Gerechtelijk Wetboek, wegens het ontdekken, na het sluiten van het debat, van een nieuw stuk
of feit van doorslaggevend belang, wordt verworpen door een vonnis
waartegen, krachtens artikel 776 Gerechtelijk Wetboek, geen hoger beroep maar cassatieberoep kan worden ingesteld.
De aangevoerde discriminatie berust niet op een onderscheid tussen
de rechtzoekenden die in een zelfde rechtstoestand verkeren maar op
wie verschillende regels van toepassing zijn, doch op een onderscheid
tussen rechtzoekenden die, naargelang van het voorwerp van hun aanvraag, in het ene geval de rechter verzoeken nieuwe termijnen te bepalen teneinde vóór de behandeling van de zaak conclusie te kunnen
nemen en in het andere geval vragen het debat te heropenen nadat de
zaak in beraad is genomen, en die dus in een verschillende rechtstoestand verkeren.
De prejudiciële vraag van de eiser hoeft derhalve niet te worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof.
Over het door de eerste verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, in zoverre dat cassatieberoep
gericht is tegen het bestreden vonnis van 26 november 2013: de eiser
voert geen enkel middel tegen dat vonnis aan:
Het enige middel dat de eiser aanvoert tot staving van het cassatieberoep, bekritiseert enkel de beslissing die werd gewezen op de rechtszitting van 16 september 2013 en het bestreden vonnis van 7 oktober
2013.
De vernietiging van die beslissingen had weliswaar, zoals de eiser
aanvoert, kunnen leiden tot de nietigverklaring van de beslissingen
die, net als het bestreden vonnis van 26 november 2013, het gevolg daarvan zijn. Overwegingen betreffende de omvang van de vernietiging vormen echter geen middel.
De middelen van niet-ontvankelijkheid zijn gegrond.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2532 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2532

ARRESTEN VAN CASSATIE

6.11.14 - N° 675

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot nietigverklaring van
het arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
6 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Foriers en mevr. Heenen.

N° 675
1°

— 6 november 2014
(AR C.14.0066.F)

KAMER

1° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — BETROKKENHEID VAN MEERDERE VOERTUIGEN BIJ EEN ONGEVAL. — GEEN MOGELIJKHEID OM TE BEPALEN
WELK VAN DIE VOERTUIGEN HET ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT. — VERGOEDING.
— OMVANG.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— VERPLICHTING OM EEN VRAAG TE STELLEN. — VERKEERDE RECHTSOPVATTING.
3° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. —
VERPLICHTING OM EEN VRAAG TE STELLEN. — VERKEERDE RECHTSOPVATTING.

1° De vergoedingsverplichting van de verzekeraars die de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders van de voertuigen dekken, is niet beperkt tot de vergoeding van de schade uit lichamelijke letsels (1). (Art. 19bis11, § 1, 7°, en § 2, WAM 1989)
2° en 3° Er bestaat geen grond om een prejudiciële vraag te stellen die uitgaat
van een verkeerde rechtsopvatting (2). (Art. 26, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(AXA BELGIUM N.V. T. AG INSURANCE N.V.)
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 26 februari 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
(1) Art. 19bis-11, § 2, WAM 1989, ingevoegd door de wet van 22 augustus 2002.
(2) Cass. 7 november 2013, AR C.12.0053.N, AC 2013, nr. 590.
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II. DE FEITEN VAN DE ZAAK
De feiten van de zaak, zoals ze blijken uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat :
— op 19 april 2004 heeft een aanrijding plaatsgehad tussen twee voertuigen, waarvan beider burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de eiseres werd gedekt;
— door de botsing werd een van die voertuigen weggeslingerd in de
etalage van een handelszaak, die geëxploiteerd werd door een persoon
die door de verweerster werd gedekt krachtens een polis materiële
schade;
— na haar verzekerde te hebben vergoed, heeft de verweerster de eiseres gedag-vaard tot terugbetaling van haar uitgaven;
— in een eerste vonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg, die uitspraak deed in hoger beroep, geoordeeld dat de verweerster niet aantoonde dat deze of gene door de eiseres verzekerde bestuurders een fout
had begaan en heeft ze het debat heropend om de partijen in staat te
stellen de draagwijdte van artikel 19bis-11, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, waarop de verweerster haar rechtsvordering
subsidiair had gegrond, nader toe te lichten;
— het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres, voor de helft in haar
hoedanigheid van verzekeraar van een van de bestuurders en voor de
helft in haar hoedanigheid van verzekeraar van de andere bestuurder,
tot de betaling van een bedrag van 10.060,37 euro, plus interest en kosten.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 19bis-11, § 1, 7°, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan elke benadeelde van het Fonds de vergoeding verkrijgen
van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd.
De tweede paragraaf van dat artikel bepaalt dat, in afwijking van 7°
van de voorgaande paragraaf, indien verschillende voertuigen bij het
ongeval zijn betrokken en indien het niet mogelijk is vast te stellen
welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, de schadevergoeding van
de benadeelde in gelijke delen wordt verdeeld onder de verzekeraars die
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die
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voertuigen dekken, met uitzondering van degenen wier aansprakelijkheid ongetwijfeld niet in het geding komt.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, volgt uit die wetsbepaling niet dat de vergoedingsverplichting van de voornoemde verzekeraars, zoals bepaald in artikel 23 van het koninklijk besluit van 11 juli
2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, beperkt zou zijn tot de vergoeding van de schade uit lichamelijke
letsels.
De eiseres voert aan dat het voormelde artikel 19bis-11 de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schendt doordat het een discriminatie, die strijdig is met de door de wetgever beoogde doelstellingen, invoert tussen
de verzekeraars die, op grond van paragraaf 2 van dat artikel, de materiële schade van de benadeelden moeten vergoeden en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat, op grond van paragraaf 1, 7°, van dat
artikel en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, enkel de lichamelijke schade van de benadeelden moet vergoeden.
De aldus door de eiseres aangeklaagde toestand vloeit niet voort uit
artikel 19bis-11 van de wet van 21 november 1989 maar uit artikel 19bis13, § 3, van die wet, dat bepaalt dat de Koning, in het geval bedoeld bij
artikel 19bis-11, § 1, 7°, de verplichtingen van het Fonds kan beperken
tot de vergoeding van de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels,
alsook uit artikel 23 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003.
Er bestaat bijgevolg geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de
door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag te stellen, die uitgaat
van een onjuiste juridische veronderstelling.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
6 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Grégoire en mevr. Geinger.

N° 676
1°

— 6 november 2014
(AR C.14.0129.F)

KAMER

HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — TERMIJN. — AANVANG. — VONNIS DAT DE HEROPENING VAN HET DEBAT BEVEELT EN EEN EINDBESLISSING BEVAT.
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Uit artikel 775, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan niet
worden afgeleid dat, gesteld dat de daarin voorgeschreven verwittiging de
vorm aanneemt van een kennisgeving van het vonnis dat de heropening van
het debat beveelt, die kennisgeving, in afwijking van artikel 57, de termijn
van hoger beroep tegen dat vonnis moest doen ingaan (1). (Art. 775, eerste
en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. MELOT, PONCELET

EN LAVREUX,
CURATOREN FAILLISSEMENT VAN M.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 10 december 2013.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
Middel
Eerste onderdeel
Artikel 57 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn voor hoger
beroep, tenzij de wet anders bepaalt, begint bij de betekening van de beslissing.
Het in artikel 57 vermelde voorbehoud vereist geen uitdrukkelijke afwijkende bepaling; het is voldoende dat de afwijking kan worden afgeleid uit wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de betrokken
procedure.
Artikel 775, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat,
indien de heropening van de debatten bevolen wordt, de rechter de partijen verzoekt om, binnen de termijnen die hij bepaalt en op straffe van
ambtshalve verwijdering uit de debatten, hun schriftelijke opmerkingen over het middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan uit te
wisselen en hem deze te overhandigen, dat hij in voorkomend geval dag
en uur bepaalt waarop de partijen over het door hem bepaalde onderwerp zullen worden gehoord en dat de partijen bij gerechtsbrief en, in
voorkomend geval, hun advocaten bij gewone brief worden verwittigd.
Uit die bepaling kan niet worden afgeleid dat, gesteld dat de daarin
voorgeschreven verwittiging de vorm aanneemt van een kennisgeving
van het vonnis dat de heropening van het debat beveelt, die kennisge(1) Cass. 11 december 2009, AR C.05.0531.F, AC 2009, nr. 738.
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ving, in afwijking van artikel 57, de termijn van hoger beroep tegen dat
vonnis moet doen ingaan.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat
volgt :
— het vonnis van de eerste rechter van 18 december 2012 doet uitspraak over een vordering van de verweerders tot begroting van hun
kosten en honoraria, over de geschillen betreffende de rekeningen van
de verweerders, over de vordering tot sluiting van eisers faillissement
en over de vordering tot verschoonbaarheid van laatstgenoemde;
— enerzijds beveelt dat vonnis de heropening van het debat alvorens
verder uitspraak te doen over de kosten en honoraria van de verweerders, over de ge-schillen betreffende de rekeningen en over de sluiting
van het faillissement en anderzijds zegt het dat er geen grond bestaat
om de eiser het voordeel van de verschoonbaarheid toe te kennen;
— een afschrift van dat vonnis werd naar de eiser verstuurd bij aangetekende gerechtsbrief met ontvangstbewijs, die op de post werd overhandigd op 20 december 2012 en door de eiser in ontvangst is genomen
op 21 december 2012, waarbij de begeleidende brief van dat afschrift preciseert dat die verzending werd verricht overeenkomstig artikel 775 Gerechtelijk Wetboek.
Uit geen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het voormelde vonnis werd betekend aan de eiser of op een andere
manier ter kennis is gebracht.
Het arrest, dat oordeelt dat de termijn van hoger beroep is ingegaan
op de dag na de overhandiging, aan de eiser, van de kennisgeving van
het voormelde vonnis, hoewel ze was verricht op grond van artikel 775
Gerechtelijk Wetboek, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om
het hoger beroep van de eiser, in zoverre het is gericht tegen de beschikkingen van het voormelde vonnis betreffende zijn vordering tot
verschoonbaarheid, laattijdig en dus niet-ontvankelijk te verklaren.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van
het middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat het hoger beroep van
de eiser niet-ontvankelijk verklaart, in zoverre het gericht is tegen de
beschikkingen van het vonnis van 18 december 2012 betreffende zijn vordering tot verschoonbaarheid;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
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6 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Van Ommeslaghe.

N° 677
1°

— 7 november 2014
(AR C.13.0058.N)

KAMER

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — BETEKENING
AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — GELDIGHEID. — VOORWAARDE. — TAAK
VAN DE RECHTER.

De betekening aan de procureur des Konings is onbestaande wanneer de partij
op wiens verzoek zij werd verricht de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats in België of in het buitenland van degene aan wie betekend wordt kende of had moeten kennen; de rechter gaat na in het licht van
de feitelijke omstandigheden van de zaak of deze partij redelijke stappen
heeft gezet om deze woon- of verblijfplaats te achterhalen (1). (Art. 40,
tweede en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(M. T. CLEYDAEL INVEST N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens het feitenrelaas in het bestreden arrest is verweerster de eigenares van een onroerend goed gelegen te A. (…).
Op 10 april 2001 verwierf eiser alle aandelen van verweerster, onder
voorbehoud van volledige betaling van de aankoopprijs. Op 11 april 2001
werd eiser benoemd tot gedelegeerd bestuurder van verweerster en M.
tot bestuurder van de verweerster. In 2008 werd deze aandelenoverdracht
gerechtelijk ontbonden omdat de eiser de aankoopprijs niet had betaald.
Volgens eiser en M. werd in juli 2001 een huurovereenkomst gesloten
tussen verweerster, eiser en M., waarbij het voormelde onroerend goed
aan eiser en M. werd verhuurd voor de maandelijkse huurprijs van 1.860
euro. Deze mondelinge huurovereenkomst werd nooit opgezegd derwijze
dat zij volgens eiser en M. nog steeds verder uitgevoerd moet worden.
Volgens verweerster bezetten eiser en M. het onroerend goed zonder
recht noch titel.
2. Voor de eerste rechter vorderde verweerster dat voor recht zou worden gezegd dat de eiser en M. het onroerend goed gelegen te A. (…), zonder recht noch titel bezetten, dienvolgens eiser en M. te bevelen om het
pand binnen de 5 dagen na de betekening van het bestreden vonnis te ontruimen op straffe van uitdrijving. Tevens vorderde verweerster dat haar
(1) Zie concl. OM.
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akte zou worden verleend voor de schade geleden ingevolge de bezetting
van het goed en de eventuele schade aan dit goed. Ten slotte vorderde
verweerster dat eiser en M. zouden worden veroordeeld tot betaling van
de gerechtskosten en dat de voorlopige tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis zou worden toegestaan.
In ondergeschikte orde vorderde verweerster, in zoverre de eerste rechter zou oordelen dat partijen wel degelijk enige overeenkomst met betrekking tot het betwiste goed hadden gesloten, dat deze overeenkomst
vernietigd of minstens ten laste van eiser en M. zou worden ontbonden
en dat eiser en M. veroordeeld zouden worden om het pand te ontruimen
op straffe van uitdrijving.
Bij wijze van tegeneis vorderden eiser en M. dat verweerster zou worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 3.750 euro
aan eiser en van 3.750 euro aan M. te vermeerderen met de vergoedende
en de gerechtelijke intresten evenals de gerechtskosten.
3. In het beroepen vonnis van de vrederechter van het kanton Boom van
10 februari 2011 werd de tegeneis toelaatbaar, maar ongegrond verklaard.
De hoofdeis werd toelaatbaar en in de volgende mate gegrond verklaard:
voor recht werd gezegd dat eiser en M. het betwiste onroerend goed zonder recht noch titel bezetten; eiser en M. werden veroordeeld om het goed
te ontruimen binnen de maand na de betekening van het beroepen vonnis
van de eerste rechter, op straffe van uitdrijving; er werd een voorbehoud
verleend aan verweerster voor wat de eventuele schade betreft en eiser
en M. werden veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten.
De eerste rechter oordeelde dat de eiser en M. niet bewezen dat zij het
betwiste onroerend goed op basis van enige rechtsgeldige overeenkomst
bezetten.
4. Op het hoger beroep van eiser en M. verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zetelend in graad van beroep, bij het bestreden
vonnis van 14 mei 2012 dit hoger beroep van eiser en M. toelaatbaar maar
ongegrond.
5. Het cassatieberoep van eiser tegen dit vonnis maakt het voorwerp
uit van de huidige cassatieprocedure.
DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP
6. Verweerster werpt in haar Memorie van Antwoord op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat het laattijdig werd ingesteld. Het
bestreden vonnis werd betekend op 6 juli 2012 en de cassatievoorziening
werd pas betekend op 28 januari 2013 en ingediend ter griffie van Uw Hof
op 8 februari 2013, weze na het verstrijken van de termijn van drie maanden na de dag waarop de bestreden beslissing werd betekend, voorzien bij
artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek.
7. Artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich
in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen van de dag waarop de
bestreden beslissing is betekend.
Artikel 1073, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat indien de eiser geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats
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heeft in België, de in het eerste lid bepaalde termijn verlengd wordt overeenkomstig artikel 55.
8. Artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat ten aanzien
van degenen die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats hebben en ingeval de kennisgeving niet aan de persoon
is gedaan de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie
begint bij de afgifte van het exploot aan de post of in voorkomend geval
aan de procureur des Konings.
9. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat het
bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zetelend in graad van beroep, van 14 mei 2012 op verzoek van verweerster
op 6 juli 2013 werd betekend aan eiser in handen van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, sprekend met
zijn substituut Chris de Roy. Deze betekening aan de procureur des Konings geschiedde volgens het exploot omdat eiser op zijn laatste woonplaats ambtelijk was geschrapt sinds 7 april 2008.
10. De vraag die zich ten deze stelt is of deze betekening aan het ambt
van de procureur des Konings geldig was gezien de al dan niet gekende
woon- of verblijfstoestand van eiser en of deze betekening de termijn om
zich in cassatie te voorzien deed lopen.
11. Krachtens artikel 40, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betekent de gerechtsdeurwaarder ten aanzien van hen die in België noch in
het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben het afschrift van de akte aan de procureur des Konings in
wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen
of heeft genomen, zitting houdt.
Volgens artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan, indien de partij, op wier verzoek zij is verricht, de woonplaats of de
verblijfplaats of de gekozen woonplaats van diegene aan wie betekend
wordt, in België of, in voorkomend geval, in het buitenland kende.
12. In zijn arresten van 29 april en 4 november 2009 preciseerde Uw Hof
dat de betekening aan de procureur des Konings onbestaande is wanneer
de partij op wiens verzoek zij werd verricht de woon- of verblijfplaats
kende of had moeten kennen van degene aan wie betekend wordt. De rechter onderzoekt deze kwestie in het licht van de feitelijke gegevens die eigen zijn aan de zaak (1).
13. Dit betekent dat degene die laat betekenen een zekere onderzoeksplicht heeft (2). De rechter moet dus met de omstandigheden eigen
aan de zaak rekening houden en tegelijk nagaan of aan die onderzoeksplicht werd voldaan door diegene die betekent.
14. De betekening aan de procureur des Konings, waarbij de kopie van
het exploot niet in handen van de bestemmeling komt, kan dan ook
(1) Cass. 29 april 2009, AR P.09.0107.F, AC 2009, nr. 285; Cass. 4 november 2009, AR
P.09.0972.F, AC 2009, nr. 640.
(2) D. SCHEERS, “Woonplaatswijziging tijdens de procedure”, TBBR 2000, (675) 678; zie
tevens, met betrekking tot hoger beroep, P. VANLERSBERGHE, “Adreswijziging en
opzoekingsplicht van de initiatiefnemende partij”, RABG 2005, 258.
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slechts worden toegelaten in zoverre degene die overgaat tot betekening
loyaal de nodige onderzoekingen heeft gedaan om de woon- of verblijfplaats van degene aan wie betekend moet worden te kennen (1).
15. Daarenboven heeft Uw Hof tevens aangenomen dat er een meldingsplicht is voor de partij die van woonplaats verandert; in zijn arrest
van 22 mei 1980 besliste Uw Hof dat naar recht verantwoord is de beslissing dat de betekening aan de procureur des Konings regelmatig is, als
de rechter vaststelt dat de woonplaats van degene aan wie betekend
wordt in België niet bekend was en dat zulks aan diens eigen nalatigheid
te wijten was (2). De rechtsleer kadert deze meldingsplicht in de verplichting tot loyauteit en diligentie (3).
16. Uw Hof stelde in zijn arrest van 25 mei 2007 uitdrukkelijk dat wanneer de voor het Hof van Cassatie opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep een feitelijke vraag opwerpt, het Hof die
vraag kan onderzoeken, aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt (4).
17. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat:
— eiser bij faxbericht van zijn raadsman van 15 mei 2012 afstand deed
van zijn keuze van woonplaats bij zijn raadsman;
— hierbij geen melding werd gedaan van de woonplaats, de verblijfplaats of een nieuw gekozen woonplaats van eiser, doch enkel van het
feit dat eiser officieel woonachtig zou zijn in de Dominicaanse Republiek, zonder verdere precisering;
— de raadsman van verweerster op 22 mei 2012 herhaaldelijk de raadsman van eiser officieel verzocht per kerende de volledige adresgegevens
van onder meer eiser mee te delen;
— de raadsman van eiser in zijn antwoordfax van 22 mei 2012 mededeelde dat hij zonder instructies was en niet beschikte over de precieze adresgegevens in het buitenland;
— in het mailbericht van eiser aan de raadsman van verweerster van
19 mei 2012 dat blijkens de eigen bewoordingen ervan tot doel had deze
“te laten weten hoe u mij kunt bereiken” al evenmin opgave werd gedaan
van enige woon- of verblijfplaats of gekozen woonplaats in België of in
het buitenland;
— eiser blijkens de door de gerechtsdeurwaarder vóór de betekening ingewonnen “wettelijke informaties” op 6 juli 2012 laatst ingeschreven was
te W., (…), doch er van ambtswege werd afgevoerd sedert 7 april 2008;
— eiser niet voorhoudt ten tijde van de betekening een verblijfplaats
in België te hebben gehad.
18. Het komt mij dan ook voor dat verweerster aan haar onderzoeksplicht heeft voldaan en dat uit de hierboven vermelde vaststellin(1) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de Droit, d’Economie et de
Sciences sociales de Liège 1985, 202, nr. 241
(2) Cass. 22 mei 1980, AC 1979-80, nr. 598; zie ook in verband met die meldingsplicht:
Cass. 1 februari 1982, AC 1981-82, nr. 328; Cass. 3 juni 1988, AR 5577, AC 1987-88, nr. 608;
Cass. 21 juni 2001, AR C.00.0037.F, AC 2001, nr. 387.
(3) D. SCHEERS, “Woonplaatswijziging tijdens de procedure”, TBBR 2000, (675) 676-677.
(4) Cass. 25 mei 2007, AR F.05.0057.N, AC 2007, nr. 277.
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gen blijkt dat zij op het ogenblik van de betekening van het bestreden
vonnis aan de procureur des Konings te Antwerpen op 6 juli 2012, de
woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats in België of in
het buitenland van eiser niet kende noch diende te kennen, en dat deze
betekening aan de procureur des Konings dan ook volslagen geldig was
en de termijn om zich in cassatie te voorzien liet lopen.
19. Op 8 februari 2013, datum van het instellen van het cassatieberoep
door de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie van het Hof, was
de termijn van drie maand om zich in cassatie te voorzien, voorzien bij
artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek en verlengd zoals bepaald bij
artikel 55 van hetzelfde Wetboek, verstreken.
20. Het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep lijkt mij derhalve gegrond te zijn; het cassatieberoep is dan ook laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
21. Conclusie: Verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 mei 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 17 juli 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerster werpt de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op: het cassatieberoep werd laattijdig ingesteld.
2. Krachtens artikel 40, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek betekent de
gerechtsdeurwaarder ten aanzien van hen die in België noch in het buitenland geen gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats
hebben het afschrift van de akte aan de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen of
heeft genomen, zitting houdt. Volgens artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek is de betekening in het buitenland of aan de procureur des
Konings ongedaan, indien de partij, op wier verzoek zij is verricht, de
woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene
aan wie betekend wordt, in België of, in voorkomend geval, in het buitenland kende.
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3. Uit deze bepalingen volgt dat de betekening aan de procureur des
Konings onbestaande is wanneer de partij op wiens verzoek zij werd
verricht de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats in
België of in het buitenland van degene aan wie betekend wordt kende
of had moeten kennen. De rechter gaat na in het licht van de feitelijke
omstandigheden van de zaak of deze partij redelijke stappen heeft gezet
om deze woon- of verblijfplaats te achterhalen.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de eiser bij faxbericht van zijn raadsman van 15 mei 2012 afstand
deed van zijn keuze van woonplaats bij zijn raadsman;
— hierbij geen melding werd gedaan van de woonplaats, de verblijfplaats of een nieuw gekozen woonplaats van de eiser, doch enkel van
het feit dat de eiser officieel woonachtig zou zijn in de Dominicaanse
Republiek;
— na herhaalde vraag naar de volledige adresgegevens, de raadsman
van de eiser mededeelde dat hij zonder instructies was en dat hij niet
beschikte over de precieze adresgegevens;
— in het mailbericht van de eiser aan de raadsman van de verweerster
van 19 mei 2012 evenmin opgave werd gedaan van enige woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats;
— de eiser blijkens de door de gerechtsdeurwaarder vóór de betekening ingewonnen “wettelijke informaties” per 6 juli 2012 laatst ingeschreven was in de bevolkingsregisters te Weismes, rue des Charmilles,
Ovifat 67, doch er van ambtswege werd afgevoerd sedert 7 april 2008;
— de eiser ook niet voorhoudt ten tijde van de betekening een verblijfplaats in België te hebben gehad.
5. Uit deze vaststellingen volgt dat de verweerster op het ogenblik
van de betekening van het bestreden vonnis aan de procureur des Konings op 6 juli 2012, de woonplaats, de verblijfplaats of de gekozen woonplaats in België of in het buitenland van de eiser niet kende, noch
diende te kennen en dat deze betekening derhalve regelmatig was.
6. Op 8 februari 2013, datum van het instellen van het cassatieberoep
door het neerleggen van het verzoekschrift ter griffie, was de termijn
van drie maand om zich in cassatie te voorzien, verlengd zoals bepaald
in het artikel 55 Gerechtelijk Wetboek, verstreken.
Het cassatieberoep is laattijdig en mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Maes en mevr. Geinger.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2543 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 678 - 7.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2543

N° 678
1°

— 7 november 2014
(AR C.13.0138.N)

KAMER

1° WEGEN. — BUURTWEG OF ANDERE OPENBARE WEG. — HINDERNISSEN. — PARTICULIER. — VORDERING TOT WEGRUIMING. — AARD. — ONTVANKELIJKHEID. —
VOORWAARDE. — BELANG. — BEGRIP.
2° VORDERING IN RECHTE. — BUURTWEG OF ANDERE OPENBARE WEG. — HINDERNISSEN. — PARTICULIER. — VORDERING TOT WEGRUIMING. — AARD. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. — BELANG — BEGRIP.
3° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — MATERIEEL BELANG VAN DE EISER. — BEOORDELING. — AARD. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — ONDERZOEK VAN FEITEN. — GEVOLG. —
ONTVANKELIJKHEID.
4° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — ONDERZOEK VAN FEITEN. — MATERIEEL
BELANG VAN DE EISER. — BEOORDELING. — AARD. — GEVOLG. — ONTVANKELIJKHEID.
5° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — ONDERZOEK VAN FEITEN. — MATERIEEL BELANG VAN DE EISER. — BEOORDELING.
— AARD. — GEVOLG. — CASSATIEMIDDEL. — ONTVANKELIJKHEID.
6° VORDERING IN RECHTE. — BELANG. — MATERIEEL BELANG. — BEOORDELING. — AARD. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
ONDERZOEK VAN FEITEN. — GEVOLG. — CASSATIEMIDDEL. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Indien een particulier gerechtigd is om in eigen naam de wegruiming
te vorderen van de hindernissen die op een buurtweg of op een andere openbare weg werden aangebracht, dan is een dergelijke vordering die aanleunt
bij een actio popularis slechts ontvankelijk wanneer die particulier als een
belanghebbende kan worden aangezien; dit houdt in dat hij niet alleen beschikt over een procesrechtelijk belang, maar ook over een materieel belang
bij het instellen van die vordering (1). (Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)
3°, 4°, 5° en 6° In zoverre een cassatiemiddel opkomt tegen het oordeel van de
appelrechters of een eiser over een materieel belang beschikt, komt het op tegen een beoordeling in feite of vergt het een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is en is het mitsdien niet ontvankelijk.

(B. T. GEMEENTE HAALTERT)
(1) Zie andersluidende concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
1. De betwisting in deze zaak betreft het door eiser gevorderde vrij en
normaal bruikbaar maken van een aantal voet- en buurtwegen op het
grondgebied van verweerster.
2. Zoals de eerste rechter verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde in het bestreden vonnis van 8 november 2012 de vordering
van eiser ontoelaatbaar bij afwezigheid van belang.
3. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser schending aan van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden aangenomen indien de eiser geen hoedanigheid en
geen belang heeft om ze in te dienen.
5. De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht,
heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereiste belang opdat haar vordering ontvankelijk kan worden verklaard.
6. Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof houdt het onderzoek van
het bestaan en de omvang van het subjectief recht dat die partij aanvoert, geen verband met de ontvankelijkheid maar met de gegrondheid
van de vordering (1).
7. Voor het voorhanden zijn van het belang is geenszins vereist dat het
voordeel dat de eiser nastreeft daadwerkelijk bestaat. Die vraag betreft
immers reeds de grond van het geschil.
8. Waar in geval van een wettig dictum het Hof van Cassatie kan overgaan tot substitutie van motieven en een juridisch onjuiste reden
(rechtsgrond) kan vervangen door een juiste, kan het Hof een onwettig
dictum niet verhelpen (2). In casu kan het Hof dan ook het onjuiste dictum
(de ontoelaatbaarheid van de vordering) niet vervangen door een ander
(de ongegrondheid van de vordering).
9. De appelrechters oordelen dat “elke belanghebbende ook het recht
(heeft) om gebruik te maken van de buurtwegen”, dat “wordt een buurtweg slecht onderhouden of wordt de doorgang ervan belemmerd, dan iedere burger hiertegen ‘ut singuli’ (kan) opkomen” en dat “vermits de
doorgang open moet zijn voor het publiek in het algemeen, aanvaard
(wordt) dat elke eventuele genieter in de mogelijkheid moet verkeren dit
recht te laten gelden zodat elke belanghebbende daaromtrent een vordering kan instellen”.
Zij stellen vast dat eiser voorhoudt dat hij dagelijks de buurtwegen gebruikt om boodschappen te doen, hetzij te voet, hetzij per fiets in zijn
(1) Zie Cass. 23 februari 2012, AR C.11.0259.N, AC 2012, nr. 130, met concl. OM; Cass.
4 februari 2011, AR C.09.0420.N, AC 2011, nr. 103; Cass. 16 november 2007, AR C.06.0144.F,
AC 2007, nr. 558; Cass. 28 september 2007, AR C.06.0180.F, AC 2007, nr. 441; Cass. 26 februari 2004, AR C.01.0402.N, AC 2004, nr. 106.
(2) Zie E. WAÛTERS en S. MOSSELMANS, “Substitutie van motieven om motiveringsgebrek te verhelpen”, in A. BOSSUYT, B. DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (red.), Liber Spei et Amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier 2011, (157) 171;
C. STORCK, “Considérations sur le moyen de cassation en matière civile”, in op. cit., (97)
105.
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gemeente en in de nabijgelegen gemeenten, dat hij stelt dat hij daarenboven een fervent wandelaar is en dat door het onbruikbaar zijn van de
voetwegen het voor eiser quasi onmogelijk zou zijn om zijn dagelijkse
boodschappen en zijn hobby naar behoren uit te oefenen in zijn eigen gemeente en in de streek. Zij stellen aldus impliciet maar zeker vast dat
eiser een eigen subjectief recht inroept doch “niet aannemelijk (maakt)
dat hij uit de vordering praktisch een voordeel zal halen”, waarmee zij
het daadwerkelijk bestaan van het door eiser nagestreefde voordeel betrekken bij het oordeel over het voorhanden zijn van het belang.
10. Door om die redenen de rechtsvordering van eiser wegens gebrek
aan belang niet-toelaatbaar te verklaren, schendt het arrest naar mijn
mening artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
11. Daarenboven oordelen de appelrechters dat “in huidig geval het bijgevolg niet (volstaat) zich te beroepen op de schending van een subjectief
recht, maar (eiser) bovendien moet aantonen dat hij een materieelrechtelijk belang heeft bij het gevraagde rechtsherstel” en onderwerpen zij
de ontvankelijkheid van de vordering aldus aan een bijkomende voorwaarde die niet in de wet is vervat, waardoor zij eveneens artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek schenden.
12. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
13. Conclusie: Vernietiging

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 8 november 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 18 juli 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Indien een particulier gerechtigd is om in eigen naam de wegruiming te vorderen van de hindernissen die op een buurtweg of op een andere openbare weg worden aangebracht, dan is een dergelijke vordering
die aanleunt bij een actio popularis slechts ontvankelijk wanneer die
particulier als een belanghebbende kan worden aangezien. Dit houdt in
dat hij niet alleen beschikt over een procesrechtelijk belang, maar ook
over een materieel belang bij het instellen van die vordering.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
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2. In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat de eiser te dezen over geen materieel belang beschikt, komt het
op tegen de beoordeling in feite door de appelrechters of vergt het een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 679
1°

— 7 november 2014
(AR C.13.0199.N)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — OVERHEID. — WERKGEVER. — DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL. —
WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN. — BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN. — BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE. — GEVOLG.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — UITGAVE OF PRESTATIE. — CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING. — SCHADEVERHINDEREND KARAKTER. — CRITERIUM.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTELPLICHT. — ALGEMEEN. — UITGAVE OF PRESTATIE. — CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTING. — GEVOLG. — CRITERIUM.
4° ONDERWIJS. — VLAAMSE GEMEENSCHAP. — ONDERWIJSINSTELLING. — VAST
BENOEMD PERSONEELSLID. — ONGEVAL DOOR DE SCHULD VAN EEN DERDE. — AFWEZIGHEID. — ONTVANGEN VAN ACTIVITEITSWEDDE. — VOORWAARDE. — SUBROGATIE.
5° INDEPLAATSSTELLING. — VLAAMSE GEMEENSCHAP. — ONDERWIJSINSTELLING. — VAST BENOEMD PERSONEELSLID. — ONGEVAL DOOR DE SCHULD VAN EEN
DERDE. — AFWEZIGHEID. — ONTVANGEN VAN ACTIVITEITSWEDDE. — VOORWAARDE.
6° ONDERWIJS. — STATUUT
SINGSGEBIED.

PERSONEEL.

— KB 15

JANUARI

1974. — TOEPAS-

7° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — VLAAMSE GEMEENSCHAP. — ONDERWIJSINSTELLING. — TIJDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT PERSONEELSLID. — DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL. —
BUITEN DIENSTVERBAND. — UITBETALING VAN WEDDE. — BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE. — GEVOLG. — TOEPASSELIJKHEID. — GESUBSIDIEERDE ONDERWIJSINSTELLING.
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8° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — ALGEMEEN. — VLAAMSE GEMEENSCHAP. — ONDERWIJSINSTELLING. — TIJDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT PERSONEELSLID. — DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL. —
BUITEN DIENSTVERBAND. — UITBETALING VAN WEDDE. — GEVOLG.
9° INDEPLAATSSTELLING. — LEERKRACHT. — SLACHTOFFER. — DOOR DERDE
VEROORZAAKT ONGEVAL. — TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. — OVERHEID.
— WERKGEVER. — BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN. — OMVANG INDEPLAATSSTELLING. — GEVOLG.

1° De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te
ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade
lijdt (1). (Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek)
2° en 3° Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de
overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie
definitief voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (2). (Artt.
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek)
4° en 5° Als een vast benoemd personeelslid van een onderwijsinstelling van de
Vlaamse Gemeenschap ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door de
schuld van een derde, afwezig is, ontvangt dit personeelslid zijn activiteitswedde op voorwaarde dat hij de Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van
de door de Staat gestorte som in zijn rechten doet treden tegen hem die het
ongeval heeft veroorzaakt (3). (Art. 18, eerste lid, KB 15 januari 1974)
6° Het koninklijk besluit van 15 januari 1974 is niet alleen toepasselijk op personeelsleden van onderwijsinstellingen georganiseerd door of namens de
Vlaamse Gemeenschap, maar ook op personeelsleden van de door de Vlaamse
Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen (4).
7° De omstandigheid dat het tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid werkt in
een gesubsidieerde onderwijsinstelling en dat de Vlaamse Gemeenschap niet
de eigenlijke werkgever is doet niets af aan het feit dat de Vlaamse Gemeenschap, die de wedde van dit personeelslid uitbetaalt tijdens de periode dat dit
personeelslid tijdelijk arbeidsongeschikt is, ten gevolge van een door de fout
van een derde veroorzaakt ongeval buiten dienstverband, en zonder dat de
arbeidsprestaties worden verricht, een eigen vergoedbare schade lijdt in de
zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek (5). (Art. 1382, Burgerlijk Wetboek)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie concl. OM.
Id.
Id.
Id.
Id.
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8° Het feit dat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en inzonderheid
artikel 14 van deze wet, niet van toepassing is omdat het een ongeval buiten
dienstverband betreft, belet niet dat de Vlaamse Gemeenschap door de uitbetaling van de wedde aan het tijdelijk arbeidsongeschikte personeelslid een
vergoedbare schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek uitmaakt (1). (Art. 1382, Burgerlijk Wetboek)
9° De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van het
getroffen personeelslid, is zonder belang voor de vordering van de overheid
op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek (2). (Artt. 1382
en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. NATIONALE SUISSE VERZEKERINGEN N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan was Mevrouw M., tewerkgesteld als vastbenoemde opvoedster bij het Vrij Technisch Instituut II te R., onderwijsinstelling gesubsidieerd door eiseres,
op 29 juni 2000 slachtoffer van een ongeval waarvoor de verzekerde van
verweerster aansprakelijk was.
In de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 29 juni 2000 tot
11 juli 2001 betaalde eiseres wedden, vakantiegeld en eindejaarstoelage
uit aan mevrouw M. ten belope van 7.381,38 EUR. Zij betaalde tevens patronale bijdragen ten belope van 261,79 EUR.
Verweerster betaalde slechts een bedrag van 4.510,37 EUR terug aan eiseres. Eiseres dagvaardde verweerster derhalve op 17 juni 2002 voor de politierechtbank te Brussel in betaling van 3.450,62 EUR (zijnde de
hoofdsom van 3.132,80 EUR vermeerderd met vergoedende intrest van
4 januari 2001 tot 16 juni 2002), meer intresten vanaf 17 juni 2002.
2. Bij het beroepen vonnis van 5 februari 2010 verklaarde de politierechtbank te Brussel de vordering van eiseres slechts deels gegrond en
veroordeelde zij verweerster tot betaling van 402,14 EUR, meer intresten.
3. Eiseres tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis. De rechtbank van
eerste aanleg te Brussel verklaarde dit hoger beroep bij het bestreden
vonnis van 18 september 2012 ongegrond en bevestigde het beroepen vonnis.
4. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit vonnis in graad van beroep
maakt het voorwerp uit van de huidige cassatieprocedure.
(…)
HET TWEEDE CASSATIEMIDDEL
17. In het tweede cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1, 14 en 18
van het Koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing
(1) Id.
(2) Id.
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van artikel 160 van het Koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel
der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen (hierna: “het
Koninklijk besluit van 15 januari 1974”), de artikelen 25, 26 en 36, § 2 van
de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (hierna: “de Schoolpactwet”), artikel 127, § 1, 2° van de
Grondwet, en artikel 61 van de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.
18. Eiseres voert aan dat het bestaan van een contractuele, wettelijke
of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer,
blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het
reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening
moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.
19. Uit artikel 18 van het Koninklijk besluit van 15 januari 1974 (iuncto
de artikelen 1 en 14 van dit Koninklijk besluit, artikel 127, § 1, 2° van de
Grondwet en artikel 61 van de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten) volgt dat
wanneer een vast benoemd personeelslid (onderwijzend personeel of opvoedend hulppersoneel) van een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap afwezig is ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door de
schuld van een derde, dit personeelslid zijn activiteitswedde ontvangt op
voorwaarde dat hij de Vlaamse Gemeenschap, bij iedere betaling, ten bedrage van de door de Vlaamse Gemeenschap gestorte som in zijn rechten
doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt.
20. Eiseres voert in het onderdeel vier onderscheiden grieven aan tegen
de redenen waarmee de appelrechters haar vordering afwijzen.
21. In een eerste grief verwijt eiseres de appelrechters de vordering van
eiseres, ertoe strekkende verweerster op grond van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek te horen veroordelen tot betaling van
een vergoeding, gelijk aan het brutobedrag van de aan mevrouw M. uitbetaalde wedde tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van het ongeval, waarvoor de verzekerde van verweerster
aansprakelijk is, te hebben afgewezen om reden dat eiseres “geen werkgeefster is van mevrouw M., nu (eiseres) ter zake enkel optreedt als subsidiërende overheid en enkel tussenkomt als inrichtende macht of raad
van bestuur van het vrij onderwijs alwaar mevrouw M. tewerkgesteld
was en zij dus niet de werkgever is van mevrouw M.”.
Eiseres stelt dat het feit dat eiseres niet de werkgeefster sensu stricto
is van mevrouw M., geen afbreuk aan het feit dat zij vergoedbare schade
lijdt doordat ze de wedde en de hierop verschuldigde sociale en fiscale
bijdragen aan mevrouw M. diende uit te betalen tijdens de periode dat
deze tijdelijk arbeidsongeschikt was tengevolge van het ongeval waar-
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voor de verzekerde van verweerster aansprakelijk is, zonder arbeidsprestaties te ontvangen.
22. In een tweede grief verwijt eiseres de appelrechters haar voormelde
vordering te hebben afgewezen om reden dat het ongeval geen ongeval
van of naar het werk betreft maar een ongeval buiten dienst, zodat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, in het bijzonder artikel 14, § 3,
van deze wet, niet toepasselijk is.
Eiseres stelt dat uit voormeld artikel 18 van het Koninklijk besluit van
15 januari 1974 blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap, die de wedde van een
personeelslid van een onderwijsinstelling uitbetaalt tijdens de periode
dat dit personeelslid tijdelijk arbeidsongeschikt is ten gevolge van een
door de fout van een derde veroorzaakt “ongeval buiten dienst”, zonder
dat arbeidsprestaties worden verricht, door de uitbetaling van deze wedde vergoedbare schade lijdt in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek.
23. In een derde grief verwijt eiseres de appelrechters haar voormelde
vordering te hebben afgewezen om reden dat zij als arbeidsongevallenverzekeraar, die geen werkgever is, geen schade lijdt in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek door betaling van een
arbeidsongevallenvergoeding en/of om reden dat de overheid, die een arbeidsongevallenrente uitbetaalt aan een arbeidsongeschikt personeelslid, hiervoor geen vergoeding overeenkomstig artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek kan bekomen.
Zij voert aan dat Mevrouw M. geen slachtoffer was van een arbeidsongeval doch van een ongeval buiten dienst en dat eiseres haar wedde tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet uitbetaalde in de
hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar. Eiseres vordert bovendien geen vergoeding voor schade die ze zou geleden hebben ten gevolge
van de betaling van een ongevallenrente wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid van mevrouw M., doch wel ten gevolge van de uitbetaling
van de wedde tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van
mevrouw M. van 29 juni 2000 tot 11 juli 2001.
24. In een vierde grief tenslotte verwijt eiseres de appelrechters tevens
te hebben beslist dat de wetgever, door een subrogatieverklaring te hebben voorzien, duidelijk de wil heeft te kennen gegeven dat de bedragen
die de openbare overheid aan het slachtoffer betaalt, definitief voor haar
rekening zijn in de mate dat zij de bedragen waarop het slachtoffer in gemeen recht aanspraak zou kunnen maken ten aanzien van de aansprakelijke derde, of diens verzekeraar, overschrijden, en dat de vordering van
eiseres, in de mate ze deze grens overschrijdt, dient te worden afgewezen.
Eiseres voert daartoe aan dat uit de in artikel 18 van het Koninklijk
besluit van 15 januari 1974 voorziene subrogatie blijkt dat het niet de bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor
rekening van de overheid zou blijven. De omvang van de subrogatie vertoont desbetreffend geen belang, hetgeen impliceert dat het niet de bedoeling van de wetgever was dat de bedragen, betaald door de Vlaamse
Gemeenschap, definitief voor haar rekening zouden blijven, ook niet in
de mate dat zij de bedragen waarop het slachtoffer in gemeen recht aan-
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spraak zou kunnen maken ten aanzien van de aansprakelijke derde,
overschrijden.
Bespreking van het tweede cassatiemiddel
25. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is
degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht
deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
26. De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en
de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij
schade lijdt.
27. In de zogenaamde “loondoorbetalingsarresten” van 19 en 20 februari
2001 (1) oordeelde Uw Hof dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer volgens de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave
of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.
Zo werd onder meer daarin geoordeeld dat het enkel bestaan van een
op de werkgever rustende verplichting het loon met inbegrip van de
daarop verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijk verhindert dat die betalingen voor de werkgever een schade kunnen uitmaken. Dit geldt
evenzeer voor de overheid, wanneer die statutair verplicht is een wedde
te betalen aan de ambtenaren, vermits die omstandigheid vreemd is aan
de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan
door een derde en de schade die voor de overheid voortvloeit uit de omstandigheid dat zij een wedde moet doorbetalen zonder hiervan een tegenprestatie te genieten.
Uw Hof erkende in deze arresten dat werkgevers bepaalde uitgaven
kunnen verhalen op de derde die aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van een personeelslid, maar niet alle schade. De feitenrechter
moet immers nagaan of het niet de bedoeling was van de tussenkomst
van de werkgever dat hij die kosten voor eigen rekening zou houden.
In zijn arresten van 11 september 2009 en 3 mei 2013 bevestigde Uw Hof
nogmaals de regel dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting het bestaan niet uitsluit van schade in de zin
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover uit de inhoud of
de draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet blijkt
dat de uitgaven of prestaties die moeten worden gedaan, definitief ten
(1) Cass. 19 februari 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97; Cass. 19 februari 2001, AR
C.99.0183.N, AC 2001, nr. 98; Cass. 19 februari 2001, AR C.99.0228.N, AC 2001, nr. 99; Cass.
19 februari 2001, AR C.00.0242.N, AC 2001, nr. 100; Cass. 20 februari 2001, AR P.98.1629.N,
AC 2001, nr. 101.
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laste moeten blijven van degenen die zich daartoe hebben verbonden of
daartoe door de wet of het reglement worden verplicht (1).
28. In zijn arrest van 5 november 2010 oordeelde Uw Hof dat deze regel
niet alleen toepassing vindt op vorderingen gesteund op de artikelen
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, en dus op een fout van de aansprakelijke, maar ook op vorderingen gesteund op artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek (2).
29. De kernvraag in deze zaak is dan ook of het al dan niet de bedoeling
van de wetgever was dat de door eiseres thans gevorderde bedragen voor
haar eigen rekening zouden blijven, m.a.w. of het hier in haren hoofde al
dan niet om vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek gaat.
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de inhoud en de strekking van de wettelijke of reglementaire bepalingen op basis waarvan de
overheid verplicht is deze uitgaven te doen.
30. Uit artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zoals uitgelegd conform de voormelde loondoorbetalingsarresten, volgt geenszins dat de
overheid verhaal op de aansprakelijke derde kan uitoefenen voor een
eenzijdig door haar bepaald bedrag. De overheid kan immers slechts verhaal uitoefenen voor de wedde en bijdragen die zij betaalt ingevolge de
op haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen.
31. Uit artikel 18 van het Koninklijk besluit van 15 januari 1974 volgt
dat als een vast benoemd personeelslid van een onderwijsinstelling van
de Vlaamse Gemeenschap ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door
de schuld van een derde, afwezig is, dit personeelslid dan zijn activiteitswedde ontvangt op voorwaarde dat hij de Vlaamse Gemeenschap, bij iedere betaling, ten bedrage van de door de Vlaamse Gemeenschap gestorte
som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt.
32. Dit besluit is naar mijn mening niet alleen toepasselijk op personeelsleden van onderwijsinrichtingen georganiseerd door of namens de
Vlaamse Gemeenschap, doch ook op personeelsleden van de door de
Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinrichtingen.
De gesubsidieerde onderwijsinstelling is dan weliswaar sensu stricto de
werkgever, maar door de toepassing van de artikelen 25, 26, en 36, § 2, van
de Schoolpactwet worden de weddentoelagen rechtstreeks en maandelijks door de Vlaamse Gemeenschap aan de leden van het personeel van
de gesubsidieerde instellingen betaald. Ingevolge deze regeling is de onderwijsinstelling dus de werkgever van de leerkracht, doch de bezoldiging van de geleverde prestaties wordt, onder de vorm van
weddentoelagen, door de Vlaamse Gemeenschap rechtstreeks aan de
leerkracht uitbetaald.
De Vlaamse Gemeenschap heeft dus een wettelijke verplichting tot het
betalen van de weddentoelagen, en het personeelslid, dat een subjectief
(1) Cass. 11 september 2009, AR C.08.0277.F, AC 2009, nr. 493; Cass. 3 mei 2013, AR
C.12.0425.N, AC 2013, nr. 279, met concl. OM.
(2) Cass. 5 november 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. OM.
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recht heeft, kan een vordering tegen de Vlaamse Gemeenschap instellen
tot betaling van die weddentoelagen.
33. Het feit dat het tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid werkt in
een gesubsidieerde onderwijsinstelling, en dat de Vlaamse Gemeenschap
niet de eigenlijke werkgever stricto sensu is, doet naar mijn mening aldus
niets af van het feit dat de Vlaamse Gemeenschap een eigen vergoedbare
schade lijdt.
34. In zoverre de appelrechters de afwijzing van de vordering van eiseres gronden op het gebrek aan hoedanigheid van eigenlijke werkgever in
hoofde van eiseres, komt het mij voor dat zij hun beslissing aldus niet
naar recht hebben verantwoord.
Het onderdeel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
35. Nu uit voormeld artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 1974 blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap, die de wedde van een personeelslid van een onderwijsinstelling uitbetaalt tijdens de periode dat dit
personeelslid tijdelijk arbeidsongeschikt is, ten gevolge van een door de
fout van een derde veroorzaakt “ongeval buiten dienst” zonder dat arbeidsprestaties worden verricht, door de uitbetaling van deze wedde vergoedbare schade lijdt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, is de beslissing van de appelrechters die de vordering van eiseres afwijzen omdat het ongeval geen ongeval van of naar het werk betreft
maar een ongeval buiten dienst, zodat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel niet toepasselijk is, naar mijn mening al evenmin naar
recht verantwoord.
36. Het feit dat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en inzonderheid artikel 14 van deze wet, niet van toepassing is omdat het een ongeval buiten dienst betreft, belet immers niet dat eiseres door de
uitbetaling van de wedde aan het tijdelijk arbeidsongeschikte personeelslid een vergoedbare schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek lijdt.
Het onderdeel lijkt mij in zoverre eveneens gegrond te zijn.
37. Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat eiseres haar vordering niet stelde in hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar; Mevrouw M. was immers geen slachtoffer van een
arbeidsongeval maar van een ongeval buiten dienst en eiseres betaalde
haar wedde tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet uit in de hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar. Het ging overigens wel degelijk om wedde en niet om de betaling van een ongevallenrente.
38. In zoverre de appelrechters de afwijzing van de vordering van eiseres gronden op het feit dat zij als arbeidsongevallenverzekeraar geen eigen schade lijdt in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
komt het mij voor dat zij hun beslissing aldus evenmin naar recht hebben verantwoord.
Het onderdeel lijkt mij in zoverre eveneens gegrond te zijn.
39. Voormeld artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 1974
beperkt de wettelijke subrogatie tot het bedrag waarop het slachtoffer
zelf naar gemeen recht aanspraak kon maken.
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40. De vraag is dan ook of de beperking van de omvang van de subrogatie laat blijken van de wil van de wetgever om de overheid die de wedde
betaalt zelf de last van de doorbetaling van het loon en de toelagen te
laten dragen, met uitzondering van het gedeelte waarvoor de overheid in
de rechten van zijn werknemer-slachtoffer kan treden tegen de aansprakelijke derde.
41. Uw Hof heeft in zijn rechtspraak deze vraag reeds negatief beantwoord; het besliste immers in zijn arrest van 10 december 2001 dat uit de
in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 1974 bepaalde
subrogatie kan worden afgeleid dat het niet de bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor rekening van de overheid komt en dat de omvang van de subrogatie te dezen geen belang
vertoont (1).
42. De integrale last van de gedane uitgaven maakt naar mijn mening
dan ook schade uit waarvoor overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek vergoeding kan worden bekomen, ongeacht
de omvang van het subrogatierecht.
43. In zoverre de appelrechters, met overname van de redenen van de
eerste rechter, oordelen dat de bedragen die de openbare overheid, in
casu eiseres, aan het slachtoffer betaalt, slechts vergoedbare schade uitmaken in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
binnen de grenzen van het subrogatierecht waarover eiseres beschikt, en
de vordering van eiseres afwijzen omdat de wetgever, door te voorzien in
een specifiek subrogatoir verhaalsrecht, ervoor zou hebben geopteerd
dat het verhaalsrecht van de overheid zou beperkt blijven tot het bedrag
dat effectief betaald werd en tot het bedrag dat het slachtoffer zelf van
de aansprakelijke had kunnen vorderen in gemeen recht, hebben zij naar
mijn mening al evenmin hun beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel lijkt mij dan ook tevens in zoverre gegrond te zijn.
44. Conclusie: Vernietiging

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 18 september 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
(1) Cass. 10 december 2001, AR C.98.0270.N, AC 2001, nr. 684.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze
schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar
rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op
die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover zij
hierdoor schade lijdt.
2. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het
reglement moet verrichten.
3. Uit artikel 18, eerste lid, koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 koninklijk besluit van 22 maart
1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen van kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de
Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en
van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op
deze inrichtingen, volgt dat als een vast benoemd personeelslid van een
onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap ten gevolge van een
ongeval, veroorzaakt door de schuld van een derde, afwezig is, dit personeelslid zijn activiteitswedde ontvangt op voorwaarde dat hij de
Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van de door de Staat gestorte
som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt.
Dit koninklijk besluit van 15 januari 1974 is niet alleen toepasselijk
op personeelsleden van onderwijsinrichtingen georganiseerd door of namens de Vlaamse Gemeenschap, maar ook op personeelsleden van de
door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinrichtingen.
4. Ingevolge de artikelen 25, 26, en 36, § 2, Schoolpactwet worden de
weddetoelagen rechtstreeks en maandelijks door de Vlaamse Gemeenschap aan de leden van het personeel van de gesubsidieerde instellingen
betaald.
5. De omstandigheid dat het tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid werkt in een gesubsidieerde onderwijsinstelling en dat de Vlaamse
Gemeenschap niet de eigenlijke werkgever is doet niet af aan het feit
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dat de Vlaamse Gemeenschap, die de wedde van dit personeelslid uitbetaalt tijdens de periode dat dit personeelslid tijdelijk arbeidsongeschikt is, ten gevolge van een door de fout van een derde veroorzaakt
ongeval buiten dienstverband, en zonder dat de arbeidsprestaties worden verricht, een eigen vergoedbare schade lijdt in de zin van artikel
1382 Burgerlijk Wetboek.
6. In zoverre de appelrechters de afwijzing van de vordering van de eiseres gronden op het gebrek aan hoedanigheid van werkgever van het
slachtoffer, hebben zij hun beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
7. Het feit dat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en inzonderheid artikel 14 van deze wet, niet van toepassing is omdat het een
ongeval buiten dienstverband betreft, belet evenmin dat de eiseres door
de uitbetaling van de wedde aan het tijdelijk arbeidsongeschikte personeelslid een vergoedbare schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek lijdt.
8. Aangezien uit voormeld artikel 18 van het koninklijk besluit van
15 januari 1974 volgt dat de Vlaamse Gemeenschap, die de wedde van een
personeelslid van een onderwijsinstelling uitbetaalt tijdens de periode
dat dit personeelslid tijdelijk arbeidsongeschikt is, ten gevolge van een
door de fout van een derde veroorzaakt ongeval buiten dienst en zonder
dat arbeidsprestaties worden verricht, door de uitbetaling van deze
wedde vergoedbare schade lijdt in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek, is de beslissing van de appelrechters die de vordering van de
eiseres afwijzen omdat het ongeval geen ongeval van of naar het werk
betreft, maar een ongeval buiten dienstverband, zodat de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel niet toepasselijk is, al evenmin naar
recht verantwoord.
Het middel is in zoverre eveneens gegrond.
9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiseres haar vordering niet stelde in hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar.
10. In zoverre de appelrechters de afwijzing van de vordering van de
eiseres gronden op het feit dat zij als arbeidsongevallenverzekeraar
geen eigen vergoedbare schade lijdt in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek, hebben zij hun beslissing aldus evenmin naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre eveneens gegrond.
11. Uit de in artikel 18 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974
bepaalde subrogatie kan worden afgeleid dat het niet de bedoeling van
de wetgever was dat de last van de prestatie definitief voor rekening
van de overheid komt. De omvang van de subrogatie vertoont hierbij
geen belang.
12. In zoverre de appelrechters, met overname van de redenen van de
eerste rechter, oordelen dat de bedragen die de openbare overheid, te
dezen de eiseres, aan het slachtoffer betaalt, slechts vergoedbare schade uitmaken in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek binnen de
grenzen van het subrogatierecht waarover de eiseres beschikt, en de
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vordering van de eiseres voor het meerdere afwijzen omdat de wetgever,
door te voorzien in een specifiek subrogatoir verhaalsrecht, ervoor zou
hebben geopteerd dat het verhaalsrecht van de overheid zou beperkt
blijven tot het bedrag dat effectief betaald werd en tot het bedrag dat
het slachtoffer zelf van de aansprakelijke had kunnen vorderen in gemeen recht, hebben zij al evenmin hun beslissing naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre eveneens gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 680
1° KAMER — 7 november 2014
(AR C.13.0608.N-C.13.0624.N)
VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
MEERVOUDIGE KAMER. — ONDERTEKENING DOOR DE LEDEN. — TIJDSTIP.

Een vonnis gewezen door een meervoudige kamer dient te worden ondertekend
door de leden van de kamer na de beëindiging van het beraad en uiterlijk op
de dag van de uitspraak (1). (Artt. 782, eerste lid, 782bis, eerste lid, en 785,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(DE RIDDER, CURATOR FAILLISSEMENT V. T. V. E.A.; V. E.A. T. V E.A.,
IN AANWEZIGHEID VAN DE RIDDER, CURATOR FAILLISSEMENT V.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
I. ZAAK C.13.0608.N
(…)
(1) Zie concl. OM.
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Het enig cassatiemiddel
6. In zijn enig cassatiemiddel, ontwikkeld in vier onderdelen, voert eiser schending aan van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden,
gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955 (hierna “EVRM”), van artikel 149 van de Grondwet, van de artikelen
1134, 1139, 1146, 1153, eerste, tweede en derde lid, 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 782, eerste lid, 782bis, 785, eerste lid en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de afstand van een recht slechts kan worden afgeleid uit
feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn en
strikt dient te worden geïnterpreteerd, zoals verwoord in de artikelen
824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek.
(…)
10. Eiser voert in het vierde onderdeel aan dat het bestreden arrest nietig is omdat het gewezen werd door een collegiale kamer van het hof van
beroep en enkel ondertekend is door de voorzitter, een raadsheer en de
griffier, zonder dat de onmogelijkheid waarin de andere raadsheer zou
hebben verkeerd om het arrest te ondertekenen, verantwoord is overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek.
(…)
Bespreking van het vierde onderdeel van het enig cassatiemiddel
19. Krachtens artikel 782, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
wordt het vonnis, vóór de uitspraak ervan, ondertekend door de rechters
die het hebben gewezen en door de griffier.
Krachtens artikel 782bis, eerste lid, van datzelfde wetboek, wordt het
vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en
in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
Artikel 785, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, indien de voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert
om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte, en dat de beslissing geldig is met de handtekening van
de overige rechters die ze hebben uitgesproken.
20. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007
blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek
aan de uitspraak van het vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld
heeft aan de voorwaarde dat het vonnis in de regel voorafgaandelijk
moet worden ondertekend door alle rechters die het hebben gewezen, onverminderd de gevallen van onmogelijkheid zoals vervat in artikel 785
van het Gerechtelijk Wetboek en de in dezelfde artikelen hiervoor vereiste vermeldingen.
21. Hieruit volgt enkel dat het vonnis of het arrest moet worden ondertekend vóór de uitspraak ervan, maar dit belet niet dat het vonnis ter
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ondertekening kan worden voorgelegd aan de rechters die het hebben gewezen op de dag zelf van de uitspraak (1).
22. Uit de vermeldingen van het bestreden arrest blijkt dat onder
“thans” dient te worden verstaan de datum van de uitspraak, die tegelijk
deze van de ondertekening is.
23. Het bestreden arrest, dat gewezen is door een collegiale kamer van
het hof van beroep te Antwerpen, is slechts ondertekend door de kamervoorzitter en één van de twee raadsheren die het hebben gewezen en door
de griffier, en is uitgesproken door diezelfde kamervoorzitter en griffier.
24. Uw Hof besliste in zijn arrest van 4 april 2014 dat, wanneer een vonnis enkel vaststelt dat de derde rechter die het heeft gewezen “afwezig”
is, het de onmogelijkheid niet vaststelt waarin die rechter verkeert om
de beslissing te ondertekenen en bijgevolg nietig is bij toepassing van artikel 779 van het gerechtelijk Wetboek (2).
25. Het bestreden arrest stelt evenwel vast dat raadsheer R. LYEN, die
wettig verhinderd was om de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede heeft beraadslaagd, “thans”, dit is op de dag van de ondertekening en de uitspraak, in de onmogelijkheid verkeerde om dit arrest
mede te ondertekenen; de onmogelijkheid voor deze rechter om het arrest te ondertekenen op de dag van de uitspraak is bijgevolg wettig verantwoord overeenkomstig artikel 785, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek.
26. Het onderdeel kan naar mijn mening niet aangenomen worden.
(…)
30. Conclusie: Verwerping van de beide cassatieberoepen.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 6 mei 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.13.0608.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een
middel aan.
(1) Cass. 9 januari 2014, AR C.13.0202.N, arrest niet gepubliceerd.
(2) Cass. 4 april 2014, AR C.13.0140.F, AC 2014, nr. 269; JT 2014, 483 (aldaar verkeerdelijk gedateerd als Cass. 6 april 2014).
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In de zaak C.13.0624.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
B. In de zaak C.13.0608.N

Vierde onderdeel
7. Krachtens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd door artikel 23 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van dit
wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, wordt het vonnis, vóór de uitspraak ervan, ondertekend door de
rechters die het hebben gewezen en door de griffier.
Krachtens artikel 782bis, eerste lid, van datzelfde wetboek zoals ingevoegd bij artikel 24 van voormelde wet, wordt het vonnis uitgesproken
door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend
geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
Artikel 785, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, indien de
voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het
vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan
op de akte, en dat de beslissing geldig is met de handtekening van de
overige rechters die ze hebben uitgesproken.
8. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007
blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis aan de uitspraak van het
vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld heeft aan de voorwaarde
dat het vonnis in de regel voorafgaandelijk moet worden ondertekend
door alle rechters die het hebben gewezen, onverminderd de gevallen
van onmogelijkheid zoals vervat in artikel 785 Gerechtelijk Wetboek.
9. Hieruit volgt dat een vonnis gewezen door een meervoudige kamer
dient te worden ondertekend door de leden van de kamer na de beëindiging van het beraad en uiterlijk op de dag van de uitspraak.
10. Uit de vermeldingen van het bestreden arrest blijkt dat het op de
datum van de uitspraak werd ondertekend door de voorzitter van de kamer en een van de twee raadsheren die het hebben gewezen alsmede
door de griffier en dat wordt vastgesteld dat de derde raadsheer die
“mede beraadslaagd heeft en die thans wettig verhinderd is, in de onmogelijkheid verkeert om dit arrest te ondertekenen”, zodat het arrest
voldoet aan het bepaalde in de artikelen 782, 782bis en 785 Gerechtelijk
Wetboek.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.13.0608.N en C.13.0624.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger, de heer Maes en de heer
Wouters.

N° 681
1°

— 7 november 2014
(AR C.13.0635.N)

KAMER

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — REGLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 61. — UITZONDERING. — TOEPASSINGSGEBIED.
— BESTUURDER DIE NALAAT ZIJN SNELHEID TE REGELEN.

De in fine van artikel 61.1, 2°, van het Wegverkeersreglement voorziene uitzondering geldt niet voor de bestuurder die nalaat zijn snelheid te regelen,
zoals vereist door de artikelen 10.1, 1° en 3°, van het Wegverkeersreglement
en die zodoende, bij het oprijden van een kruispunt waarbij het licht is geplaatst, mede artikel 12.2 van dit reglement overtreedt (1). (Artt. 10.1, 1° en
3°, 12.2 en 61.1, 2° Wegverkeersreglement)

(BALOISE BELGIUM N.V. T. P. 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 Brussel van 27 mei 2013.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
twee middelen aan.

(1) Cass. 7 mei 1985, AR 9018, AC 1984-85, nr. 535.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Vierde onderdeel
12. Krachtens artikel 61.1, 2°, Wegverkeersreglement betekent vast
oranjegeel verkeerslicht dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen
stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht, zo dicht genaderd is, dat hij niet meer
op voldoende veilige wijze kan stoppen.
13. De in fine van deze bepaling voorziene uitzondering geldt niet voor
de bestuurder die nalaat zijn snelheid te regelen, zoals vereist door de
artikelen 10.1, 1° en 3°, Wegverkeersreglement en zodoende, bij het oprijden van een kruispunt waarbij het licht is geplaatst, mede artikel
12.2 van dit reglement overtreedt.
14. De appelrechters die oordelen dat “gelet op de weersomstandigheden, het druk verkeer en de beperkte zichtbaarheid” de vrachtwagenbestuurder in de mogelijkheid diende te zijn te stoppen voor het
oranjegeel licht en aldus te kennen geven dat de vrachtwagenbestuurder naliet zijn snelheid te regelen, zoals vereist door de artikelen 10.1,
1° en 3°, Wegverkeersreglement, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
15. De appelrechters geven de redenen aan waarom de vrachtwagenbestuurder volgens hen voor het oranjegeel licht diende te kunnen stoppen
en
leggen
door
daaraan
toe
te
voegen
dat
de
vrachtwagenbestuurder niet verklaart waarom “hij hiertoe niet in
staat zou geweest zijn”, de bewijslast omtrent het bestaan van het misdrijf niet te zijnen laste.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het nalaat de reeds betaalde provisies ten bedrage van 112.478,94 euro in mindering te brengen op
het bedrag waartoe de eiseres wordt veroordeeld, het oordeelt over de
aansprakelijkheid van de eerste verweerster en de aansprakelijkheidsverdeling met de vrachtwagenbestuurder, het oordeelt over de vordering van de eiseres tegen de tweede verweerster en 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 aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Maes en de heer Verbist.

N° 682
1°

— 7 november 2014
(AR C.14.0028.N)

KAMER

1° STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
PLANSCHADEVERGOEDING. — RECHT OP VERGOEDING. — ONTSTAAN. — VERVAL.
— TIJDSTIP.
2° STEDENBOUW. — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG. —
PLANSCHADEVERGOEDING. — NEGATIEF STEDENBOUWKUNDIG ATTEST. — BEGRIP.

1° Het recht op planschadevergoeding ontstaat slechts wanneer, binnen de
tien jaar te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan, een
daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt (1) en die de eenjarige termijn om de vordering in te stellen doet lopen; het recht op schadevergoeding vervalt zodra één van beide termijnen is verstreken. (Artt. 37,
eerste en derde lid, en 38, tweede lid, Stedenbouwwet; artt. 35, eerste en
derde lid, en 36, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1996)
2° Een stedenbouwkundig attest is negatief en doet aldus het recht op planschadevergoeding en de eenjarige verjaring van de vordering lopen, wanneer
het een bestemming vermeldt waaruit een bouw- of verkavelingsverbod blijkt.
(Artt. 37, eerste en derde lid, en 38, tweede lid, Stedenbouwwet; artt. 35,
eerste en derde lid, en 36, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1996)

(VLAAMS GEWEST T. WOONHAVEN ANTWERPEN,
B.V. ONDER DE VORM VAN EEN C.V.B.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 september 2012.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 6 december 2007, AR C.06.0185.N, AC 2007, nr. 620; Cass. 13 december 2002, AR
C.00.0261.N, AC 2002, nr. 672, met concl. van advocaat-generaal G. DUBRULLE; Cass.
17 maart 2000 (volt. zitt.), AR C.98.0406.N, AC 2000, nr. 185, met concl. van advocaatgeneraal G. BRESSELEERS.
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II. CASSATIEMIDDELEN
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 37 Stedenbouwwet en artikel 35, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996, zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij
decreet van 27 maart 2009, is schadevergoeding al naar het geval verschuldigd door het Vlaamse Gewest, de vereniging van gemeenten of de
gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een
plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan.
Krachtens het derde lid van deze bepalingen ontstaat het recht op
schadevergoeding ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren
van een negatief stedenbouwkundig attest.
Krachtens artikel 38, tweede lid, Stedenbouwwet, en artikel 36, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1996, zoals van toepassing voor de opheffing
ervan bij decreet van 27 maart 2009, vervallen de vorderingen één jaar
na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat. Indien geen
vergunning wordt aangevraagd, is de termijn tien jaren te rekenen van
de datum van inwerkingtreding van het plan.
2. Uit deze bepalingen volgt dat het recht op schadevergoeding
slechts ontstaat wanneer, binnen de tien jaar te rekenen van de datum
van inwerkingtreding van het plan, een daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt en die de eenjarige termijn om de vordering in te stellen doet lopen. Het recht op schadevergoeding vervalt
zodra één van beide termijnen is verstreken.
Een stedenbouwkundig attest is negatief en doet aldus het recht op
schadevergoeding ontstaan en de eenjarige verjaring van de vordering
lopen, wanneer het een bestemming vermeldt waaruit een bouw- of verkavelingsverbod blijkt.
3. Krachtens artikel 13.4.3.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen omvatten de natuurgebieden de bossen,
wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen,
stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagersen vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.
4. Uit deze bepaling volgt dat uit een bestemming als natuurgebied
een algemeen bouwverbod volgt, ter uitzondering van de bouw van niet
voor bewoning bestemde jagers- en vissershutten.
5. De appelrechters stellen vast dat:
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— met de gewestplanwijziging van 30 mei 1990 het grootste gedeelte
van de percelen van de verweerster definitief ingekleurd werd als natuurgebied, namelijk de gronden die meer dan 100 meter van de Scheldelei verwijderd waren;
— de verweerster in juni 1992 met betrekking tot deze percelen een
stedenbouwkundig attest aanvroeg;
— het stedenbouwkundig attest nr. 1 dat op 24 juni 1992 werd afgeleverd een weergave bevat van de bestemming van een deel van de percelen als natuurgebied.
6. De appelrechters die oordelen dat het stedenbouwkundig attest nr.
1 afgeleverd op 24 juni 1992, waaruit voor een deel van de percelen van
de verweerster, een algemeen bouwverbod volgt ter uitzondering van de
bouw van niet voor bewoning bestemde jagers- en vissershutten, niet
als een negatief stedenbouwkundig attest dient te worden aangezien
dat het recht op schadevergoeding doet ontstaan en de verjaring van de
desbetreffende vordering doet lopen, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de verjaring van de door de verweerster gevorderde planschadevergoeding met
betrekking tot die percelen waarvoor op 24 juni 1992 een stedenbouwkundig attest werd afgeleverd waaruit een bestemming als natuurgebied bleek en het met betrekking tot die percelen een
deskundigenonderzoek gelast.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Maes en de heer Verbist.

N° 683
1°

— 7 november 2014
(AR C.14.0122.N)

KAMER

1° VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE). — DUUR. — AANVANG. — ACTIO JUDICATI.
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— VERJARING. — DUUR. —

3° CASSATIE. — ARRESTEN. VORM. — ALLERLEI. — TENUITVOERLEGGING. —
BEGRIP.
4° CASSATIE. — VERNIETIGING. OMVANG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VERWIJZING. — GEVOLG. — POSITIE VAN PARTIJEN. — GEDING VOOR DE VERWIJZINGSRECHTER. — AARD.

1° en 2° Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan tot
tenuitvoerlegging van de veroordeling; deze rechtsvordering, actio judicati
genoemd, verjaart door verloop van tien jaren te rekenen vanaf het vonnis.
(Art. 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek)
3° De tenuitvoerlegging zoals bedoeld in artikel 1115 Gerechtelijk Wetboek betreft niet de tenuitvoerlegging van een veroordeling ten laste van de andere
partij, maar doelt slechts op de voortzetting van het geding voor de verwijzingsrechter. (Artt. 1110 en 1115 Gerechtelijk Wetboek)
4° Wanneer na een cassatieberoep de bestreden beslissing wordt vernietigd,
worden de partijen binnen de perken ervan, voor de rechter naar wie de zaak
overeenkomstig artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek is verwezen, teruggeplaatst
in dezelfde positie als waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd; de verwijzing doet geen nieuw geding ontstaan, maar
is de voortzetting van het geding vóór het cassatieberoep. (Art. 1110, Gerechtelijk Wetboek)

(H. E.A. T. H. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 juni 2013 op verwijzing na het arrest van dit Hof van
18 november 1999.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— de artikelen 1110, eerste en tweede lid, en 1115 Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 2244, § 1, eerste en tweede lid, en 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de vorderingen van verweerders niet verjaard
zijn en
derhalve toelaatbaar en ontvankelijk, op grond van de volgende overwegingen:
“De verjaring
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Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring (artikel 2244 Burgerlijk
Wetboek).
Slechts indien de dagvaarding nietig is uit hoofde van de vorm, indien de eiser
afstand doet van zijn eis of indien de eis wordt afgewezen wordt de stuiting voor
niet bestaande
beschouwd (artikel 2247 Burgerlijk Wetboek).
Te dezen werd de vordering door de eerste rechter niet afgewezen. Tijdens de
behandeling van de zaak in aanleg van hoger beroep blijft de stuiting van de verjaring behouden, tot aan de eindbeslissing.
Het ingestelde cassatieberoep had geen invloed op deze stuiting. De verbreking leidde tot een verwijzing naar een andere rechter in hoger beroep en de
zaak bevindt zich nog steeds in dezelfde aanleg van hoger beroep tegen het bestreden vonnis, voor zover de verbreking strekte.
De betekening van het arrest van het Hof van Cassatie (artikel 1115 Gerechtelijk Wetboek) en de dagvaarding tot voortzetting van de procedure in hoger beroep voor het aangewezen hof van beroep is geen actio judicati. De betekening
van een arrest van het Hof van Cassatie houdt niet de uitvoering in van een titel
van een verbintenis of een toegekend voordeel of een gegrond geachte aanspraak
in rechte.
De vordering is niet verjaard. De vorderingen zijn toelaatbaar en onafhankelijk.
De beide arresten van het hof van beroep te Gent zijn niet verbroken in zoverre
de hoger beroepen ontvankelijk werden verklaard.”
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van 10 jaar. Elk vonnis doet een rechtsvordering ontstaan tot tenuitvoerlegging van dit vonnis. Deze rechtsvordering, de
actio judicati genoemd, verjaart door verloop van 10 jaren te rekenen vanaf het
vonnis krachtens voormelde wetsbepaling.
Krachtens artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek heeft, in geval cassatie wordt
uitgesproken met verwijzing, deze plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke
aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft.
Deze wordt voor het aangewezen gerecht aanhangig gemaakt zoals een gewone
zaak.
Krachtens artikel 1115 Gerechtelijk Wetboek kunnen cassatiearresten niet
worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij, op straffe van nietigheid der tenuitvoerlegging.
Uit deze bepalingen volgt dat een arrest van het Hof van Cassatie, waarin de
vernietiging wordt uitgesproken, een rechtsvordering tot tenuitvoerlegging
doet ontstaan en dat deze rechtsvordering verjaart door verloop van 10 jaren te
rekenen vanaf het arrest van het Hof van Cassatie.
De appelrechters beslissen dat de betekening van het arrest van het Hof van
Cassatie en de dagvaarding tot voortzetting van de procedure in hoger beroep
voor het aangewezen hof van beroep geen actio judicati is en dat de betekening
van een arrest van het Hof van Cassatie niet de uitvoering inhoudt van een titel
van een verbintenis of een toegekend voordeel of een gegrond geachte aanspraak
in rechte.
Door aldus te beslissen dat de rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van een
arrest van het Hof van Cassatie, door betekening en aanhangig maken bij de
rechter op verwijzing, geen actio judicati uitmaakt, en voorts te beslissen dat
derhalve de 10-jarige verjaringstermijn van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, van toepassing op de actio judicati, ter zake niet van toepassing
is, schenden de appelrechters artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek,
en de artikelen 1110 en 1115 Gerechtelijk Wetboek.
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Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.
Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hen die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting (artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek).
Krachtens artikel 2244, tweede lid, Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding
voor het gerecht de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing
wordt uitgesproken.
Hieruit volgt dat wanneer een dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit
krachtens artikel 2244, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, de stuiting wordt verlengd tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.
Een definitieve beslissing in de zin van artikel 2244, tweede lid, Burgerlijk
Wetboek is een beslissing die een einde maakt aan het hangende geding. Het geding is het proces of nog, een geheel van aaneengeschakelde doel gebonden vormelijke verrichtingen dat resulteert in een rechterlijke uitspraak waarmee de
materiële rechten van de partijen kunnen worden gerealiseerd. Het geding
wordt beëindigd door een rechterlijke uitspraak. Zolang er tegen deze rechterlijke uitspraak geen rechtsmiddel wordt aangewend, bestaat er geen geding
meer.
Uit artikel 2244, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek volgt dan ook dat
de verjaring wordt gestuit door een dagvaarding voor het gerecht tot het tijdstip
waarop in dat geding, dat wil zeggen in die aanleg, een beslissing wordt gewezen.
Vanaf de uitspraak begint een nieuwe verjaring te lopen, die op haar beurt zal
worden gestuit door de gedinginleidende akte waarmee een rechtsmiddel wordt
ingesteld.
In geval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, heeft deze plaats naar
het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft. Deze wordt voor het aangewezen gerecht aanhangig gemaakt zoals een gewone zaak (artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek).
Krachtens artikel 1115 Gerechtelijk Wetboek kunnen cassatiearresten niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij, op straffe van nietigheid
der tenuitvoerlegging.
Uit de artikelen 1110 en 1115 Gerechtelijk Wetboek volgt dat het geding voor
het Hof van Cassatie wordt beëindigd door het arrest van het Hof van Cassatie
waarin desgevallend de vernietiging wordt uitgesproken. Zolang de zaak niet
aanhangig wordt gemaakt overeenkomstig de artikelen 1110 en 1115 Gerechtelijk Wetboek voor de rechter op verwijzing, is er na het arrest van het Hof van
Cassatie geen geding meer aanhangig en bestaat er ook geen geding meer. De
term geding impliceert immers noodzakelijk dat de zaak aanhangig is voor de
rechter.
Hieruit volgt dat er na het arrest van het Hof van Cassatie een nieuwe verjaring begint te lopen die kan worden gestuit door de betekening van het cassatiearrest met dagvaarding voor het gerecht op verwijzing.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters op blz. 2 van het bestreden arrest dat uw Hof bij arresten van 18 november 1999 (C.97.0397.N en
C.97.0398.N) is overgegaan tot vernietiging van de arresten van het hof van beroep te Gent, gewezen op 13 maart 1997, dat deze arresten van uw Hof aan eisers
werden betekend op 6 mei 2010 op verzoek van tegenpartijen met dagvaarding
voor het hof van beroep te Brussel.
De appelrechters beslissen dat tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep de stuiting van de verjaring behouden blijft tot aan de eindbeslissing en dat
het ingestelde cassatieberoep geen invloed had op deze stuiting nu de verbreking
leidde tot een verwijzing naar een andere rechter in hoger beroep en de zaak zich
nog steeds in dezelfde aanleg van hoger beroep tegen het bestreden vonnis bevindt, voor zover de verbreking strekte.
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Door aldus te beslissen dat het geding niet beëindigd werd door de arresten
van het hof van beroep te Gent van 13 maart 1997, dat het geding voor uw Hof
geen afgescheiden geding uitmaakt, zodat de zaak zich ook na verwijzing door
het Hof van Cassatie nog steeds in dezelfde aanleg van hoger beroep tegen het
bestreden vonnis bevindt, en dat derhalve het geding voor de feitenrechter in hoger beroep, het geding voor uw Hof en het daaropvolgende geding na verwijzing
door uw Hof één enkel geding uitmaken, en door op grond daarvan te beslissen
dat de stuiting van de verjaring doorloopt tot het thans bestreden arrest door
het hof van beroep op verwijzing uitgesproken, zodat er geen verjaring is ingetreden, hoewel er meer dan 10 jaar zijn verstreken tussen de arresten van uw Hof
van 18 november 1999 en het inleiden van het geding voor het hof van beroep te
Brussel op 6 mei 2010, schenden de appelrechters alle in het middel genoemde bepalingen (schending van de artikelen 2244, § 1, eerste en tweede lid en 226bis, § 1,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek evenals de artikelen 1110, eerste en tweede lid en
1115 Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan tot
tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judicati genoemd, verjaart door verloop van tien jaren te rekenen vanaf
het vonnis.
2. Krachtens artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek wordt in geval van
cassatie de zaak verwezen naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg
van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing heeft gewezen
en wordt zij aanhangig gemaakt als een gewone zaak.
3. Artikel 1115 van hetzelfde wetboek bepaalt dat een cassatiearrest
niet kan worden tenuitvoergelegd dan na de betekening aan de partij,
op straffe van nietigheid der tenuitvoerlegging.
De tenuitvoerlegging zoals bedoeld in deze bepaling betreft niet de
tenuitvoerlegging van een veroordeling ten laste van de andere partij,
maar doelt slechts op de voortzetting van het geding voor de verwijzingsrechter.
4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het aanhangig maken van de
zaak bij de verwijzingsrechter een daad van tenuitvoerlegging is die onderworpen is aan de verjaringstermijn van de actio judicati, berust op
een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Luidens artikel 2244, § 1, eerste en tweede lid, Burgerlijk Wetboek,
vormt een dagvaarding voor het gerecht betekend aan hem die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting die uitwerking
heeft tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.
6. Wanneer na een cassatieberoep de bestreden beslissing wordt vernietigd, dan worden de partijen binnen de perken ervan, voor de rechter
naar wie de zaak overeenkomstig artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek is
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verwezen, teruggeplaatst in dezelfde positie als waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd. De verwijzing
doet geen nieuw geding ontstaan, maar is de voortzetting van het geding vóór het cassatieberoep.
7. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat door de vernietiging van de bestreden beslissing er geen geding voor de rechter meer voorhanden is
zodat de stuiting van de verjaring op dat tijdstip een einde heeft genomen om hieruit af te leiden dat de vordering van de verweerders verjaard is aangezien de zaak slechts op 6 mei 2010 werd aanhangig
gemaakt voor de verwijzingsrechter, dit is na het verstrijken van de
tienjarige verjaringstermijn die is beginnen lopen na het cassatiearrest
van 18 november 1999, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten
Bepaalt de kosten voor de eisers op 1.161,12 euro in debet en voor de
verweerders op nul euro.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal.
—
Advocaten:
de
heer
Verbist
en
mevr. Vanlersberghe.

N° 684
1°

— 7 november 2014
(AR C.14.0224.N)

KAMER

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING. — RECHT VAN BEWONING. —
OMVANG. — MOEILIJKHEDEN TUSSEN EIGENAAR EN HOUDER. — MACHT VAN DE
RECHTER. — GRENS.

Indien een woning meer vertrekken omvat dan nodig voor het recht van bewoning, strekt het recht van bewoning zich, in beginsel, niet uit tot de gehele
woning; wanneer er moeilijkheden rijzen tussen de eigenaar en de houder
van het recht van bewoning en de uitvoering in natura wordt gevorderd en
niet bij equivalent, kan de rechter de uitoefening van het recht van bewoning
moduleren, zonder dat hij evenwel dit recht kan uitbreiden tot de gehele woning (1). (Artt. 632 en 633 Burgerlijk Wetboek)

(T. E.A. T. P.)
(1) Zie concl. OM.
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Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
BESPREKING VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL
1. Eisers voeren in hun enig cassatiemiddel schending aan van de artikelen 625, 628, 629 en 633 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Luidens artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek worden het recht van
gebruik en het recht van bewoning gevestigd en gaan zij teniet op dezelfde wijze als vruchtgebruik.
Artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van gebruik en het recht van bewoning worden geregeld door de titel waarbij
zij werden gevestigd en dat zij, overeenkomstig de bepalingen daarvan,
meer of minder uitgebreid zijn.
Artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat, wanneer de titel
geen aanwijzingen bevat omtrent de omvang van die rechten, zij worden
geregeld als volgt (met name volgens de regels geformuleerd in de artikelen 630 en volgende van dit Wetboek).
Krachtens artikel 632 van het Burgerlijk Wetboek mag diegene die het
recht van bewoning in een huis heeft, daar met zijn gezin wonen, zelfs al
was hij niet gehuwd toen dit recht hem werd verleend.
Ingevolge artikel 633 van het Burgerlijk Wetboek is het recht van bewoning beperkt tot hetgeen als woning noodzakelijk is voor hem aan wie
dat recht is verleend en voor zijn gezin.
3. Indien de titel van vestiging van het recht van bewoning of gebruik
geen beperkingen omtrent zijn uitgestrektheid of omvang inhoudt, dan
worden die rechten aldus onder meer geregeld door artikel 633 van het
Burgerlijk Wetboek (1).
4. Uit de voormelde in hun onderlinge samenhang gelezen wetsbepalingen volgt dat wanneer de titel, waarbij het recht van bewoning wordt geregeld, geen bepalingen bevat omtrent zijn uitgestrektheid of omvang,
het recht van bewoning beperkt is tot hetgeen als woning noodzakelijk
is voor hem aan wie dit recht is verleend, en voor zijn gezin (2).
5. Het recht van bewoning dient immers gezien te worden vanuit het
criterium van de dekking van de behoeften van de titularis van dit recht
en zijn gezin, begrip dat overigens expliciet terug te vinden is in artikel
630 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de vruchten van
een erf.
De gebruiker heeft een gebruiks- en genotsrecht dat doelgebonden is,
het kan zich niet verder uitstrekken dan wat voor de rechthebbende en
zijn gezin nodig is (3).
6. Heeft het recht van bewoning betrekking op een woonhuis met verschillende kamers of vertrekken, en werd het genot van het woonhuis
(1) A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, V, Zakenrecht, Antwerpen, Standaard Boekhandel 1942, 241, nr. 234.
(2) N. VANDEBEEK, Terbeschikkingstelling van onroerende goederen, grondige analyse
van enkele rechtsfiguren, Mechelen, Kluwer 2008, 66.
(3) R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, II, A, Gent, E. StoryScientia 1984, 563, nr. 911.
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niet aan de eigenaar ervan ontzegd in de titel waarbij het recht van bewoning werd gevestigd, maar bevat die titel geen bepalingen omtrent de
uitgestrektheid of de omvang van respectievelijk de rechten van de titularis van het recht van bewoning en de rechten van de eigenaar, dan is
het recht van bewoning naar mijn mening dan ook beperkt tot hetgeen
als woning noodzakelijk is voor de titularis van dat recht van bewoning
en voor zijn gezin.
Het behoeftebegrip is, naar inhoud, veranderlijk omdat het verbonden
wordt met de concrete levensomstandigheden waarin een gezin zich bevindt, maar de uitbreiding van de behoeften opent geen perspectief op
bijkomende lokalen, indien de vestigingstitel dit niet bepaalt (1).
Indien aldus een woning meer vertrekken omvat dan nodig voor de uitoefening van het recht van bewoning van de titularis volgens zijn behoeften en die van zijn gezin, dan strekt het recht van bewoning zich in
beginsel niet uit tot de gehele woning.
7. In dat geval kan de eigenaar niet worden verplicht om zijn woning
te verlaten louter omdat zijn eigendomsrecht wordt beperkt door het
recht van bewoning, ook al werd dit recht van bewoning in de akte van
vestiging niet beperkt tot bepaalde delen van het woonhuis en ook al
treedt de eigenaar slechts exclusief en volledig in het genot bij afstand
van het recht van bewoning door de titularis van dit recht of bij zijn
overlijden.
8. Wanneer er in een dergelijk geval moeilijkheden rijzen tussen de eigenaar en de titularis van het recht van bewoning, kan de rechter weliswaar de uitoefening van het recht van bewoning nader regelen, maar hij
vermag daarbij dit recht niet uit te breiden tot de gehele woning (2).
9. Het bestreden vonnis stelt in casu geenszins vast dat het genot van
de litigieuze woning aan eisers werd ontzegd in de notariële akte van
4 januari 2001, waarbij het recht van bewoning werd gevestigd.
10. Wel stelt het bestreden vonnis vast dat de notariële akte waarbij
het recht van bewoning ten voordele van verweerder werd gevestigd, niet
voorziet in een beperking van dit recht op slechts een gedeelte van het
goed.
11. Op grond van hun vaststellingen konden de appelrechters naar mijn
mening niet naar recht oordelen dat eisers zich ten onrechte beroepen op
artikel 633 van het Burgerlijk Wetboek, nu
— het recht van bewoning van verweerder betrekking heeft op een
woonhuis met verschillende kamers waarvan de appelrechters niet vaststellen dat verweerder die allemaal nodig heeft;
— de appelrechters niet vaststellen dat het genot van eisers, als eigenaars van die woning, hen werd ontzegd in de titel van 4 januari 2001
waarbij het recht van bewoning werd gevestigd;
(1) R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, II, A, Gent, E. StoryScientia 1984, 572, nr. 915.
(2) P. JOURDAIN, Les Biens, in G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, Parijs, Dalloz
1995, 150.
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— de appelrechters wel vaststellen dat de titel van 4 januari 2001 geen
aanwijzingen bevat omtrent de omvang van het recht van bewoning van
verweerder.
12. Door niettemin te beslissen dat eisers zich dan ook ten onrechte beroepen op artikel 633 van het Burgerlijk Wetboek, dat verweerder dienvolgens een recht van bewoning heeft op de ganse woning en alle
toebehoren, dat eisers dan ook zelf de woning dienen te verlaten om verweerder zijn ongestoord genot en gebruik van de woning te gunnen en
dat verweerder bijgevolg recht heeft op een vergoeding voor gebruiksderving van 250 euro per maand vanaf 10 maart 2011, schenden de appelrechters naar mijn mening de als geschonden aangewezen wetsartikelen.
13. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.
14. Conclusie: Vernietiging

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 10 februari 2014.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 2 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het volgende:
— de eisers, respectievelijk schoonzoon en dochter van de verweerder,
woonden sedert 1995 in bij de verweerder en diens inmiddels overleden
echtgenote in een woning gelegen te Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 186;
— bij notariële akte van 4 januari 2001 verkochten de verweerder en
zijn echtgenote deze woning aan de eisers;
— de akte verschaft “in het boven beschreven goed” aan de verkopers
en de langstlevende van hen een recht van bewoning;
— het recht van bewoning wordt in de akte geschat op 250 euro per
maand;
— ook na het overlijden van de echtgenote van de verweerder in 2007
bleven de eisers en verweerder onder hetzelfde dak wonen;
— de verweerder verliet in 2011 na een incident met zijn schoonzoon
de woning en ging elders wonen;
— de verhouding tussen de partijen is sindsdien verziekt;
— de verweerder maakt verder aanspraak op de uitoefening van zijn
recht van bewoning en zijn vordering strekt onder meer tot de vrije toegang tot de woning en de veroordeling van de eisers om het pand te verlaten;
— de eisers wensen het recht van bewoning beperkt te zien tot de
slaapkamer, keuken en living op de bovenverdieping.
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III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 632 Burgerlijk Wetboek mag diegene die het
recht van bewoning in een huis heeft, daar met zijn gezin wonen.
Volgens artikel 633 van hetzelfde wetboek is het recht van bewoning
beperkt tot hetgeen als woning noodzakelijk is voor hem aan wie dat
recht is verleend en voor zijn gezin.
2. Indien aldus een woning meer vertrekken omvat dan nodig voor
het recht van bewoning, strekt het recht van bewoning zich, in beginsel, niet uit tot de gehele woning. Wanneer er moeilijkheden rijzen tussen de eigenaar en de houder van het recht van bewoning en de
uitvoering in natura wordt gevorderd en niet bij equivalent, kan de
rechter de uitoefening van het recht van bewoning moduleren, zonder
dat hij evenwel dit recht kan uitbreiden tot de gehele woning.
3. De appelrechters die oordelen dat aangezien de vestigingsakte niet
voorziet in enige beperking van het recht op bewoning, dit recht betrekking heeft “op de ganse woning en alle toebehoren”, de eisers “de
woning [dienen] te verlaten om [de verweerder] zijn ongestoord genot
en gebruik van de woning te gunnen” en dit temeer het geval is omdat
het samenleven tussen de partijen onmogelijk is geworden, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen zitting houdend in hoger beroep.
7 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.
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N° 685
3°

— 10 november 2014
(AR S.11.0086.N)

KAMER

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. — WIJZIGING VAN WERKGEVER
INGEVOLGE OVERGANG VAN ONDERNEMING. — OVERGANG VAN ONDERNEMING. —
NIEUWE SCHULDEN. — GEVOLG.
2° EUROPESE UNIE. — ALLERLEI. — RICHTLIJN 2001/23/EG. — WIJZIGING VAN
WERKGEVER INGEVOLGE OVERGANG VAN ONDERNEMING. — OVERGANG VAN ONDERNEMING. — NIEUWE SCHULDEN. — GEVOLG.

1° en 2° Uit de artikelen 1, 1°, 7 en 8 cao 32bis, die uitvoering geven aan artikel
3.1 Richtlijn 2001/23/EG, volgt dat in de regel alleen de verkrijger gehouden
is tot betaling van de schulden die na het tijdstip van de overgang van de
onderneming zijn ontstaan.

(V. T. G.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 22 november 2010.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1, 1°, CAO nr. 32bis strekt deze collectieve
arbeidsovereenkomst in de eerste plaats ertoe het behoud van de rechten van de werknemers te waarborgen in alle gevallen van wijziging
van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming krachtens
overeenkomst.
Krachtens artikel 7 CAO nr. 32bis gaan de rechten en verplichtingen
welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de
overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande arbeidsovereenkomsten,
door deze overgang op de verkrijger over.
Artikel 8 CAO nr. 32bis bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in
solidum gehouden zijn tot betaling van de schulden van de op het tijd-
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stip van de overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande schulden die
uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien,
met uitzondering van de schulden uit hoofde van aanvullende regimes
van sociale voorziening zoals bedoeld in artikel 4.
2. Uit de voormelde bepalingen die uitvoering geven aan artikel 3.1
Richtlijn 2001/23/EG, volgt dat in de regel alleen de verkrijger gehouden
is tot betaling van de schulden die na het tijdstip van de overgang van
de onderneming zijn ontstaan.
3. Het arrest stelt vast dat de eiser die met de verweerder een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten op 15 mei 2002, zijn eenmanszaak kennelijk heeft ingebracht in Jonat bvba die met de verweerder een nieuwe
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten op 1 maart 2003, en oordeelt dat
in deze zaak “de zogenaamde regel van overgang van onderneming”
geldt.
Het stelt verder vast dat de verweerder alleen een achterstal aan kostenvergoedingen van juli 2006 tot maart 2008 ten belope van 34.163,09
euro vordert.
4. Het arrest dat de overgang van de onderneming tussen 15 mei 2002
en 1 maart 2003 situeert, verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing dat de eiser, de vervreemder, persoonlijk gehouden is tot betaling
van de gevorderde achterstallige kostenvergoedingen voor de periode
van juli 2006 tot maart 2008.
Het subonderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
10 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: Mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
van Eeckhoutte.
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N° 686
3°

— 10 november 2014
(AR S.12.0114.N)

KAMER

ARBEID. — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN. — ARBEIDSTIJDEN. — PERSONEN DIE MET EEN LEIDENDE FUNCTIE OF VERTROUWENSPOST ZIJN BEKLEED IN
DE PARTICULIERE SECTOR VAN ’S LANDS BEDRIJFSLEVEN. — BUITEN DE NORMALE
ARBEIDSUREN. — VOORWAARDE. — BEGRIP.

Krachtens artikel 2, I, 6, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot
aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van ‘s lands bedrijfsleven, en
zoals ook blijkt uit de vergelijking tussen de Nederlandse en Franse tekst,
volgt uit deze bepaling dat het geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren moeten uitoefenen van hun opdrachten, een bijkomende voorwaarde is
om personen die belast zijn met controle- of inspectieopdrachten te kunnen
beschouwen als bekleed met een leidende functie of een vertrouwenspost; onder “normale werkuren” moet daarbij worden verstaan de gewone werkuren
van de andere werknemers van de betrokken onderneming en niet de normale
kantooruren van de ondernemingen in het algemeen.

(ANTWERP DIAMOND HOUSE

VME T.

D.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Gent van 2 april 2012, op verwijzing na arresten van dit Hof van 21 mei
2007 en 29 maart 2010.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 3, § 3, 1°, Arbeidswet, zijn de bepalingen van
hoofdstuk III, afdeling II van deze wet, die de arbeidsduur betreffen,
niet van toepassing op de door de Koning aangewezen werknemers die
een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.
2. Krachtens artikel 2, I, 6, van het koninklijk besluit van 10 februari
1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met
een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van ’s lands
bedrijfsleven, worden, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, als personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed, beschouwd “de personen belast met
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controle- of inspectieopdrachten, welke geheel of gedeeltelijk buiten de
normale werkuren uitgeoefend moeten worden”.
3. Zoals ook blijkt uit de vergelijking tussen de Nederlandse en Franse tekst, volgt uit deze bepaling dat het geheel of gedeeltelijk buiten de
normale werkuren moeten uitoefenen van hun opdrachten, een bijkomende voorwaarde is om personen die belast zijn met controle- of inspectieopdrachten te kunnen beschouwen als bekleed met een leidende
functie of een vertrouwenspost.
Onder “normale werkuren” moet daarbij worden verstaan de gewone
werkuren van de andere werknemers van de betrokken onderneming en
niet de normale kantooruren van de ondernemingen in het algemeen.
Het middel dat op een onjuiste rechtsopvatting berust, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Verwijst de eiseres tot de kosten.
10 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer van Eeckhoutte
en mevr. Geinger.

N° 687
3°

— 10 november 2014
(AR S.13.0100.N)

KAMER

ARBEID. — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN. — ZONDAGSRUST. — AFWIJKINGEN. — TOEPASSINGSGEBIED. — GEVOLG.

Uit de artikelen 11, 13 en 14 Arbeidswet volgt dat de bij de koninklijke besluiten van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op
zondag in de distributiesector en van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling
op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen,
luchtkuuroorden en toeristische centra toegestane afwijkingen op de zondagsrust betrekking hebben op het aantal zondagen waarop de werkgever
één of meerdere werknemers mag tewerkstellen en niet het aantal zondagen
bepalen dat een individuele werknemer mag worden tewerkgesteld.

(MISS POLLY N.V. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

WERK)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen, afdeling Hasselt, van 17 juni 2013.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 11 Arbeidswet is het verboden werknemers
’s zondags tewerk te stellen.
Overeenkomstig artikel 13 Arbeidswet mogen de werknemers ’s zondags tewerkgesteld worden in de bedrijven of voor het uitvoeren van
werken aangewezen door de Koning.
Artikel 14 Arbeidswet bepaalt:
“§ 1 In de andere kleinhandelszaken dan die waarin de zondagsarbeid
toegelaten werd in uitvoering van artikel 13, mogen de werknemers
’s zondags van 8 uur ’s morgens tot ’s middags worden tewerkgesteld.
Nochtans kan de Koning in bepaalde gemeenten:
1° deze tewerkstelling op zondag verbieden of de duur ervan beperken;
2° deze tewerkstelling op zondag gedurende ten hoogste zes weken per
jaar toelaten op andere uren of gedurende een groter aantal uren dan
bepaald in het eerste lid, wanneer bijzondere omstandigheden dit vorderen.
§ 2 In badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra mogen de
werknemers ’s zondags tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en
kapperssalons.
De Koning bepaalt:
1° wat moet worden verstaan onder badplaatsen, luchtkuuroorden en
toeristische centra;
2° de voorwaarden waaronder en de grenzen waarbinnen de werknemers ’s zondags mogen tewerkgesteld worden.”
Artikel 3 koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector, bepaalt:
“Omwille van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van om het even welke manifestatie of van een braderij, kunnen de werknemers de ganse dag worden tewerkgesteld gedurende:
— drie zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever,
— drie bijkomende zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de
werkgever, voor zover hij gebonden is door een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten binnen het bevoegde paritair orgaan waaronder
hij ressorteert, welke de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de
bijkomende zondagsprestaties in toepassing van dit punt; (…).
Deze werknemers kunnen enkel op zondag worden tewerkgesteld
voorzover:
— zij vrijwilligers zijn;
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— zij gewoonlijk worden tewerkgesteld in de winkel die overeenkomstig de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in
handel en ambacht open mag zijn;
— zij ingeschreven zijn in het personeelsregister van de onderneming
die haar activiteit in de winkel uitvoert.
Onverminderd de bepalingen van de wet van 22 juni 1960, brengt de
werkgever, die gebruik wenst te maken van de bij dit artikel voorziene
afwijking, ten minste vierentwintig uren vooraf de inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de sociale wetten, bevoegd voor de plaats
waar de winkel gelegen is, en de vakbondsafvaardiging op de hoogte.”
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra bepaalt:
“De werknemers, bedoeld in artikel 1, 2° van dit besluit mogen op zondag tewerkgesteld worden:
1° vanaf 1 mei tot 30 september;
2° gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs;
3° buiten de in 1° en 2° bedoelde periodes, gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar:
a) waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft
ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van
culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
b) waar manifestaties plaatsgrijpen, zoals bedoeld bij artikel 66, 26°,
van de arbeidswet van 16 maart 1971.”
2. Uit deze bepalingen volgt dat de bij de voormelde koninklijke besluiten toegestane afwijkingen op de zondagsrust betrekking hebben op
het aantal zondagen waarop de werkgever één of meerdere werknemers
mag tewerkstellen en niet het aantal zondagen bepalen dat een individuele werknemer mag worden tewerkgesteld.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
10 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.
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N° 688
2°

— 12 november 2014
(RG P.14.0351.F)

KAMER

1° ARBEID. — ARBEIDSBESCHERMING. — WELZIJN VAN DE WERKNEMERS. —
WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN DE TIJD EN IN
DE RUIMTE. — STRAFZAKEN. — OPEENVOLGENDE WETTEN. — HET AAN DE BEKLAAGDE TENLASTEGELEGDE FEIT WORDT STRAFBAAR GESTELD BIJ EEN TEN TIJDE VAN HET VONNIS OPGEHEVEN WET. — WETTIGHEID.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — STRAFZAKEN. — OPEENVOLGENDE WETTEN. —
HET AAN DE BEKLAAGDE TENLASTEGELEGDE FEIT WORDT STRAFBAAR GESTELD
BIJ EEN TEN TIJDE VAN HET VONNIS OPGEHEVEN WET. — WETTIGHEID. — ARBEID.
— ARBEIDSBESCHERMING. — WELZIJN VAN DE WERKNEMERS.
3° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENSTEMMIGHEID. — VRIJSPRAAK DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. — WIJZIGING DOOR HET HOF VAN
BEROEP.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENSTEMMIGHEID VEREIST. —
VASTSTELLING DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

1° en 2° De inbreuk op artikel 465 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming werd strafrechtelijk bestraft door artikel 87, 3° en 4° van de wet
van 4 augustus 1996; het Sociaal Strafwetboek, dat bij wet van 6 juni 2010 is
ingevoerd en dat de voormelde bepaling heeft opgeheven, heeft die bepaling
vervangen door artikel 131, 3° en 4°, dat in gelijkaardige bewoordingen is gesteld, zodat de in de telastlegging bedoelde gedraging strafbaar blijft (1).
(Art. 2, Strafwetboek; art. 87, 3°, Wet Welzijn Werknemers; art. 131, 3°
en 4°, Wet 6 juni 2010)
3° en 4° Wegens de vrijspraak van de eiser door de correctionele rechtbank kon
het arrest hem enkel bij eenparigheid van stemmen schuldig verklaren (2) (3). (Art. 211bis, Strafvordering)

(E. E.A. T. C.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 29 januari 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 688.
(2) Id.
(3) Cass. 14 september 1994, AR P.94.0538.F, AC 1994, nr. 378.
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Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van F. E.
De eiser doet, zonder te berusten, afstand van zijn cassatieberoep in
zoverre het gericht is tegen een niet-definitieve beslissing in de zin van
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
strafvordering tegen de eiser, hem vrijspreekt van de telastlegging B
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
strafvordering tegen de eiser, de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling beveelt wegens de telastleggingen A en C
Eerste middel
De eiser, die vervolgd wordt wegens inbreuk op artikel 465 ARAB, gepleegd in 2006, voert aan dat dergelijke inbreuk niet meer strafbaar is.
Artikel 99 Wet Welzijn Werknemers bepaalt dat de bepalingen van het
ARAB en van de besluiten genomen ter uitvoering van de Gezondheidsen Veiligheidswet van kracht blijven totdat zij uitdrukkelijk worden
opgeheven of totdat hun geldigheidsdatum verstrijkt.
De inbreuk op artikel 465 ARAB werd strafrechtelijk gesanctioneerd
door artikel 87, 3° en 4°, Wet Welzijn Werknemers.
Het Sociaal Strafwetboek, dat bij wet van 6 juni 2010 is ingevoerd en
dat de voormelde bepaling heeft opgeheven, heeft die bepaling vervangen door artikel 131, 3° en 4°, dat in gelijkaardige bewoordingen is gesteld, zodat de in de telastlegging bedoelde gedraging strafbaar blijft.
Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.
Wegens de vrijspraak van de eiser door de correctionele rechtbank
kon het arrest hem enkel bij eenparigheid van stemmen schuldig verklaren.
Uit het arrest blijkt niet dat het met eenparigheid van stemmen van
de appelrechters werd gewezen.
Het middel is gegrond.
Het tweede en derde middel, die niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, behoeven geen antwoord.
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3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser.
Vijfde middel
De eiser verwijt de appelrechters dat ze niet op zijn conclusie hebben
geantwoord, waarin wordt aangevoerd dat andere aansprakelijkheden
buiten de zijne in aanmerking dienden te worden genomen met betrekking tot het arbeidsongeval van de verweerder.
Met geen enkele overweging gaat het arrest in op de door de eiser opgeworpen kwestie van de verdeling van de aansprakelijkheden.
Het middel is gegrond.
Niettegenstaande de afstand van het cassatieberoep leidt de hierna
uit te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de
aansprakelijkheid tot vernietiging van de niet-definitieve beslissing
over de omvang van de schade van de verweerder, die het gevolg is van
eerstgenoemde beslissing.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Herpain Entreprises
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep, zonder te berusten,
in zoverre het gericht is tegen een niet-definitieve beslissing in de zin
van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
door het openbaar ministerie tegen haar ingestelde vordering
De hierna uit te spreken vernietiging, op het cassatieberoep van de
eiser, van de beslissing op de desondanks tegen hem ingestelde strafvordering, leidt tot afstand van het cassatieberoep en vernietiging van
de beslissing die de eiseres, burgerlijk aansprakelijke, hoofdelijk met
hem tot betaling van de kosten veroordeelt, aangezien ze regelmatig
cassatieberoep heeft ingesteld.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiseres
Aangezien de eiseres regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld, leidt
de vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de eiser, beklaagde, ondanks de afstand, tot vernietiging van de als gevolg van de
eerstgenoemde beslissing genomen beslissingen op de burgerlijke
rechtsvordering tegen de eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de
strafvordering tegen de eiser wegens de telastleggingen A en C en het
de eiseres tot de kosten van die vordering veroordeelt, en in zoverre het
uitspraak doet op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eisers.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van de
Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
12 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: mevr. Meert en de heer Binnemans (bij de balie te Brussel).

N° 689
2°

— 12 november 2014
(AR P.14.1562.F)

KAMER

VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — VERWIJDERINGSMAATREGEL. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — OMVANG
VAN HET TOEZICHT.

Wanneer de minister in de administratieve beslissing de concrete omstandigheden vermeldt die de bewaringsmaatregel rechtvaardigen in het licht van de
dringende noodzakelijkheid bepaald in artikel 7, derde lid, van de wet van
15 december 1980, omkleedt hij die akte met redenen overeenkomstig artikel
62 van die wet; geen enkele bepaling legt hem op om daarenboven de redenen
op te geven waarom hij oordeelt dat een minder dwingende maatregel ongeschikt zou zijn om die doelstelling te bereiken; de appelrechters, die op grond
van de beslissing tot verwijdering, samen met de beslissing tot vasthouding,
oordelen dat de eiser geen gevolg had gegeven aan twee vorige maatregelen
tot verwijdering, dat hij de voorbereiding van zijn terugkeer ontwijkt of belemmert en geen enkel stuk van het dossier in staat stelde te oordelen dat hij
vrijwillig gevolg zou geven aan een nieuwe maatregel tot verwijdering, hebben kunnen aannemen dat de litigieuze maatregel het in artikel 7, derde lid,
bepaalde subsidiariteitsbeginsel niet miskende. (Art. 7, derde lid, Vreemdelingenwet)

(Y. T. BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS
EN MIGRATIE)

VOOR

ASIEL

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 16 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt het arrest dat het geen rekening houdt met zijn persoonlijke toestand om een administratieve beslissing geldig te verklaren die, aangezien ze noch naar een risico op onderduiken verwijst noch
naar een poging tot belemmering van de terugkeer, geen enkele motivering bevat die de niet-toepasselijkheid van minder dwingende maatregelen rechtvaardigt, met schending van artikel 7, derde lid,
Vreemdelingenwet. Volgens het middel had de kamer van inbeschuldigingstelling die andere maatregelen moeten onderzoeken, opgenomen
in artikel 110quaterdecies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, met name het zich aanmelden bij
de burgemeester, het afgeven van het paspoort, de inbewaringgeving
van een voldoende waarborg en de aanwijzing van een verblijfplaats.
Wanneer de minister in de administratieve beslissing de concrete omstandigheden vermeldt die de bewaringsmaatregel rechtvaardigen in
het licht van de dringende noodzakelijkheid bepaald in artikel 7, derde
lid, Vreemdelingenwet, omkleedt hij die akte met redenen overeenkomstig artikel 62 van die wet. Geen enkele bepaling legt hem op om
daarenboven de redenen op te geven waarom hij oordeelt dat een minder dwingende maatregel ongeschikt zou zijn om die doelstelling te bereiken.
De maatregel tot verwijdering vermeldt dat de eiser op het grondgebied verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, dat hij
de geldende regelgeving niet naleeft, dat zijn twee asielverzoeken en
twee verblijfsaanvragen werden afgewezen, dat hij geen gevolg heeft
gegeven aan twee bevelen om het grondgebied te verlaten, dat hem een
inreisverbod van drie jaar werd opgelegd, dat hij door de gemeente van
zijn verblijfplaats werd ingelicht van de betekenis van een dergelijk bevel en over de mogelijkheden om bijstand te genieten ingeval van vrijwillig vertrek en dat het weinig waarschijnlijk is dat hij aan een
nieuwe maatregel gevolg zal geven. De beslissing tot vasthouding in
een welbepaalde plaats voegt daaraan toe dat, aangezien de verwijdering van de eiser niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, zijn bewaring noodzakelijk is om de nationale overheden van zijn land in de
mogelijkheid te stellen hem een reistitel toe te kennen.
Op grond van de beslissing tot verwijdering, samen met de beslissing
tot vasthouding, waarvan de gegevens hierboven zijn vermeld, oordelen
de appelrechters dat de eiser geen gevolg had gegeven aan twee vorige
maatregelen tot verwijdering, dat hij de voorbereiding van zijn terugkeer ontwijkt of belemmert en geen enkel stuk van het dossier aannemelijk maakt dat hij vrijwillig gevolg zou geven aan een nieuwe
maatregel tot verwijdering. Aldus hebben de appelrechters kunnen
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aannemen dat de litigieuze maatregel het in artikel 7, derde lid, bepaalde subsidiariteitsbeginsel niet miskende.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
12 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: de heer Andrien en mevr. Istaz-Slangen (bij de balie te Luik).

N° 690
1°

— 13 november 2014
(AR F.13.0118.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VENNOOTSCHAPSBELASTING. — VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN. — BEROEPSKOSTEN. — VENNOOTSCHAP. — VOORDEEL VAN ALLE AARD VOOR HAAR BEDRIJFSLEIDERS. —
KOSTEN. — AFTREKBAARHEID. — VOORWAARDE.

Uit de artikelen 31, tweede lid, 2°, 32, eerste lid en tweede lid, 2°, 49, eerste lid,
52, 3°, 183 en 195, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
volgt dat de kosten die een vennootschap maakt om aan haar bedrijfsleiders
een voordeel van alle aard te verlenen of toe te kennen als bezoldiging voor
de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid binnen de vennootschap, beroepskosten zijn die aftrekbaar zijn op grond van artikel 49 van het voormelde wetboek.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. DOCTEUR AVRIL —
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE B.V. IN DE VORM VAN EEN B.V.B.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 23 oktober 2012.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes 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
Middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 53, 1°, WIB92,
dat, wegens het voorwerp ervan, niet van toepassing is op vennootschappen, is het niet ontvankelijk.
Volgens artikel 49, eerste lid, van dat wetboek, zoals het krachtens
artikel 183 van toepassing is op vennootschappen, zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare
tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen, mits hij die kosten door middel van bewijsstukken verantwoordt.
Artikel 52, 3°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de bezoldigingen van
de personeelsleden voor hun werkgever beroepskosten vormen en artikel 195, § 1, betreffende de beroepskosten van de vennootschappen bepaalt dat bedrijfsleiders voor de toepassing van de bepalingen inzake
beroepskosten met werknemers worden gelijkgesteld en hun bezoldigingen worden aangemerkt als beroepskosten van de vennootschappen
waarvan ze de leiding hebben.
De bezoldigingen van de bedrijfsleiders zijn, overeenkomstig het artikel 32, eerste lid, van het voormelde wetboek, alle beloningen die hun
worden verleend of toegekend; zij omvatten met name volgens artikel
32, tweede lid, 2°, de voordelen die vermeld worden in artikel 31, tweede
lid, 2°, te weten de voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar
aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
Uit die bepalingen volgt dat de kosten die een vennootschap maakt
om aan haar bedrijfsleiders een voordeel van alle aard te verlenen of toe
te kennen als bezoldiging voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid binnen de vennootschap, beroepskosten zijn die aftrekbaar
zijn op grond van artikel 49 WIB92.
Het arrest stelt, met verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten
door de eerste rechter, dat het maatschappelijk doel van de verweerster
bestaat in geneeskunde inzake otorhinolaryngologie, dat haar enige
vennoot en zaakvoerster dokter in de geneeskunde is, die in deze tak
van de geneeskunde gespecialiseerd is, dat de verweerster een huis voor
woondoeleinden heeft gekocht dat ze haar zaakvoerster gratis ter beschikking heeft gesteld en dat laatstgenoemde haar beroepsactiviteit
in de buurt van dat huis uitoefent, in het ziekenhuiscentrum van Libramont. Het arrest wijst verder erop dat de werkzaamheid van de zaakvoerster “de voornaamste of zelfs de enige inkomstenbron van [de
verweerster] is”.
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Het arrest, dat erop wijst dat de litigieuze kosten, met name betreffende het pand, vermeld worden in de fiscale bijlage bij de balans van
de verweerster en dat het daarmee overeenstemmende voordeel van alle
aard, waarvoor een aanvullende fiche 281.10 op naam van de zaakvoerster is opgemaakt, door haar in de personenbelasting is aangegeven als
bedrijfsleidersbezoldiging, besluit vervolgens dat die kosten “voortvloeien uit de toekenning, door de vennootschap aan haar zaakvoerster, van een voordeel van alle aard in ruil voor haar
beroepswerkzaamheid binnen de vennootschap” en dat “die kosten bijgevolg deel uitmaken van de bezoldiging van de bedrijfsleider van de
[verweerster] in de zin van de artikelen 32, tweede lid, 2°, en 31, tweede
lid, 2°”.
Met die vermeldingen antwoordt het arrest, door ze tegen te spreken,
op de appelconclusie van de eiser, die aanvoerde dat er geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestond tussen de litigieuze kosten en de activiteit van de verweerster, en verantwoordt het naar recht zijn
beslissing dat die kosten als beroepskosten aftrekbaar zijn van de winst
van de verweerster.
In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 november 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.

N° 691
1°

— 13 november 2014
(AR F.13.0130.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — ONROERENDE VOORHEFFING. — KWIJTSCHELDING OF VERLAGING. —
ONVRIJWILLIGE IMPRODUCTIVITEIT VAN HET PAND. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.

De feitenrechter moet, op grond van een feitelijke beoordeling, nagaan of de
onvrijwillige improductiviteit van een onroerend goed in de zin van artikel
257, 4°, eerste lid, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te
wijten is aan omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige. (Art.
257, 4°, eerste lid, a), WIB92)

(IMMO-SAMBRE N.V. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 9 november 2012.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, dat geen verband houdt met de aangevoerde grief, die betrekking
heeft op de wettigheid van de beslissing, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 257, 4°, eerste lid, 1, a), WIB92, zoals het op het
Waalse Gewest van toepassing is voor het aanslagjaar 2009, wordt, op
aanvraag van de belanghebbende, kwijtschelding of verlaging van de
onroerende voorheffing verleend in verhouding tot de duur en de omvang van de leegstand, inactiviteit of improductiviteit van het onroerend goed, indien een niet-ingericht bebouwd onroerend goed minstens
180 dagen in de loop van het jaar onbezet en improductief is gebleven.
Volgens artikel 257, 4°, derde lid, van dat wetboek, in dezelfde versie,
moet de improductiviteit van onvrijwillige aard zijn.
De feitenrechter moet, op grond van een feitelijke beoordeling, nagaan of de improductiviteit van het goed tijdens de betrokken periode
te wijten is aan omstandigheden buiten de wil van degene die de onroerende voorheffing verschuldigd is.
Het arrest stelt vast dat de eiseres “het litigieuze pand heeft verworven in 2007; dat het gebouw bedoeld is om er een drukkerij in onder te
brengen”; dat de eiseres “beslist heeft de bestemming van [dat] pand te
wijzigen”, dat “er in [dat pand] grote werkzaamheden zijn verricht om
er een winkelcentrum van te maken” en dat de verweerder “een verslag
van de administratie van het kadaster overlegt waarin gepreciseerd
wordt dat het goed in een verhuurbare staat verkeerde”.
Het arrest oordeelt, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden,
dat “[de eiseres], die de vrijstelling van de onroerende voorheffing vordert, moet aantonen dat de improductiviteit van het litigieuze pand
van onvrijwillige aard is” en wijst erop dat uit de door de eiseres overgelegde foto’s niet “blijkt dat het goed niet in een verhuurbare staat
verkeerde” en dat evenmin “kan worden vastgesteld dat het litigieuze
pand in een bijzonder vervallen staat verkeerde”.
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Uit die vermeldingen heeft het arrest wettig kunnen afleiden dat de
eiseres “niet aantoont, door middel van bewijsstukken, dat zij verplicht was [de bestemming van het pand] te wijzigen, op grond van wat
zij omschrijft als de ‘intrinsieke specificiteit’ van het goed, wegens externe omstandigheden zoals, bijvoorbeeld, omstandigheden van economische of milieugebonden aard” en beslissen dat de onvrijwillige
improductiviteit niet is aangetoond.
Voor het overige wordt de schending van artikel 170, § 2, Grondwet geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van het voormelde
artikel 257, 4°.
In zoverre het onderdeel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 257, 4°, WIB92 verhindert de eigenaar van een pand, die onroerende voorheffing verschuldigd is, niet daarover te beschikken zoals hij
dat wenst, door met name in dat pand werkzaamheden te verrichten.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Forestini (bij de balie te Brussel) en de heer T’Kint.

N° 692
1°

— 13 november 2014
(AR F.13.0145.F)

KAMER

1° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — LEEMTE
GEVING. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.

IN DE WET-

2° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — LEEMTE IN DE WETGEVING. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSINKOMSTEN. — VERVANGINGSINKOMSTEN. — GEMEENRECHTELIJK ONGEVAL EN ARBEIDSONGEVAL. — SLACHTOFFER. — VERGOEDING. — VRIJSTELLING. —
VERSCHILLENDE FISCALE BEHANDELING. — LEEMTE IN DE WETGEVING. — HOF
VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.

1° en 2° Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een leemte in de
wetgeving, is het Hof slechts gehouden die vraag aan het Grondwettelijk Hof
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te stellen wanneer het Hof vaststelt dat het, in voorkomend geval, in staat
zou zijn die leemte te verhelpen zonder het optreden van de wetgever (1).
3° Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen betreffende de beweerde fiscale discriminatie tussen de slachtoffers
van een gemeenrechtelijk ongeval en de slachtoffers van een arbeidsongeval,
die berust op de vaststelling dat enkel de slachtoffers van de tweede categorie
de vrijstellingsregeling van artikel 39, § 1, tweede en derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 kunnen genieten op de vergoedingen
die zij ontvangen tot herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten, daar zij gegrond is op het feit dat de wetgever die regeling
niet heeft uitgebreid tot de eerste categorie van slachtoffers, zodat de gelaakte leemte, gesteld dat zij de Grondwet miskent, enkel door de wetgever kan
worden verholpen, aangezien de voormelde vrijstellingsregeling, gelet op artikel 172, tweede lid, van de Grondwet, niet bij analogie kan worden toegepast (2).

(AXA BELGIUM N.V. T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIËN E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 15 april 2013.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet,
— de artikelen 34, § 1, 1° en 1°bis, en 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast, met name met verwijzing naar het feitenrelaas uit het
arrest van de eerste rechter, dat de tweede verweerder op 18 september 1991 is
getroffen door een gemeenrechtelijk wegverkeersongeval waarvoor de verzekerden van de eiseres voor de helft aansprakelijk zijn gesteld, dat de tweede verweerder door dat ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid van 20 pct. heeft
opgelopen; dat de rechtbank van eerste aanleg te Luik, bij vonnis van 7 februari
2007, die in hoger beroep uitspraak doet over de schade van de tweede verweerder, de verzekerden van de eiseres heeft veroordeeld om aan de tweede verweerder de helft van de bedragen van 19.186,96 euro te betalen voor de schade uit het
verleden die uit die blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeit en van 30.997,93
euro voor de toekomstige schade, berekend op grond van kapitalisatie, en hem
voorbehoud voor de belastingen heeft verleend; dat het bedrag van de door de
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 692.
(2) Id.
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eiseres aan de tweede verweerder betaalde schadevergoeding voor zijn blijvende
arbeidsongeschiktheid voor het aanslagjaar 2004 ten name van de tweede verweerder en van zijn echtgenote, de verweerster, als uitkeringen werd ingekohierd; dat de directeur der belastingen te Luik, op de beroepen van de tweede en
derde verweerders tegen die aanslag, bij beslissing van 7 februari 2006 heeft beslist dat de vergoeding in beginsel belastbaar was, omdat zij een inkomensverlies vergoedde dat was vastgesteld door het vonnis van de rechtsbank van eerste
aanleg te Luik van 7 februari 2003, maar heeft aangenomen dat de vergoeding
moest worden omgezet in een fictieve lijfrente; dat de tweede en derde verweerders tegen die beslissing beroep hebben ingesteld voor de rechtbank van eerste
aanleg te Luik; dat de eiseres vrijwillig is tussengekomen in het geding; dat de
eerste rechter het beroep van de tweede en derde verweerders en het verzoekschrift tot tussenkomst van de eiseres ongegrond heeft verklaard, en beslist dat
de blijvende arbeidsongeschiktheid van de tweede verweerder voor hem een verlies van beroepsinkomsten tot gevolg heeft gehad.
Het arrest beslist vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de eerste
rechter, dat de betrokken vergoeding belastbaar is met toepassing van artikel
34, § 1, 1° en 1°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; veroordeelt de eiseres om aan de tweede en de derde verweerders een provisioneel bedrag van een euro te betalen en de kosten van de tweede en de derde verweerders
te dragen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“[De stelling van de eiseres moet worden verworpen] volgens welke artikel 39,
§ 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 een discriminatie zou invoeren, doordat het enkel betrekking heeft op de vergoedingen die
op grond van de wetgeving op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten worden
toegekend maar niet op de uitkeringen ter vergoeding van een gemeenrechtelijk
ongeval en waarbij zij verzoekt om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen.
De eerste rechter oordeelt dat er geen grond bestaat om de grondwettigheid
van artikel 39 van dat wetboek te onderzoeken, in zoverre de vergoedingen wel
een inkomensverlies compenseren, maar (de eiseres) wijst dienaangaande terecht erop dat, indien het een arbeidsongeval en geen gemeenrechtelijk ongeval
betrof, (de tweede verweerder) niet zou zijn belast met toepassing van artikel 39,
§ 1, tweede lid, aangezien niet betwist wordt dat zijn arbeidsongeschiktheid, die
een economische weerslag heeft, niet hoger is dan 20 pct. en dat (de vergoeding)
bijgevolg niet verondersteld wordt een inkomensverlies te compenseren.
Het Grondwettelijk Hof werd echter reeds bevraagd over het discriminatoir
karakter van artikel 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 en, met name, ‘in zoverre het zelfs in zijn tweede lid een vermoeden van afwezigheid van inkomensverlies invoert, terwijl deze vrijstelling niet bestaat
voor uitkeringen ingevolge een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ en heeft het
hof met name geoordeeld dat ‘het verschil in behandeling steunt op een objectief
criterium, namelijk de omstandigheid dat de vergoeding al dan niet wordt uitgekeerd met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten. Door de pensioenen, renten en toelagen die geen herstel van een
bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken, enkel vrij te
stellen van de inkomstenbelasting voor zover die zijn toegekend met toepassing
van de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten, heeft de wetgever
een maatregel genomen die pertinent is ten aanzien van de doelstelling van de
wetswijziging van 19 juli 2000, te weten tegemoetkomen aan het arrest nr. 132/98’
(arrest nr. 102/2005 van 1 juni 2005).
Evenmin (…) bestaat er grond om het Grondwettelijk Hof opnieuw te bevragen, aangezien het hof reeds geoordeeld heeft dat het verschil in behandeling dat
voortkomt uit de toepassing van de bijzondere regeling van de vrijstelling van
pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die niet het herstel uitmaken van een blijvende derving van winst, bezoldigingen of baten bedoeld in artikel 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de pensioenen,
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renten en als zodanig geldende toelagen die zijn toegekend met toepassing van
de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten, berustte op een objectief criterium en een maatregel vormde die pertinent is ten aanzien van de doelstelling van de wetgever”.
Grieven
Krachtens artikel 34, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zijn belastbaar: 1° pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op een beroepswerkzaamheid; 1°bis pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten,
alsmede als zodanig geldende toelagen, die het gehele of gedeeltelijke herstel
van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken.
Krachtens artikel 39, § 1, eerste lid, van dat wetboek, evenwel, zijn de in artikel 34, § 1, 1°, vermelde pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig
geldende toelagen, die zijn toegekend in geval van blijvende ongeschiktheid met
toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten vrijgesteld in de mate waarin ze geen herstel van een bestendige derving van winst,
bezoldigingen of baten uitmaken.
Volgens het tweede lid van voormeld artikel 39, § 1, worden de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die zijn toegekend ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een invaliditeitsgraad tot gevolg hebben
die niet meer bedraagt dan 20 pct., geacht geen herstel uit te maken van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten. Volgens het derde lid worden, in de gevallen die niet zijn bedoeld in het tweede lid, die pensioenen, renten
en als zodanig geldende toelagen, behoudens tegenbewijs, geacht geen herstel
van een bestendige derving van winst, bezoldigingen 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.
Artikel 39, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 blijkt een
discriminatie tussen de slachtoffers van ongevallen, naargelang het gaat om een
gemeenrechtelijk ongeval dan wel om een arbeidsongeval. In afwijking van artikel 34, § 1, 1°, van dat wetboek, worden de slachtoffers van een arbeidsongeval
immers niet belast op de vergoedingen die de schade uit hun arbeidsongeschiktheid vergoeden indien die vergoedingen, volgens het onweerlegbaar vermoeden
van het tweede lid van dat artikel, niet meer dan 20 pct. bedragen, of worden op
die vergoedingen niet belast tot beloop van het in het derde lid bepaalde deel,
tenzij aangetoond wordt dat die vergoedingen, tot beloop van dat deel, een bestendige derving van beroepsinkomen uitmaken, volgens het onweerlegbaar vermoeden van het derde lid. Integendeel, de slachtoffers van gemeenrechtelijke
ongevallen genieten in geen geval de vermoedens van artikel 39, § 1, tweede en
derde lid, en worden dus steeds belast op het totaalbedrag van de vergoedingen
die hun ter vergoeding van hun invaliditeit worden gestort op grond van artikel
34, § 1, 1°bis, zodra die invaliditeit nog maar enig inkomensverlies, ongeacht het
bedrag van dat verlies, tot gevolg heeft gehad.
Dat verschil in fiscale behandeling van de vergoedingen die betaald worden
aan slachtoffers van ongevallen die een invaliditeit tot gevolg hebben gehad,
valt geenszins redelijkerwijs te verantwoorden, zodat de in het middel bedoelde
wetsbepalingen strijdig zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet. Het
feit dat de slachtoffers van een arbeidsongeval vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekeraar terwijl de slachtoffers van een gemeenrechtelijk ongeval
vergoed worden door de aansprakelijke derde, vertoont geen enkel verband met
de gehele of gedeeltelijke fiscale vrijstelling die de enen wel en de anderen niet
genieten.
In zijn arrest nr. 102/2005 van 1 juni 2005 heeft het Grondwettelijk Hof geen uitspraak gedaan over de hierboven aangeklaagde discriminatie — tussen slachtoffers van ongevallen, naargelang het gaat om een arbeidsongeval dan wel om een
gemeenrechtelijk ongeval — maar wel over een ander onderscheid — tussen per-
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sonen die pensioenen, renten of uitkeringen ontvangen met toepassing van de
wetgeving op de arbeidsongevallen of de beroepsziekten en de personen die pensioenen, renten of uitkeringen ontvangen krachtens een individuele verzekeringsovereenkomst ter vergoeding van lichamelijke ongevallen en die de
premies van die verzekeringsovereenkomst, bij wijze van beroepskosten, van
hun belastbare beroepsinkomsten hebben kunnen aftrekken.
Welnu, het slachtoffer van een gemeenrechtelijk ongeval dat, krachtens de regels van de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid, vergoed
wordt door de aansprakelijke derde of door de BA-verzekeraar van de aansprakelijke derde, heeft een dergelijke belastingaftrek uiteraard niet kunnen genieten.
In voorliggend geval neemt het arrest aan dat, indien het een arbeidsongeval
en geen gemeenrechtelijk ongeval had geweest, de tweede verweerder niet zou
zijn belast met toepassing van artikel 39, § 1, tweede lid, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, “aangezien niet betwist wordt dat zijn arbeidsongeschiktheid, die een economische weerslag heeft, niet hoger is dan 20 pct. en
dat de vergoeding bijgevolg niet verondersteld wordt een inkomensverlies te
vergoeden”.
Het arrest heeft dus geen toepassing kunnen maken van artikel 34, § 1, 1° en
1°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wegens het discriminatoir karakter van de vrijstellingsregeling van artikel 39, § 1, van voormeld
wetboek, zonder het Grondwettelijk Hof eerst de prejudiciële vraag te stellen of
dat verschil in fiscale behandeling de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet
schendt. Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle
in de aanhef van het middel bedoelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De door het middel aangevoerde fiscale discriminatie tussen de
slachtoffers van een gemeenrechtelijk ongeval en de slachtoffers van
een arbeidsongeval berust op de vaststelling dat enkel de slachtoffers
van de tweede categorie de vrijstellingsregeling van artikel 39, § 1,
tweede en derde lid, WIB92, kunnen genieten op de vergoedingen die zij
ontvangen tot herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten. Zij is dus gegrond op het feit dat de wetgever die regeling niet heeft uitgebreid tot de eerste categorie van slachtoffers.
Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een leemte in de
wetgeving, is het Hof slechts gehouden die vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen wanneer het Hof vaststelt dat het, in voorkomend geval, in staat zou zijn die leemte te verhelpen zonder het optreden van
de wetgever.
De gelaakte leemte, gesteld dat zij de Grondwet miskent, kan enkel
door de wetgever worden verholpen, aangezien de voormelde vrijstellingsregeling, gelet op artikel 172, tweede lid, Grondwet, niet bij analogie kan worden toegepast.
Er bestaat derhalve geen grond om de door de eiseres voorgestelde
prejudiciële vraag te stellen.
Tegenover een dergelijke leemte beslist het arrest, dat erop wijst dat
de betrokken vergoeding een inkomensverlies vergoedt, wettig dat die
vergoeding “belastbaar is met toepassing van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
13 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Kirkpatrick en de heer T’Kint.

N° 693
1°

— 14 november 2014
(AR C.13.0398.N)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — BESLAG. — HERROEPING OF VERVAL VAN
MAATREGELEN VAN BESCHRIJVING OF VAN BESLAG. — VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING. — BEOORDELING VAN DE TOEPASSELIJKE WET IN DE TIJD. — WIJZE.
2° BESLAG. — ALLERLEI. — HERROEPING OF VERVAL VAN MAATREGELEN VAN
BESCHRIJVING OF VAN BESLAG. — VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING. — BEOORDELING VAN DE TOEPASSELIJKE WET IN DE TIJD. — WIJZE.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — BESLAG. — HERROEPING OF
VERVAL VAN MAATREGELEN VAN BESCHRIJVING OF VAN BESLAG. — VORDERING
TOT SCHADEVERGOEDING. — BEOORDELING VAN DE TOEPASSELIJKE WET IN DE
TIJD. — WIJZE.

1°, 2° en 3° Een vordering tot schadevergoeding dient te worden beoordeeld door
de wet die van kracht is op het ogenblik dat het schadeveroorzakende feit
werd gepleegd, tenzij de wet anders bepaalt; de appelrechters die op die grond
oordelen dat de vordering tot schadevergoeding van de eiseres enkel kan beoordeeld worden op grond van het algemeen aansprakelijkheidsrecht zoals
neergelegd in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en niet volgens
artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek, welke bepaling slechts in werking
is getreden nadat het beslag werd gelegd, verantwoorden hun beslissing naar
recht (1). (Artt. 2, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; art. 1369bis/3, § 2,
Gerechtelijk Wetboek)

(PANDA B.V.B.A. T. HOLDER N.V.)
(1) Zie R. DEKKERS en A. WYLLEMAN, Handboek burgerlijk recht, I, Antwerpen, Intersentia, 2009, 20; zie ook P. ROUBIER, Le droit transitoire, Parijs, Editions Dalloz et Sirey,
1960, 188, nr. 42, en P. CALLENS, “Gevolgen van de Handhavingsrichtlijn op de aansprakelijkheid van de uitvoerder van een beslag inzake namaak”, Jaarboek Handelspraktijk
en Mededinging 2009, 807, nrs. 20-21.
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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 11 maart 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 2 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor het
toekomende beschikt. Zij heeft geen terugwerkende kracht.
Een vordering tot schadevergoeding dient te worden beoordeeld volgens de wet die van kracht is op het ogenblik dat het schadeveroorzakende feit werd gepleegd, tenzij de wet anders bepaalt.
2. Artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer
maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer
zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht was, de rechtbank op
verzoek van de verweerder de verzoeker kan veroordelen tot betaling
van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade.
Deze wetsbepaling werd ingevoerd door de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van het gerechtelijk recht van de bescherming van
intellectuele eigendomsrechten en is in werking getreden op 1 november 2007.
3. De appelrechters stellen vast dat:
— de verweerster op 19 juni 2003 tegen de eiseres een vordering instelde tot het leggen van beslag inzake namaak en het nemen van bewarende maatregelen;
— de beslagrechter bij beschikkingen van 24 juni en 11 juli 2003 deze
machtiging verleende;
— de bodemrechter oordeelde dat de eiseres geen inbreuk heeft gepleegd op de auteursrechten van de verweerster;
— de eiseres vergoeding vordert voor de schade die door de maatregelen werd veroorzaakt en deze vordering gesteund is op artikel 1369bis/3,
§ 2, Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Zij oordelen vervolgens dat:
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— de verweerster terecht laat gelden dat artikel 1369bis/3, § 2, Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, omdat krachtens artikel 2 Burgerlijk Wetboek de wet alleen beschikt voor het toekomende en geen
terugwerkende kracht heeft, terwijl het beslag ter zake werd gevorderd
op 19 juni 2003;
— het feit dat het daarop toegestane beslag in stand werd gehouden
na het van kracht worden op 29 april 2004 van de Europese Richtlijn
2004/48/EG en na de inwerkingtreding op 1 november 2007 van de hierboven bedoelde wet, hieraan niets kan veranderen.
4. De appelrechters die op die gronden oordelen dat de vordering tot
schadevergoeding van de eiseres enkel kan beoordeeld worden op grond
van het algemene aansprakelijkheidsrecht zoals neergelegd in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en niet volgens artikel 1369bis/3,
§ 2, Gerechtelijk Wetboek, welke bepaling slechts in werking is getreden nadat het beslag werd gelegd, verantwoorden hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lebbe en de
heer Verbist.

N° 694
— 14 november 2014
(AR C.13.0441.N)

VOLTALLIGE ZITTING

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM. — BEOORDELING VAN HET BESTAAN VAN DE SCHADE DOOR DE RECHTER. — WIJZE.
2° CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — ALGEMEEN. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — BEOORDELING VAN HET BESTAAN VAN DE
SCHADE DOOR DE RECHTER. — WIJZE.
3° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. — AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — BEOORDELING VAN HET BESTAAN
VAN DE SCHADE DOOR DE RECHTER. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — WIJZE.
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4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — WRONGFUL LIFE-VORDERING. —
GEVOLG.
5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MORELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — WRONGFUL LIFE-VORDERING. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over het bestaan van de
schade; het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of hij uit zijn vaststellingen wettig heeft afgeleid dat schade bestaat (1). (Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek)
4° en 5° Er bestaat geen vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek wanneer de vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn nietbestaan (2). (Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek)

(D. T. C. E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem
I. SITUERING
Eiser volgde als gynaecoloog de zwangerschap van tweede verweerster
op, die resulteerde in de geboorte van een kind met een open rug, gepaard
gaande met andere ernstige aandoeningen. Verweerders vorderden, in eigen naam en als wettige vertegenwoordigers van het kind, schadevergoeding van eiser die weliswaar het initiatief had genomen om een prenatale
test af te nemen, maar vervolgens (op 15 weken zwangerschap) een foute
diagnose maakte, zodat de aandoening van het kind in dat stadium niet
werd ontdekt. Pas na 33 weken zwangerschap werd de juiste diagnose gesteld.
Waar de aangeboren afwijking bij het kind op zich niet het resultaat is
van een foutief medisch handelen, voeren verweerders aan dat zij aldus
een kans op een vroegtijdige zwangerschapsafbreking hebben gemist
(wanneer zij hiertoe na uitvoerige en tijdige toelichting zouden hebben
besloten), waardoor zij thans met de zorg voor (en de zorgen om) een gehandicapt kind geconfronteerd worden.
II. HET BESTREDEN ARREST
1. Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis waar het de vordering van verweerders in eigen naam jegens eiser ontvankelijk en principieel gegrond heeft verklaard, met dien verstande dat thans aan elk
van hen een provisionele schadevergoeding van vijftigduizend euro
wordt toegekend, en het bevestigt tevens het beroepen vonnis waar het
de vordering van verweerders als wettige vertegenwoordigers van hun
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie concl. OM.
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kind gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, met dien verstande dat
slechts een provisie voor moreel leed van 8.480 euro wordt toegekend.
2. Waar de appelrechters daaromtrent oordelen dat er geen gerechtelijke zekerheid bestaat dat tot zwangerschapsafbreking zou zijn overgegaan, maar wel een zeer grote (op 80% te ramen) kans dat daartoe zou
zijn beslist (p. 8/17, in fine), en dat de schade van de ouders door die verloren kans op 80% van de uitgaven, de eventuele verliezen (bijv. door
loonderving) en het leed ingevolge het feit dat zij thans met een gehandicapt kind door het leven moeten, kan worden bepaald, en dat deze ook
berust op belangrijke morele schade (p. 11/17, al. 2 en 4), voegen zij daar
m.b.t. de vordering in naam van het kind aan toe dat het feit dat voor
het bepalen van de schade een vergelijking moet worden gemaakt met
een toestand van niet-bestaan, niet belet dat kan worden vastgesteld dat
bepaalde morele schade van het kind en ook de extra-uitgaven die het ingevolge zijn handicap heeft vergoedbare schade vormen (p.13/17, al. 2).
Anders beslissen zou volgens hen leiden tot de toch wel eigenaardig te
noemen situatie dat de ouders zelf wel aanspraak kunnen maken op integrale vergoeding van hun schade, inclusief moreel leed en meerkosten
door de handicap, terwijl het kind zelf op geen enkele vergoeding aanspraak zou kunnen maken (p.13/17, al. 1). De esthetische schade en de
schade wegens inkomstenverlies zijn volgens het hof van beroep daarentegen niet vergoedbaar omdat deze schadeposten volledig uitgaan van
een vergelijking met de toestand van een valide persoon, terwijl dit niet
de toestand is die zou hebben bestaan indien de fout niet was begaan
(p. 14/17, al. 2).
III. DE DOOR EISER AANGEVOERDE MIDDELEN
1. Tegen deze beslissing voert eiser twee middelen tot cassatie aan die
het arrest verwijten (eerste en tweede middel, eerste onderdeel) niet
wettig tot het bestaan van een contractuele of buitencontractuele fout
ten laste van eiser te kunnen besluiten, wanneer diens handelen of zijn
onthouding daartoe de ontwikkeling van een foetus of embryo niet negatief heeft beïnvloed, en als gevolg heeft gehad dat een gehandicapt
doch levensvatbaar kind is geboren. Het bestreden arrest zou aldus het
begrip contractuele fout (art. 1146 t.e.m. 1153 BW) en het begrip buitencontractuele fout (art. 1382 en 1383 BW) miskennen, en dit zowel afzonderlijk als samengelezen met art. 24.1 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, art. 6.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, en art. 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.
2. Tevens zou het bestreden arrest, door in abstracto te bepalen dat van
de ouders niet kan verwacht worden dat zij hun ongewenste kind zouden
afstaan voor adoptie, zonder concreet na te gaan of dit eigenlijk niet een
aanvaardbare (zoniet de beste) oplossing voor het kind zou zijn geweest,
met als gevolg dat door verweerder ingeroepen schade grotendeels zou
wegvallen, art. 6 van het Gerechtelijk Wetboek schenden, evenals art.
24.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, de art. 344.1, 346.1 en 346.2 BW, en de art. 1146 t.e.m. 1153 BW (eerste middel, tweede onderdeel).
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3. Nu volgens eiser er geen schade kan worden vastgesteld wanneer, zoals in deze, de situatie van een kind dat leeft moet worden vergeleken
met dat van een kind dat nooit zou zijn geboren, heeft het bestreden arrest volgens hem aldus (tweede middel, tweede onderdeel) niet wettelijk
het bestaan van een vergoedbare schade kunnen vaststellen, noch bijgevolg van een oorzakelijk verband tussen de aan eiser verweten fout en de
door het kind — vertegenwoordigd door haar ouders — ingeroepen schade, zodat het arrest de wettelijke begrippen van vergoedbare schade en
van oorzakelijk verband schendt (art. 1382 en 1383 BW, en voor zover als
nodig de art. 1146 t.e.m. 1153 BW).
IV. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
A. Situering van de problematiek
1. In deze aangelegenheid is de problematiek aan de orde van de wrongful life — (tweede middel) en de wrongful birth-vorderingen (eerste middel).
Een wrongful life-vordering betreft de vraag naar de vergoeding van het
ongewenste leven van een (zwaar) gehandicapt persoon. Hoewel de aandoening of handicap zelf niet te wijten is aan een fout maar bijvoorbeeld
berust op erfelijke factoren of op een aangeboren afwijking, verwijt het
kind aan de arts de aandoening niet (tijdig) te hebben onderkend en gesignaleerd aan de ouders met het oog op een therapeutische zwangerschapsafbreking. Het bestaan zelf, meer in het bijzonder het leven met
een handicap, wordt hierbij als een schade gekwalificeerd.
De discussie over wrongful life-vorderingen mag niet worden verward
met de over het algemeen veel minder controversiële wrongful birth- en
wrongful pregnancy-vorderingen (soms ook wrongful conception-vorderingen genoemd) (1). In tegenstelling tot de wrongful life-vordering, zijn die
laatste twee vorderingen geen vorderingen tot vergoeding van de schade
van het kind zelf, maar wel van de schade die ouders lijden. Zij vorderen
vergoeding in eigen naam voor schade die zij ten gevolge van een fout lijden door de geboorte van een gehandicapt kind respectievelijk de ongeplande zwangerschap. Terwijl wrongful birth betrekking heeft op schade
die wordt veroorzaakt door onzorgvuldig handelen tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld mislukte zwangerschapsafbreking of foutieve diagnose van afwezigheid van een ernstige afwijking bij het kind), is er bij
(1) Zie over de verschillende begrippen o.m. E. DE KEZEL, “Wrongful birth en wrongful life. Een stand van zaken”, NJW 2004, 546-547; S. DE MEUTER, “Wrongful life —
wrongful birth — wrongful conception or pregnancy claim: inventarisatie van de
begrippen — theoretisch raamwerk — proeve van probleemoplossing”, in Liber amicorum Prof. Em. E. Krings, Gent, Story-Scientia, 1991, 61 e.v.; G. GENICOT, Droit médical
et biomédical, Brussel, Larcier, 2010, 553 e.v.; R. KRUITHOF, “Schadevergoeding wegens de
geboorte van een ongewenst kind?”, RW 1986-1987, 2737-2746; S. PANIS, “L’action en grossesse préjudiciable (wrongful pregnancy) (noot onder luik 22 januari 2009)”, T.Gez./
Rev.Dr.Santé 2009-2010, 217-226; J.-M. PIRET, “‘Wrongful life’ en de zaak Rukiyé. Heeft
een genetisch zwaar beschadigde foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen
abortus?”, NJW 2011, 356; J. TER HEERDT, “Wrongful life en wrongful birth, een never
ending story”, T.Gez./ Rev.Dr.Santé 2001-2002, 250; T. VANSWEEVELT, “Wrongful pregnancy
in Nederland: enkele rechtsvergelijkende beschouwingen”, NTBR 1997, 320 e.v.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2601 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 694 - 14.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2601

wrongful pregnancy sprake van een preconceptiefout (zoals een mislukte
sterilisatie) waardoor de ouders een ongewenst (doch gezond) kind op de
wereld brengen. De vraag bij die laatste vorderingen is derhalve of de
kosten van opvoeding en verzorging van een gezond kind vergoedbare
schade kunnen uitmaken (1).
2. Het hoeft geen betoog dat, gelet op de aard en het wezen van dergelijke vorderingen, deze problematiek(en) en de eraan verbonden rechtspraak vaak kritisch worden benaderd, en dit zowel op basis van
juridisch-technische, rechtspolitieke en ethische argumenten (2).
3. Hoewel het aantal uitspraken in België i.v.m. wrongful life-vorderingen eerder beperkt is, en huidige aangelegenheid voor het Hof alleszins
een primeur betreft, heeft ook de wetgever zich reeds met deze problematiek ingelaten, en zijn (geïnspireerd door de Franse regelgeving) ook
in België tal van wetsvoorstellen ingediend om de toekenning van deze
vorderingen onmogelijk te maken, zij het weliswaar zonder ooit wet te
zijn geworden (3). Een uitzondering hierop is de wet medische schadegevallen van 15 mei 2007 die weliswaar in art. 5, § 2, een specifieke bepaling
i.v.m. wrongful life- en wrongful birth-vorderingen bevatte, maar die
nooit in werking is getreden, en inmiddels integraal is vervangen door
de wet medische ongevallen van 31 maart 2010 (4), die evenwel geen vergelijkbare bepaling meer bevat (5).
4. Niet alleen in eigen land, maar ook daarbuiten heeft deze problematiek aanleiding gegeven tot controverse. In een aantal landen kregen de
(hoogste) hoven reeds de gelegenheid uitspraak te doen over de erkenning van wrongful life-vorderingen. In de omliggende landen is dit het geval in Duitsland (6), Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
In de laatste twee landen is ook de wetgever tussengekomen om deze materie te regelen (7).
(1) H. NYS, Geneeskunde, recht en medisch handelen, Mechelen, Kluwer, 2005, 210-211,
nr. 460; J.-M. PIRET, “Wrongful life" en de zaak Rukiyé”, NJW 2011, 356, nr. 9.
(2) S. DE MEUTER, l.c., p. 65.
(3) Zie recentelijk: Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een
artikel 1383bis waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte op zich niet als schade
kan worden aangemerkt, Gedr. St. 3 februari 2012, DOC 53, 2032/001.
(4) BS 2 april 2010.
(5) Zie hierover: S. LIERMAN, Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor Medische
Ongevallen, in Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 41.
(6) Bundesgerichtshof 18 januari 1983, JZ 1983, 447, en Bundesgerichtshof 16 november
1993, NJW 1994, 788; zie hierover ook: J.B.M. VRANKEN, “Wrongful birth-zaak splijt Duits
Bundesverfassungsgericht”, NJB 1998; J.-M. PIRET, o.c., 361, nr. 23.
(7) Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé (artikel 1). Vandaag is deze bepaling opgenomen in artikel L144-5 du
Code de l’action sociale et des familles (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative aux
handicapés et à l’égalité des chances). In twee arresten van 6 oktober 2005 heeft het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens Frankrijk veroordeeld vanwege het
retroactief toepassen van deze wet (EHRM (grote kamer) 6 oktober 2005, Maurice t.
Frankrijk, nr. 11810/03; EHRM (grote kamer) 6 oktober 2005, Draon t. Frankrijk, nr. 1513/
03. In Engeland, Wales en Noord-Ierland is de Congenital Disabilities (Civil Liability)
Act 1976 van kracht die de aansprakelijkheid regelt t.a.v. kinderen die ten gevolge van
een fout ("wrongful act") gehandicapt of met een aandoening werden geboren.
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In Frankrijk heeft het Hof van Cassatie zich op 17 november 2000 (in de
Perruche-zaak) uitgesproken over een geval waar een rubella infectie bij
een zwangere vrouw niet werd ontdekt, waardoor het kind doof en blind
ter wereld kwam. In tegenstelling tot het Duitse hoogste Hof verklaarde
het Franse Hof, in voltallige zitting, de vordering tot schadeloosstelling
van het kind gegrond: een kind dat geboren is met een handicap kan vergoeding vorderen voor de schade ten gevolge van de handicap wanneer de
fouten van de geneesheer en het laboratorium in de uitvoering van de
overeenkomst met de moeder haar hebben verhinderd haar keuze om de
zwangerschap af te breken, uit te oefenen.
Deze uitspraak heeft tot heel wat ophef aanleiding gegeven en heeft geleid tot een ingrijpen van de wetgever. Sinds de Franse wet van 2002, gekend onder de naam “loi anti-Perruche”, is uitgesloten dat een persoon
schadevergoeding verkrijgt op grond van het loutere feit te zijn geboren
met een handicap: “Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance” (1).
Het enige buurland waar een wrongful life-vordering vandaag wel wordt
toegekend is Nederland. In het Kelly-arrest van 18 maart 2005 oordeelde
de Hoge Raad dat niet alleen de ouders, maar ook het gehandicapte kind
zelf recht heeft op vergoeding van schade te wijten aan een fout van een
verloskundige (2). De Hoge Raad oordeelt in dat kader dat de rechter de
schade moet begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in
overeenstemming is. In concreto betekent dit voor de Hoge Raad dat niet
alleen alle kosten die worden gemaakt voor opvoeding en verzorging van
het kind en ter bestrijding van de gevolgen van haar handicaps in hun
geheel moeten worden vergoed, maar ook de immateriële schade.
B. Belangwekkende aspecten (juridisch-technisch,
ethisch) bij de beoordeling van de argumenten

rechtspolitiek

en

1. Om schade te kunnen lijden, moet een slachtoffer rechtspersoonlijkheid bezitten. Een natuurlijk persoon heeft rechtspersoonlijkheid vanaf
het ogenblik dat hij of zij geboren is als een levend en levensvatbaar persoon. De vraag hierbij is of het gehandicapte kind schadevergoeding kan
vorderen wanneer, zoals in geval van wrongful life-vorderingen, de fout
werd begaan vóór de geboorte. De rechtsleer aanvaardt doorgaans dat dit
wel degelijk het geval is, omdat de aanspraak uit onrechtmatige daad
pas ontstaat wanneer al de bestanddelen ervan verenigd zijn (3). Andere
auteurs gaan er in die context vanuit dat de rechten van het kind teruggaan tot op het moment van zijn verwekking (4).
2. Naast het aspect van de aanspraakgerechtigheid bij fouten begaan
vóór de geboorte van het kind, wordt de toekenning van een wrongful lifevordering ook wel eens gegrond verklaard op het belang dat het kind kan
(1) Zie supra voetnoot nr. 10.
(2) Hoge Raad 18 maart 2005, C03/206HR, www.rechtspraak.nl, ro.4.14-4.18.
(3) A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, T.Gez./Rev.Dr.Santé 2011-2012, in druk, nr. 37.
(4) R. KRUITHOF, o.c., 2746-2748, nr. 8; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 651-652, nr. 1034.
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hebben bij een abortus. De schending van het rechtmatig belang van het
kind zou in dat verband bestaan in de onmogelijkheid van de moeder, ten
gevolge van de fout, om tot abortus over te gaan. Vraag hierbij is dus of
het kind zelf een belang kan ontlenen aan de abortuswet.
Het Duitse hooggerechtshof heeft, in het reeds eerder vermelde principearrest van 18 januari 1983, de opvatting afgewezen dat het kind een eigen recht heeft op de afbreking van de zwangerschap.
Ook in de zaak Kelly van 2005 oordeelde de Hoge Raad in Nederland dat
het kind geen recht heeft op haar eigen niet bestaan, noch op de afbreking van de zwangerschap van haar moeder: de beslissing daaromtrent is
binnen de wettelijke grenzen in laatste instantie uitsluitend aan die
vrouw voorbehouden (die desgewenst er ook mag voor kiezen de zwangerschap te voldragen, hoewel zij op de hoogte is van de (aanmerkelijke
kans op een) handicap van het kind waarvan zij zwanger is) (1). Dit belet
evenwel niet, aldus de Hoge Raad, dat de zorgverlener die tekortschiet
in de nakoming van zijn zorgplicht jegens de vrouw, aldus tevens in
strijd handelt met hetgeen hem jegens de ongeborene volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het recht van het
kind heeft volgens die redenering geen betrekking op de uitvoering van
de abortus, maar wel op de (zorgvuldige) onderzoeken op en (adequate)
informatie aan zijn moeder tijdens de zwangerschap om haar toe te laten
een weloverwogen beslissing te nemen, mede in zijn belang (2).
Artikel 350 van het Belgisch Strafwetboek bepaalt de voorwaarden
waaronder een zwangerschapsafbreking kan worden uitgevoerd zonder
dat het een misdrijf uitmaakt. Voor een zwangerschapsafbreking na de
termijn van twaalf weken bepaalt artikel 350, 4°, Strafwetboek als bijkomende voorwaarde dat het voltooien van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of vaststaat dat het kind
dat geboren zal worden, zal lijden aan een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose. In dat geval
moet de geneesheer tot wie de vrouw zich heeft gewend, de medewerking
vragen van een tweede geneesheer, wiens advies bij het dossier moet worden gevoegd.
Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de wetgever het belang van de zwangere vrouw voor ogen heeft om, onder de wettelijke voorwaarden, een
abortus te kunnen ondergaan. De vrouw beslist of zij in de gegeven omstandigheden een abortus wenst en zich daartoe tot een geneesheer
wendt. Bij de uitoefening van haar zelfbeschikkingsrecht is zij — binnen
de perken van de wet — volledig vrij en daarin wordt zij dus niet beperkt
door de belangen van derden, de samenleving of het kind. Het komt niemand anders toe deze beslissing in haar plaats te nemen of naderhand te
beoordelen, op voorwaarde dat zij binnen de grenzen van de wet handelt.
(1) Hoge Raad 18 maart 2005, C 03/206HR, www.rechtspraak.nl, ro. 4.13.
(2) Zie hierover: H.J. VAN KOOTEN en H.M. WATTENDORF, “Het belang niet geboren te
worden”, in Hartkampvariaties. Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.S. Hartkamp op 20
januari 2006 ter gelegenheid van zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden, Deventer, Kluwer, 2006, 43.
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Het kind lijkt aan deze wet derhalve geen eigen legitiem belang te kunnen ontlenen (1).
3. Ieder die door zijn (foutieve) daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid
aan een ander schade veroorzaakt is verplicht deze schade te vergoeden
(art. 1382 et 1383 BW). Die ander kan als slachtoffer slechts schadevergoeding verkrijgen, indien hij een causaal verband aantoont tussen de fout
en de schade. Dat oorzakelijk verband is er wanneer vaststaat dat zonder
die fout de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (2). Waar deze aansprakelijkheidsvoorwaarde aanleiding kan geven tot bewijsmoeilijkheden (de
aandoening is immers aangeboren en op zich niet het gevolg van het onzorgvuldig handelen van de zorgverlener) is de redenering die hierbij
wordt gevolgd evenwel dat de zwangere vrouw zonder de fout (m.a.w. correct geïnformeerd) een abortus zou hebben ondergaan waardoor de schade zich niet zou hebben voorgedaan. Waar hierbij dan moet vaststaan dat
de moeder tot zwangerschapsafbreking zou hebben besloten indien zij op
de hoogte was van de aandoening bij haar ongeboren kind, wordt bij onzekerheid hierover toepassing gemaakt van de verlies van een kansleer
om alsnog, naar verhouding, vergoeding toe te kennen aan het slachtoffer (3).
4. Om schade in juridische zin vast te stellen wordt de actuele toestand
na de fout vergeleken met de hypothetische toestand waarin het slachtoffer zich zou hebben bevonden indien de fout zich niet zou hebben voorgedaan (4). Omdat het kind zonder de fout (met 80% waarschijnlijkheid)
niet zou zijn geboren, rijst hierbij de vraag naar de waarde van het leven
met een handicap, in vergelijking met het niet-bestaan.
Het staat aan de feitenrechter op onaantastbare wijze het bestaan en
de omvang van de door een ongeoorloofd feit veroorzaakte schade te beoordelen en het bedrag van de herstelvordering te ramen binnen de grenzen van de eis (5). Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de
feiten vaststelt waaruit hij al dan niet een oorzakelijk verband tussen
de fout en de schade afleidt, gaat uw Hof toch na of de rechter die beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden (6).
Vanuit de positie van de ouders (wrongful birth-vordering) is de vergelijking van de actuele toestand en de hypothetische situatie waarin zij
(1) Zie ook: G. GENICOT, « Le dommage constitué par la naissance d’un enfant
handicapé », TBBR 2002, 95; M. DILLEN en F. DEWALLENS, “Wrongful life, made in Belgium, Geboren worden kan uw gezondheid schaden”, T.Gez./Rev.Dr.Santé 2011-2012, nr.
49; R. MARCHETTI, E. MONTERO en A. PÜTZ, “La naissance handicapée par suite d’une
erreur de diagnostic: un préjudice réparable? La perte d’une chance de ne pas naître?”,
TBBR 2006, 125, nr. 15.
(2) Zie o.m. Cass. 24 september 1986, AR nr. 5103, AC 1986-87, nr. 45.
(3) Die schade is bijvoorbeeld in het bestreden arrest geraamd op 80%.
(4) Zie o.m.: J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, A.P.R., Gent, Story Scientia,
1984, 7 e.v.; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 633, nr. 1011; L. CORNELIS en I. VUILLARD, Titre
I, Dossier 10, “Le dommage”, in X (éd.), Responsabilités. Traité théorique et pratique,
Waterloo, Kluwer, losbl. (30/09/2000), (4), 5, nr. 3.
(5) Cass. 7 december 1970, AC 1971, 339.
(6) Cass. 30 april 2003, AR P.03.0168.F, AC 2003, nr. 271.
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zich hadden bevonden indien de fout niet zou zijn begaan, minder problematisch (1). De ethische vraagstelling naar de waarde van het leven van
het gehandicapte kind en de vergelijking met het niet-leven speelt hier
niet. Wel wordt een vergoeding toegekend voor de impact die de verzorging en opvoeding van een gehandicapt kind heeft op het leven van de ouders en dit onafgezien van de affectieve gevoelens die de ouders voor hun
kind koesteren.
Tegen de toekenning van wrongful life-vorderingen wordt aangevoerd
dat het onmogelijk is een waarde te verbinden aan non-existentie, omdat
dit geen toestand is waarin iemand kan verkeren en ons de ervaring ontbreekt om hieraan een beoordeling te geven (2). Het is evenmin een voorafgaande toestand die kan worden hersteld (3). Het kind zou bovendien
in de absurde positie worden geplaatst om zijn eigen bestaansrecht te
ontkennen (4).
Omwille van die onmogelijkheid om bij de beoordeling van de schade
van het gehandicapte kind een vergelijking te maken tussen de waarde
van het leven en de waarde van het niet-leven, wordt weleens voorgesteld
af te wijken van deze klassieke juridische invulling van schade door
daarentegen een beroep te doen op een abstract schadebegrip.
In eigen land wordt in dat kader o.m. voorgesteld om los te komen van
het traditionele denkschema en de rechter toe te laten abstractie te maken van bepaalde particuliere aspecten van de benadeelde door de schade
ten gevolge van het leven met de handicap op objectieve wijze vast te
stellen (5), waarbij er op wordt gewezen dat een vergelijkbaar criterium
reeds in andere omstandigheden wordt gebruikt, door bijvoorbeeld vergoeding toe te kennen voor morele schade van geesteszieken of voor de
verzorging en opvoeding van een kleinkind (op basis van vrijwilligheid)
na het overlijden van de moeder t.g.v. een door een derde veroorzaakt ongeval. Men verwijst in dit verband ook naar de rechtspraak van het Hof
die toelaat dat een publieke of private werkgever die krachtens een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting gehouden is tot het
doorbetalen van het loon aan de werknemer die door de schuld van een
(1) Zie ook: R. MARCHETTI, E. MONTERO en A. PÜTZ, o.c., 127, nr. 16; anders: J.-M. PIRET,
o.c., 361 e.v.. De laatste auteur verdedigt de stelling dat de ethische bezwaren tegen
wrongful birth- en wrongful pregnancy-vorderingen zwaarder wegen dan die tegen wrongful
life-vorderingen, omdat de financiële compensatie aan de ouders er toe strekt de existentie van het kind in vermogensrechtelijk opzicht ‘onschadelijk’ te maken, dan wel financieel acceptabel (p. 362, nr. 24).
(2) J.-M. PIRET, o.c., p. 357, nr. 12.
(3) A. HUYGENS, o.c., nr. 45; TER HEERDT, o.c., p. 255, nr. 21.
(4) R. KRUITHOF, o.c., p. 2754; G. GENICOT, o.c., p. 92, nr. 32; R. MARCHETTI, E. MONTERO en A. PÜTZ, o.c., p. 125, nr. 15; zie hierover ook: Bundesgerichtshof 18 januari 1983,
JZ 1983, 450, en R. KRUITHOF daarover, o.c., p. 2751.
(5) E. DIRIX, “De schade van het gehandicapt geboren kind (noot onder Cass. fr.
13 juli 2001)”, TBBR 2002, 211. De auteur formuleert de wrongful life-vordering als volgt
(met verwijzing naar H.C.F. SCHOORDIJK, “Wrongful life mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief”, NTBR 2001, 215): “Het gehandicapte kind zegt immers niet dat het
liever niet geboren had willen worden; het stelt gewoon: mijn moeder had mij dit leven
met een handicap willen besparen en de nadelige gevolgen van het leven met de handicap wil ik daarom vergoed zien”. Zie ook Y.-H. LELEU, “Le droit à la libre disposition
du corps à l’épreuve de la jurisprudence ‘Perruche’”, RGAR 2002, nr. 13466, 3-4.
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derde arbeidsongeschikt is geworden, zich tegen die derde kan keren. Al
deze gevallen hebben, aldus de auteur, gemeen dat “op grond van de geldende rechtsopvattingen de schade in deze gevallen niet onvergoed mag
blijven. Het hanteren van een abstract schadebegrip biedt hiervoor de
technische oplossing”.
In Nederland volgt de Hoge Raad een vergelijkbare redenering in de
reeds eerder vermelde Kelly-zaak. Volgens de Hoge Raad is het op zichzelf juist dat de omvang van de schade die het kind lijdt niet nauwkeurig
kan worden vastgesteld: aan het niet bestaan kan immers geen bepaalbare waarde worden toegekend, zodat het niet mogelijk is het niet-bestaan vermogensrechtelijk te vergelijken met het bestaan. Hieruit volgt
volgens de Hoge Raad echter niet dat de door het kind gevorderde schade
rechtens niet voor vergoeding in aanmerking komt. De rechter dient immers de schade te begroten op de wijze die het meest met de aard ervan
in overeenstemming is. In een geval als dat van Kelly brengt de aard van
de schade mee dat alle kosten die worden gemaakt voor opvoeding en
verzorging van het kind en ter bestrijding van de gevolgen van haar handicaps, in hun geheel voor vergoeding in aanmerking komen. Alleen op
deze wijze kan immers een vergoeding worden gegeven voor de gevolgen
van de gemaakte fout (1).
In zoverre deze opvatting de rechter ertoe aanzet niet langer de vergelijking te maken tussen leven en niet-leven (bij toepassing van het klassieke schadeconcept), maar wel tussen leven mét en leven zonder
beperkingen, valt het wel moeilijk in te zien hoe dit in een geval zoals
het voorliggende, waar gelet op de genetische voorbeschiktheid het vooruitzicht op een leven zonder handicap nooit heeft bestaan (2), überhaupt
mogelijk is.
Bovendien kan deze redenering niet verhullen dat de onderliggende
vraag of het eigen leven met een handicap in bepaalde omstandigheden
een schade kan uitmaken, wordt omzeild, maar dat ook hieraan de veronderstelling ten grondslag ligt dat het in bepaalde omstandigheden in
het belang van het kind kan zijn om niet ter wereld te komen.
Vanuit die benadering peilt de vraag naar het bestaan van vergoedbare
schade in hoofde van het kind aldus onvermijdelijk naar de waarde van
het bestaan met een ernstige handicap en het mogelijke belang van een
persoon om niet geboren te worden, en blijft daarbij de vraag of het in
dergelijke context onder bepaalde voorwaarden maatschappelijk aanvaardbaar én wenselijk is om leven met een handicap als een schade te
kwalificeren.
De vraag of er leven bestaat dat niet waard is om geleefd te worden is
alleszins uiterst betwist, net zoals de vraag wie hierover dan kan oorde(1) Hoge Raad 18 maart 2005, C03/206 HR, ro. 4. 15.
(2) S.C.J.J. KORTMANN, Geld voor leven. Schadevergoeding voor "niet beoogd" leven,
Rede uitgesproken ter gelegenheid van de 80ste dies natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen op donderdag 15 mei 2003, 14; zie ook: H.J. VAN KOOTEN en H.M. WATTENDORF, o.c., 44 (met verwijzing naar Den Harthogh die tot dezelfde conclusie kwam: DEN
HARTOGH, “schadevergoeding voor het leven?”, AA 2005, 462), en J.-M. PIRET, o.c., 358,
nr. 13.
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len. Hoe uitzichtloos moet het leven zijn en hoe groot het lijden? Hoe ontoereikend
dienen
de
mogelijkheden
tot
zelfontplooiing
of
communicatie te zijn en hoe meet men bijvoorbeeld affectie en geluk?
Waar de kwalificatie door het Franse Hof van Cassatie van het leven
met een handicap als een juridische schade felle weerstand opriep van de
patiëntenverenigingen, in die zin dat het leven met een handicap niet
het voorwerp van een in geld uitgedrukte aansprakelijkheidsvordering
mag uitmaken maar integendeel moet worden beschermd in het licht
van (grondwettelijke) beginselen van gelijkheid, non-discriminatie en
menselijke waardigheid, en gewaarborgd door een maatschappelijke bijstand op basis van de nationale solidariteit, verdedigen een aantal auteurs in binnen- en buitenland daarentegen dat een persoon wel degelijk
aanspraakgerechtigd is wanneer hij bij de geboorte in een toestand verkeert waarvan redelijkerwijze moet worden aangenomen dat nooit geboren zijn verkiesbaar was geweest (1). Als objectief criterium voor het
beantwoorden van de vraag of het in bepaalde omstandigheden in het belang van het kind kan zijn niet ter wereld te zijn gekomen, wordt de
menselijke waardigheid naar voor geschoven. De redenering luidt dan
als volgt: als de levenskwaliteit onder de minimale drempel blijft waarop de drager van dat leven recht heeft, kan geoordeeld worden dat het
leven in die omstandigheden beter nooit was begonnen en kan de geboorte ingevolge een toerekenbare fout als onrechtmatig worden bestempeld.
5. Hoewel, in het kader van de reeds hoger toegelichte elementen m.b.t.
de aansprakelijkheidsgerechtigheid en los van de vraag naar de wenselijkheid van een eventuele verdere uitdijing van het medisch aansprakelijkheidsrecht (2), de bodemrechter daarenboven niet dient uit te sluiten
dat zonder de fout geen of een andere, minder omvangrijke, schade zou
hebben kunnen bestaan (3), en dat wanneer een onrechtmatige daad
schade heeft veroorzaakt, de veroorzaker alle gevolgen daarvan moet
dragen, met inbegrip van die welke verband houden met de reeds bestaande gebrekkigheid, behalve als het gevolgen zijn die zich hoe dan
ook — zelfs zonder die fout — zouden hebben voorgedaan (quod non in
casu) (4), komt het mij op basis van de hierboven uiteengezette opvattingen en argumenten in de voorliggende zaak dan ook eerder aangewezen
en raadzaam voor te concluderen dat krachtens het klassieke schadeconcept de schade moet worden beoordeeld door een vergelijking te maken
tussen de huidige toestand van het slachtoffer en de hypothetische toestand waarin dat slachtoffer zich op het zelfde ogenblik zou hebben bevonden, wanneer de onrechtmatige daad niet had plaatsgehad. Een
vergelijking van het leven met een handicap met een toestand van nietbestaan komt mij in dat kader niet enkel als onmogelijk over, maar
dwingt m.i. het kind bovendien zijn eigen bestaansrecht te ontzeggen.
(1) Zie o.m. H.J. VAN KOOTEN en H.M. WATTENDORF, o.c., 45 e.v., en J.-M. PIRET, o.c.,
358; zie ook A. GOSSERIES, “Causalité, dommage et vie préjudiciable”, RGAR 2011,
nr. 14722, nr. 27 e.v.
(2) Zie A. GOSSERIES, o.c., 14722, nr. 38.
(3) Cass. 14 november 2012, AR P.11.1611.F, AC 2012, nr. 612.
(4) Zie (i.v.m. voorbeschiktheid) Cass. 6 januari 1993, AR nr. 9980, AC 1993, nr. 7.
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Zelfs wanneer het klassieke schadeconcept zou worden verlaten bij de
beoordeling van wrongful life-vorderingen — door bijvoorbeeld het niet
leven als referentiepunt te vervangen door leven zonder handicap — kan
m.i. niet worden voorbijgegaan aan de vraag of én wanneer leven met een
handicap als een schade kan worden gekwalificeerd. Dit brengt ons automatisch opnieuw bij de reeds eerder geformuleerde betwiste vraag of
niet leven in bepaalde omstandigheden dan verkiesbaar was geweest.
Als dusdanig bestaat er in het geval als het onderhavige in dat opzicht
m.i. dan ook geen mogelijkheid tot vergoedbare schade in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 BW, en ben ik derhalve van oordeel dat het tweede
onderdeel van het tweede middel in zoverre gegrond is.
(…)
V. CONCLUSIE
VERNIETIGING van het tweede onderdeel van het tweede middel, en
VERWERPING voor het overige.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 3 november 2011.
De zaak werd na advies van de raadsheer-verslaggever en van de procureur-generaal bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 oktober
2014, vastgesteld voor behandeling in voltallige zitting.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 30 juni 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
— artikel 24.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij
de wet van 15 mei 1981 en, voor zoveel als nodig, alle bepalingen van die wet;
— artikel 6 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te
New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991;
— artikel 2.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
— de artikelen 344-1, 346-1, 346-2, 1382, 1383 en voor zoveel als nodig 1146 tot 1153
Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissing
Zich uitsprekende over het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van 18 februari 2010 dat, onder meer, de
vorderingen van de verweerders, handelend in naam van hun dochter I C en gebaseerd op de onrechtmatige geboorte van hun kind, ontvankelijk en principieel
gegrond had verklaard, en na het hoger beroep toelaatbaar te hebben verklaard,
bevestigt het bestreden arrest het beroepen vonnis van de eerste rechters waar
het de vordering van de verweerders als wettelijke vertegenwoordigers van hun
dochter I C gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, met dien verstande dat slechts
een provisie voor moreel leed van 8.480,00 euro wordt toegekend in plaats van de
door de eerste rechters toegekende provisie van 25.000,00 euro.
De beslissing van het hof van beroep is gebaseerd op volgende redenen.
Het bestreden arrest verwijst eerst naar de volgende redenen die de vordering
van de verweerders handelend in eigen naam tegen de eiser betreffen maar die
ook dienen om zijn beweerde fout jegens verweerders dochter I C te verantwoorden:
“1.1 [De eiser] en [de verweerders] zijn het er kennelijk over eens dat tussen
hen een contractuele band bestond. De eventuele aansprakelijkheid van [de eiser] is dan ook van contractuele aard. De door een gynaecoloog aangegane verbintenis in verband met het medisch opvolgen van een zwangerschap is een
inspanningsverbintenis. Ook daarover zijn partijen het trouwens eens. Om tot
aansprakelijkheid te besluiten moeten de [verweerders] bijgevolg aantonen dat
[de eiser] is tekort geschoten aan zijn inspanningsverbintenis als gynaecoloog
en dat het tekortkomen aan deze verbintenis voor hen schade heeft veroorzaakt.
1.2 Dat [de eiser] een medische fout heeft begaan en dus is tekort geschoten
aan zijn inspanningsverbintenis als gynaecoloog, is niet voor ernstige betwisting vatbaar. Het hof [van beroep] onderschrijft in dat verband de overwegingen
van de eerste rechters die, op basis van het deskundigenverslag van dr. Ramaekers, in essentie hebben beslist dat de fout van [de eiser] erin bestaat dat hij het
hem op 16 augustus 2001 (op 16 weken zwangerschap) meegedeeld resultaat van
een test die een significant verhoogd risico op neuraal buisdefect aangaf, niet
heeft gezien/onderkend en bijgevolg ook niet aan [de verweerders] heeft meegedeeld.
Deze fout wordt overigens in wezen niet betwist door [de eiser]. De overwegingen in zijn conclusie onder de hoofding “fout” hebben betrekking op de vraag of
deze fout schade heeft veroorzaakt voor [de verweerders] en, in bevestigend geval, welke schade. De fout bestaat niet in “een gemiste kans op een vroege zwangerschapsafbreking”. Deze gemiste kans op een vroege zwangerschapsafbreking
is een mogelijk schadelijk gevolg van de fout erin bestaande het groot risico op
open neuraal buisdefect niet te hebben onderkend en meegedeeld.
1.3 [De eiser] betwist het oorzakelijk verband tussen de door hem begane fout
en de gevorderde schade en voert daartoe vier argumenten aan.
1.3.1 In eerste orde wordt opgeworpen dat de handicap van I aangeboren is en
door geen enkele therapeutische ingreep kon worden verholpen, zodat de door
[de verweerders] geclaimde schade, namelijk kosten, ongemakken en morele
schade volgend uit de handicap van I, niet veroorzaakt is door de fout van [de
eiser].
Het is uiteraard correct dat de aangeboren handicap van I niet is veroorzaakt
door de medische fout van [de eiser]. Dat wordt door niemand betwist. Dit belet
echter niet dat [de verweerders] schade kunnen hebben geleden door het feit dat
zij, door de fout van [de eiser], niet hebben kunnen beslissen om tot zwangerschapsonderbreking te laten overgaan, met als gevolg dat zij thans met de zorg
voor (en de zorgen om) een gehandicapt kind worden geconfronteerd.
1.3.2 In tweede orde werpt [de eiser] op dat er geen zeker causaal verband bestaat tussen de door hem begane fout en de gevorderde schade. Meer bepaald
stelt hij dat [de verweerders] niet bewijzen dat zij voor een zwangerschapsonder-
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breking zouden hebben gekozen indien de diagnose in de zestiende week van de
zwangerschap zou zijn gesteld.
Een volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade veronderstelt dat
met gerechtelijke zekerheid — d.i. een redelijke, maar daarom niet noodzakelijk absolute/wetenschappelijke zekerheid — wordt aangetoond dat de schade
zich zonder de fout niet zou hebben voorgedaan, i.c. dat indien de diagnose op
16 weken zwangerschap was gesteld, [de verweerders] met zekerheid tot zwangerschapsafbreking zouden hebben laten overgegaan.
Wanneer deze gerechtelijke zekerheid niet bestaat, belet dit echter niet dat
door de fout eventueel een reële kans is verloren gegaan om de schade te vermijden. Ook dit verlies van een kans is schade die voor vergoeding in aanmerking
komt.
De eerste rechters hebben — onder verwijzing naar wat [gerechtsdeskundige]
en dr. De Kock daarover hebben geschreven in hun respectieve verslagen —
geoordeeld dat het niet met absolute zekerheid vast staat dat [de verweerders]
tot zwangerschapsafbreking zouden zijn overgegaan, maar dat de kans dat zij
dat zouden hebben gedaan bijzonder groot is en kan worden geraamd op 80 %,
zodat de schade die uit de gemiste kans voortvloeit kan worden bepaald op 80 %
van de materiële en morele schadelijke gevolgen voor [de verweerders] van de
handicap van I.
Het hof [van beroep] kan deze beoordeling bijtreden, met dien verstande dat
het correcter is om te stellen dat er geen gerechtelijke zekerheid bestaat dat tot
zwangerschapsafbreking zou zijn overgegaan, maar wel een zeer grote, op 80 %
te ramen kans dat daartoe zou zijn beslist. De argumentatie van de [verweerders] dat in hun concreet geval met 100 % zekerheid mag worden aangenomen
dat zij tot zwangerschapsafbreking zouden hebben besloten omdat het hun eerste kind was, zij beiden zeer jong waren en het ging om een natuurlijke zwangerschap, zodat voor de moeder geen problemen te verwachten waren om
opnieuw zwanger te geraken, wordt door het hof [van beroep] niet gevolgd. Dit
zijn elementen die van aard zijn om de kans dat tot zwangerschapsafbreking zou
zijn overgegaan hoog in te schatten. Zij laten echter niet toe te besluiten tot
een gerechtelijke zekerheid dat die keuze zou zijn gemaakt.
De kans moet echter ook niet lager worden ingeschat dan de eerste rechters
deden. Het feit dat [de verweerders] ten overstaan van de gerechtsdeskundige
hebben verklaard dat zij gezien hun huidige kennis en ervaring met I, die momenteel een vaste waarde binnen de familie en het gezin heeft, retrospectief niet
objectief kunnen zeggen of het overwegen van een terminatie op 33 weken een
optie zou zijn geweest, vormt daartoe geen argument. Daarmee werd enkel gezegd dat eens het kind geboren is en er sterke emotionele banden bestaan tussen
ouders en kind, men niet meer objectief kan zeggen of men een late zwangerschapsafbreking zou hebben overwogen. Dit doet niets af aan het gegeven dat de
kans zeer groot is dat de ouders, indien zij op zestien weken zwangerschap geïnformeerd zouden zijn geweest, toen tot zwangerschapsafbreking zouden hebben
besloten.”
Nadien stelt het bestreden arrest specifiek met betrekking tot de vordering
van de verweerders handelend in naam van hun dochter I C:
“2. vordering van [de verweerders] tegen [de eiser] in naam van het kind
2.1 De vordering namens I is gesteund op de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek bij gebrek aan contractuele band tussen het kind en de arts. De hiervoor omschreven tekortkoming door [de eiser] aan zijn inspanningsverbintenis
als arts, is ook een buitencontractuele fout. Op dit punt stelt zich geen probleem.
2.2 De cruciale vraag die in verband met deze vordering rijst, is echter of de
uitgaven, beperkingen, ongemakken waarvoor vergoeding wordt gevorderd namens het kind — namelijk morele schade, esthetische schade, materiële schade
door inkomstenverlies en hulp van derden — voor het kind schade vormen waarvoor via het aansprakelijkheidsrecht vergoeding kan worden gevorderd.
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Schade die via het aansprakelijkheidsrecht voor vergoeding in aanmerking
komt, bestaat in het negatief verschil tussen de toestand na de onrechtmatige
daad enerzijds en de hypothetische toestand die zou hebben bestaan indien de
onrechtmatige daad niet was begaan anderzijds.
De hypothetische toestand die zich zou hebben voorgedaan indien [de eiser] de
congenitale afwijking zou hebben vastgesteld en meegedeeld aan [de verweerders], bestaat erin dat zij (met 80 % waarschijnlijkheid) tot abortus zouden hebben laten overgaan. I zou dan niet geboren zijn en zou niet bestaan.
Volgens bepaalde rechtsleer is elke vergelijking tussen de toestand van gehandicapt bestaan enerzijds en van niet-bestaan anderzijds volstrekt onmogelijk en zou om die reden aan het kind zelf geen enkele schadevergoeding kunnen
worden toegekend (zie R. Kruithof, “Schadevergoeding wegens de geboorte van
een ongewenst kind?”, RW 1986-87, 2738-2758).
Het hof [van beroep] is het met deze zienswijze — die leidt tot de toch wel eigenaardig te noemen situatie dat [de verweerders] zelf wél aanspraak kunnen
maken op integrale vergoeding van hun schade inclusief moreel leed en meerkosten door de handicap, terwijl het kind zelf op geen enkele vergoeding aanspraak zou kunnen maken — niet geheel eens.
Meer bepaald is het hof [van beroep] van oordeel dat het feit dat een vergelijking moet worden gemaakt met een toestand van niet-bestaan, niet belet dat
kan worden vastgesteld dat bepaalde morele schade van het kind en ook de extra-uitgaven die het ingevolge zijn handicap heeft, vergoedbare schade vormen.
Wat de morele schade betreft, mag er worden van uitgegaan dat, in dagdagelijkse, normale omstandigheden waarin I naar school kan gaan, zich ondanks
alle beperkingen kan ontwikkelen, de liefde kan ondervinden van haar ouders,
haar grootouders, haar begeleiders in het instituut waar zij tijdens de week verblijft enz., de positieve aspecten van het leven de beperkingen ervan compenseren. In die omstandigheden kan zeker niet worden gesteld dat het leven van I
het niet waard zou zijn geleefd te worden of, anders uitgedrukt, dat niet-bestaan
een betere toestand zou zijn dan, weliswaar met beperkingen, te bestaan.
Daarentegen kan er in redelijkheid consensus over bestaan dat op de momenten zelf dat I zware heelkundige ingrepen moet ondergaan ingevolge haar handicaps — als baby onderging zij verschillende operaties, zo onder meer aan
linker knie, voetjes en heupen; zij wordt urologisch opgevolgd, werd reeds meermaals gehospitaliseerd voor hogere urinaire infecties en onderging een
blaasaugmentatie — elke levensvreugde overstemd wordt door de pijn die het
kind dan moet verdragen. Het hof [van beroep] is dan ook van oordeel dat, vanuit die optiek, voor de periodes van hospitalisatie, morele schadevergoeding kan
worden toegekend. Ook de dagen revalidatie onmiddellijk na de hospitalisatie
hebben aanleiding gegeven tot verhoogd moreel leed. Een precieze bepaling is
niet mogelijk, maar het hof [van beroep]aanvaardt dat er voor elke dag hospitalisatie drie dagen revalidatie zijn geweest. Gelet op het feit dat in het verslag
van dr. De Kock melding wordt gemaakt van een 100-tal dagen hospitalisatie,
kan, rekening houdend met het verlies van de kans (80 %) om dit moreel leed
niet te moeten doorstaan, de volgende vergoeding worden toegekend:
* 100 dagen x 31,00 euro (morele schade tijdens hospitalisatie) x 80 % = 2.480,00
euro;
* 300 dagen x 25,00 euro (morele schade tijdens revalidatie) x 80 % = 6.000,00
euro
totaal: 8.480,00 euro.
Ook de meerkosten die haar handicaps meebrengen (remgelden op medische
en paramedische kosten, luiers, urinaire sondes, bijkomende derdenhulp enz.),
die thans door [de verweerders] worden gedragen, zullen, als zij in de toekomst
door I zelf ten laste moeten worden genomen, vergoedbare schade uitmaken nu
deze kosten er uiteraard niet zouden zijn geweest indien I niet had bestaan.
Voorlopig staat het echter niet vast dat I die kosten ooit zelf zal moeten dragen,
zodat daarvoor nog geen vergoeding kan worden toegekend.
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De namens het kind gevorderde esthetische schade en schade wegens inkomstenverlies (op grond dat I nooit in staat zal zijn om via een job inkomsten te
genereren) zijn daarentegen niet vergoedbaar. Deze schadeposten gaan volledig
uit van een vergelijking met de toestand van een valide persoon, terwijl dit niet
de toestand is die zou hebben bestaan indien de fout niet was begaan.”
Grieven
In de regel maakt de verbintenis van een geneesheer jegens een patiënt een
inspanningsverbintenis uit. Om de eiser aansprakelijk te kunnen stellen voor de
door hen ingeroepen schade moeten de verweerders bijgevolg aantonen dat de eiser is tekort geschoten aan zijn inspanningsverbintenis als gynaecoloog en dat
het tekortkomen aan deze verbintenis voor hen schade heeft veroorzaakt.
Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek heeft degene die benadeeld is door een onrechtmatige daad recht op het volledige herstel van zijn
schade voor zover hij wel degelijk het bestaan van een onrechtmatige daad kan
bewijzen die in oorzakelijk verband staat met de beweerde schade.
Krachtens de artikelen 1146 tot en met 1153 Burgerlijk Wetboek dient de vergoeding van de schade in geval van contractuele aansprakelijkheid het slachtoffer van de contractuele wanprestatie te herstellen in een toestand alsof er
geen wanprestatie was opgetreden.

Eerste onderdeel

Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, moeten degenen die op grond van die bepalingen een schadevergoeding vorderen aantonen
dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de onrechtmatige daad en de schade zoals deze zich heeft voorgedaan.
De rechter kan slechts besluiten tot het bestaan van een schade in oorzakelijk
verband met de beweerde onrechtmatige daad wanneer hij vaststelt dat, zonder
de onrechtmatige daad, de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals die werkelijk ontstaan is en indien die onrechtmatige daad de situatie van het slachtoffer heeft verslechtert ten opzichte van de situatie die zou hebben bestaan
indien de onrechtmatige daad niet had plaatsgevonden.
De vordering tot schadevergoeding op basis van de artikelen 1382 en 1383 —
zoals trouwens ook van de artikelen 1146 t.e.m. 1153 — Burgerlijk Wetboek veronderstelt, per definitie, het herstel van de benadeelde partij in de situatie die
de hare zou zijn geweest, indien de aansprakelijkheid van de eiser niet in opspraak was gekomen, dus indien de fout niet was gepleegd.
Er kan geen schade worden vastgesteld wanneer zoals te deze, de situatie van
een kind dat leeft moet worden vergeleken met dat van een kind dat nooit zou
zijn geboren.
In het bestreden arrest stelt het hof van beroep nochtans dat het van oordeel
is dat het feit dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen de huidige situatie van I C en een toestand van niet-bestaan, niet belet dat kan worden vastgesteld dat bepaalde morele schade van het kind en ook de extra-uitgaven die
het ingevolge haar handicap heeft, vergoedbare schade vormen. De terugbetaling van die kosten leiden nochtans in geen enkel opzicht tot het herstel van het
slachtoffer in de situatie die de hare zou zijn geweest, indien de aansprakelijkheid van de eiser niet in opspraak was gekomen (t.w. indien I C niet zou zijn geboren).
Het bestreden arrest heeft dus niet wettelijk het bestaan van een vergoedbare
schade kunnen vaststellen, noch, bijgevolg, van een oorzakelijk verband tussen
de aan de eiser verweten fout en de door I C, vertegenwoordigd door haar ouders,
ingeroepen schade zodat het bestreden arrest de wettelijke begrippen van ver-
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goedbare schade en van oorzakelijk verband heeft geschonden (schending van de
artikelen 1382 en 1383 en voor zover als nodig van de artikelen 1146 t.e.m. 1153
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel

Tweede onderdeel

Tweede middel
Tweede onderdeel
7. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is ieder die
door zijn foutieve daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid aan een ander
schade veroorzaakt, verplicht deze schade te vergoeden.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite over het bestaan van de
schade. Het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of hij uit zijn vaststellingen wettig heeft afgeleid dat schade bestaat.
Er bestaat geen vergoedbare schade in de zin van voormelde wetsbepalingen wanneer de vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn nietbestaan.
8. De appelrechters oordelen dat:
— de hypothetische toestand die zich zou hebben voorgedaan indien
de eiser de congenitale afwijking zou hebben vastgesteld en meegedeeld
aan de verweerders, erin bestaat dat zij met 80% zekerheid tot abortus
zouden hebben laten overgaan;
— I dan niet zou geboren zijn en niet zou bestaan;
— het feit dat een vergelijking moet worden gemaakt met een toestand van niet-bestaan, niet belet dat kan worden vastgesteld dat bepaalde morele schade van het kind en ook de extra-uitgaven die het
ingevolge zijn handicap heeft, vergoedbare schade zijn.
9. De appelrechters die op deze gronden het beroepen vonnis bevestigen in zoverre het de vordering van de verweerders als wettelijke vertegenwoordigers van I gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, schenden
de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de
verweerders als wettelijke vertegenwoordigers van I C gedeeltelijk gegrond heeft verklaard en oordeelt 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 feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
14 november 2014 — voltallige zitting. — Voorzitter: de heer de Codt,
eerste voorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
T’Kint.

N° 695
1°

— 14 november 2014
(AR C.14.0043.N)

KAMER

1° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE. — VERZOEK TOT HERROEPING VAN HET
GEWIJSDE. — REDENEN EN VOORWAARDEN.
2° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE. — FOUT. — ONZORGVULDIGHEID IN DE
BEWIJSVOERING. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — BEVOEGDHEID VAN HET
HOF. — WIJZE.
3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
ONZORGVULDIGHEID IN DE BEWIJSVOERING. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
— BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — WIJZE.
4° HERROEPING VAN HET GEWIJSDE. — VERPLICHTING TOT LOYALE MEDEWERKING AAN DE BEWIJSVOERING DOOR EEN PROCESPARTIJ. — TEKORTKOMING.
— GEVOLG T.O.V. DE PARTIJ DIE HET VERZOEK TOT HERROEPING INDIENT.

1° Artikel 1133,1°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een verzoek tot herroeping
van het gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest; dit verzoek kan niet worden ingediend om redenen waarvan de partij
kennis had of kon hebben vóór het vonnis waarvan de intrekking gevorderd
wordt of vóór het verstrijken van de termijn van de rechtsmiddelen (1). (Art.
1133, 1°, Gerechtelijk Wetboek)
2° en 3° Of er een fout bestaat door onzorgvuldigheid in de bewijsvoering,
waardoor de partij kennis kon hebben van de redenen waarop het verzoek
tot herroeping steunt, is een feitelijke beoordeling; het Hof gaat enkel na of
(1) Zie andersluidende concl. OM.
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de rechter uit de door hem gedane vastgestelde feiten en omstandigheden
geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan
niet kunnen worden verantwoord en of hij het begrip fout niet miskent (1).
(Art. 1133, 1°, Gerechtelijk Wetboek; artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
4° De enkele omstandigheid dat een procespartij tekort komt aan haar verplichting tot loyale medewerking aan de bewijsvoering, ontslaat de partij die
een verzoek tot herroeping van het gewijsde indient niet van zorgvuldige bewijsvoering (2). (Art. 1133, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

(B. E.A. T. D.)
Advocaat-generaal Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd:
1. De door eisers ingestelde herroeping van het gewijsde van een eerder
vonnis (inzake een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht) werd door de
bestreden beslissing ontoelaatbaar verklaard.
2. Een partij kan een dergelijke herroeping van een in principe definitief geworden beslissing indienen, indien o.a. persoonlijk bedrog tot de
beslissing van de rechter heeft geleid. De in artikel 1133 Ger. W. daartoe
voorziene gronden hebben gemeen dat als algemene voorwaarde geldt
dat de partij slechts na de beslissing — en zelfs na het verval van de gewone rechtsmiddelen — kennis heeft gekregen (of heeft kunnen krijgen)
van de redenen tot herroeping. Ik verwijs ter zake o.a. naar de arresten
van uw Hof van 16 mei 1974 (AC 1974, 1035) en 26 mei 1995 (AC 1995, nr. 256).
3. Op basis van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”
mag een bedrieger evenwel geen voordeel halen uit zijn bedrog, en mag
hij een eventuele onzorgvuldigheid van het slachtoffer niet inroepen in
zijn voordeel. In het kader van het wilsgebrek bedrog is het sinds 1977
dan ook vaststaande cassatierechtspraak dat wanneer bedrog tot de toestemming van de overeenkomst heeft geleid, de bedrieger (zelfs grove of
onverschoonbare) onzorgvuldigheid door de wederpartij niet mag inroepen om te ontsnappen aan de vernietiging van de overeenkomst of aan
de plicht om de volledige schade te vergoeden (3).
4. De rechtspraak in verband met de herroeping van het gewijsde, die
een verzoek tot herroeping wegens bedrog afwijst wanneer de partij die
het verzoek instelt onzorgvuldig is geweest in haar bewijsvoering, lijkt
dan ook te contrasteren met bovenstaande rechtspraak. In de lijn met de
rechtspraak in het kader van het wilsgebrek bedrog — en op grond van
een zuivere toepassing van het beginsel fraus — komt het mij dan ook
voor dat een procespartij die bedrog heeft gepleegd, zich niet mag beroepen op de onzorgvuldige procesvoering van de wederpartij, waardoor deze
het bedrog had kunnen ontdekken, en dat deze laatste (ondanks deze onzorgvuldigheid) dus de herroeping van gewijsde mag vragen. Als dusda(1) Zie andersluidende concl. OM.
(2) Zie andersluidende concl. OM.
(3) Cf. Cass. 23 september 1977, AC 1978, 107; Cass. 29 mei 1980, AC 1979-80, nr. 612, en
recent Cass. 18 maart 2010, AC 2010, nr. 196; zie ook A. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit
in het privaatrecht, Brugge, die Keure, 2013, 105-115.
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nig ben ik, in geval van bedrog in de zin van het beginsel fraus, dan ook
van oordeel dat de (klassieke) voorwaarde dat de wederpartij vóór de beslissing geen kennis kon krijgen van de redenen van de herroeping, moet
komen te vervallen. Uiteraard is de context van het wilsgebrek bedrog
en die van de herroeping van het gewijsde verschillend. Bij het wilsgebrek bedrog staat de bescherming van de private belangen van de contractpartijen centraal en wegen de belangen van het bedrogen
slachtoffer zwaarder door. Omgekeerd wil de voorwaarde dat de wederpartij vóór de beslissing geen kennis kon krijgen van de redenen van de
herroeping, de doeltreffendheid van het principe van kracht van gewijsde
verzekeren en de verhouding tussen de herroeping van het gewijsde en de
andere rechtsmiddelen beter afbakenen (1). Het beginsel fraus raakt echter de openbare orde en moet in elk geval geëerbiedigd worden, in die zin
dat het raakt aan het algemeen maatschappelijk belang dat elke bedrieglijke handeling — gesteld met een oogmerk om te schaden — volstrekt wordt verboden (2).
5. Het principe van kracht van gewijsde en het beginsel fraus zullen dus
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit laatste zal enkel onder zeer
strikte voorwaarden een uitzondering kunnen vormen op de kracht van
gewijsde van een bedrieglijk tot stand gekomen beslissing door, ongeacht de onzorgvuldige bewijsvoering van een partij, toch toe te laten dat
die de herroeping van gewijsde vordert. Het beginsel fraus veronderstelt
dan ook een zeer enge invulling van bedrog, te weten kwaadwilligheid,
opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling om te schaden
of winst te behalen (3), waardoor er dus, volgens de meerderheidsstrekking in het Belgisch recht, een subjectief bedrog vereist is (nl. een effectief oogmerk om de wederpartij te schaden), terwijl het bestaan van
objectief bedrog (nl. de loutere kennis van de mogelijkheid dat schade
ontstaat voor de wederpartij) onvoldoende is (4). Dit betekent dat niet
elk persoonlijk bedrog van artikel 1133,1°, Ger. W. subjectief bedrog uitmaakt, vereist voor het beginsel fraus. Het moet gaan om werkelijke
kunstgrepen (5). Enkel bij subjectief bedrog vervalt de voorwaarde dat
de wederpartij vóór de beslissing geen kennis kon krijgen van de redenen
van de herroeping.
6. En daar wringt hem nu net in deze het schoentje, in zoverre de feitenrechter m.i. nagelaten heeft dit punt te onderzoeken; hij had met andere woorden moeten nagaan of er in casu sprake was van subjectief
bedrog en of het beginsel fraus diende te worden toegepast. Door in algemene termen te oordelen dat de eisers sowieso gehouden waren de (openbare) registers ter zake te controleren — los van een deloyale of
bedrieglijke handeling van de verweerder aan de bewijslevering en zonder dat men kan zeggen dat uit de overwegingen van de feitenrechter impliciet maar zeker blijkt dat hij niet heeft vastgesteld dat er bedrog
(1) Zie concl. van procureur-generaal GANSHOF
satiearrest van 16 mei 1974, Pas. 1974, (961), 964.
(2) Zie A. LENAERTS, o.c.,74-75.
(3) Cf. Cass. 3 oktober 1997, AC 1997, nr. 386.
(4) Zie A. LENAERTS, o.c., 67-68, nr. 121.
(5) Cf. Cass. 8 mei 1958, AC 1958, 709.

VAN DER

MEERSCH, bij voormeld cas-
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aanwezig was in de enge zin — en aldus geen rekening te houden met het
beginsel fraus, wordt niet uitgesloten dat de bedrieger een voordeel kan
halen uit zijn bedrog door zich op de onzorgvuldigheid van de wederpartij
te beroepen, en miskent het bestreden vonnis m.i. voormeld algemeen
rechtsbeginsel.
7. Het tweede onderdeel van het enig middel komt mij dan ook gegrond
over.
8. Nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot VERNIETIGING.

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 3 juni 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1109, 1116, 1117, 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
— de artikelen 870, 871, 1132, 1133, 1° en 2°, en 1136 van het Gerechtelijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de door eisers ingestelde vordering tot herroeping van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 17 december 2001 ontoelaatbaar omdat, volgens de appelrechters, die vordering
gesteund is op een reden waarvan eisers kennis konden en behoorden te hebben
vóór de uitspraak van de beslissing waarvan de herroeping wordt gevorderd, dit
oordeel op volgende motieven steunend:
“5. Beoordeling
(…)
Een eis tot herroeping van het gewijsde kan echter niet worden toegelaten om
redenen waarvan de partij kennis had of kon hebben vóór de uitspraak waarvan
de herziening wordt gevorderd of vóór het verstrijken van de termijn van de
rechtsmiddelen (…).
De reden waarop eisers zich beroepen om het gewijsde van het bestreden vonnis te laten herroepen, betreft enerzijds de vermeende erkenning door verweerder in de notariële akte van 22 februari 1990 van het bestaan van een
erfdienstbaarheid van licht en uitzicht ten voordele van het pand van eisers en
anderzijds het feit dat verweerder omtrent de erkenning van deze erfdienstbaarheid in zijn aankoopakte zou hebben gelogen in de procedure die aanleiding
heeft gegeven tot het bestreden vonnis. Van deze reden konden en behoorden de
echtgenoten N.-M. kennis te hebben vóór dat het bestreden vonnis werd geveld,
door een eenvoudige opzoeking op het hypotheekkantoor.
Ten onrechte houden eisers voor dat hun rechtsvoorgangers ontslagen waren
van een dergelijke opzoeking in openbare registers, omdat verweerder zelf zou
hebben verklaard dat hij nooit enige erfdienstbaarheid had toegestaan of er-
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kend. Weliswaar zijn partijen verplicht om loyaal mee te werken aan de bewijsvoering, maar deze medewerkingsplicht ontsloeg de echtgenoten N.-M. niet van
hun eigen plicht tot bewijsgaring en bewijslevering, terwijl het buitengewoon
rechtsmiddel van de herroeping van het gewijsde niet kan worden aangewend om
de onzorgvuldige procesvoering van de rechtsvoorgangers van eisers te herstellen.
De eis is ontoelaatbaar”.
Grieven
Herroeping van het gewijsde kan onder meer gevorderd worden wegens persoonlijk bedrog (artikel 1133, 1°, Gerechtelijk Wetboek) en wegens het achterhouden van een beslissend stuk (artikel 1133, 2°, Gerechtelijk Wetboek).
Naargelang de omstandigheden waarin een procespartij een beslissend stuk achterhoudt, kan dat achterhouden persoonlijk bedrog uitmaken.
Uit de samenhang van de artikelen 1132 (enkel in kracht van gewijsde gegane
beslissingen kunnen herroepen worden) en 1136, Gerechtelijk Wetboek (het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond) volgt dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde niet kan
worden ingesteld om redenen waarvan de partij kennis had of kon hebben vóór
de te herroepen beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen.
Hieruit vloeit voort dat indien de verzoeker in herroeping vóór het in kracht
van gewijsde treden van de te herroepen beslissing kennis had of kon hebben van
een beslissend stuk dat werd achtergehouden, hij in principe niet op toelaatbare
wijze de herroeping van de beslissing kan vragen.
De loutere theoretische mogelijkheid voor een partij die een plicht tot bewijslevering heeft om van het stuk kennis te nemen in openbare registers, volstaat
evenwel niet om te besluiten dat die partij kennis had of kon hebben van het al
dan niet bedrieglijk achtergehouden stuk.
Eerste onderdeel
Aan die kennisvoorwaarde is niet voldaan wanneer het niet raadplegen van de
hypothecaire registers geen fout of onzorgvuldigheid uitmaakt in de zin van de
artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek. Er is geen sprake van fout of onzorgvuldigheid indien de verzoeker in herroeping heeft gehandeld zoals elke normaal
voorzichtige procespartij in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat de appelrechters van oordeel waren dat de
rechtsvoorgangers van eisers hun eigen plicht tot bewijslevering hadden miskend door, ongeacht de houding en de verklaringen van verweerder, niet de nodige opzoekingen op het hypotheekkantoor te hebben gedaan en dat zij hierdoor
onzorgvuldig hadden gehandeld.
Uit het vonnis blijkt echter niet dat de appelrechters de houding van de
rechtsvoorgangers van eisers hebben getoetst aan de normaal voorzichtige procespartij in dezelfde omstandigheden geplaatst, zodat het vonnis om die reden
alleen al niet wettig verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1132, 1133, 1° en 2°, en 1136, Gerechtelijk Wetboek).
Bovendien, zoals het vonnis terecht vaststelt, rustte op verweerder een plicht
tot loyale medewerking aan de bewijslevering. Die plicht houdt in dat een procespartij die een stuk bezit dat het door de wederpartij ingeroepen feit bevestigt, dat stuk moet voorleggen en zich niet achter de bewijslast van de
wederpartij mag verschuilen om dat niet te doen (zie artikel 871, Gerechtelijk
Wetboek in samenhang met de artikelen 870 van hetzelfde wetboek en 1315, Burgerlijk Wetboek). De wederpartij die erop vertrouwt dat de procespartij die
plicht tot loyale medewerking aan de bewijslevering respecteert, begaat geen
fout.
Het is niet betwist dat verweerder zijn eigen aankoopakte die het bestaan van
de kwestieuze erfdienstbaarheid vaststelt niet heeft voorgelegd. Het bestreden
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vonnis spreekt ook niet tegen dat verweerder zelfs het tegendeel zou hebben verklaard van wat in die akte staat vermeld en dat verweerder niet loyaal aan de
bewijslevering heeft meegewerkt. In die omstandigheden kon het bestreden vonnis niet wettig beslissen dat de rechtsvoorgangers van eisers een fout hadden begaan door niet zelf de aankoopakte van verweerder te hebben opgezocht in de
hypotheekregisters en op grond hiervan besluiten dat zij kennis hadden of behoorden te hebben van de notariële aankoopakte van verweerder (schending van
de artikelen 1315, 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, 870 en 871, Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 1132, 1113, 1° en 2°, en 1136, Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1133, 1°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een verzoek tot
herroeping van het gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest.
Dit verzoek kan niet worden ingediend om redenen waarvan de partij
kennis had of kon hebben vóór het vonnis waarvan de intrekking gevorderd wordt of vóór het verstrijken van de termijn van de rechtsmiddelen.
2. Of er een fout bestaat door onzorgvuldigheid in de bewijsvoering,
waardoor de partij kennis kon hebben van de redenen waarop haar verzoek tot herroeping steunt, is een feitelijke beoordeling. Het Hof gaat
enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgestelde feiten en
omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij het begrip fout niet miskent.
3. De enkele omstandigheid dat een procespartij tekort komt aan
haar verplichting tot loyale medewerking aan de bewijsvoering, ontslaat de partij die een verzoek tot herroeping van het gewijsde indient
niet van zorgvuldige bewijsvoering.
4. Het vonnis oordeelt dat “[de eisers] ten onrechte [voorhouden] dat
hun rechtsvoorgangers ontslagen waren van een dergelijke opzoeking
in openbare registers, omdat [de verweerder] zelf zou hebben verklaard
dat hij nooit enige erfdienstbaarheid had toegestaan of erkend” en dat
“partijen weliswaar verplicht [zijn] om loyaal mee te werken aan de bewijsvoering, maar deze medewerkingsplicht [de eisers] niet [ontsloeg]
van hun eigen plicht tot bewijsgaring en bewijslevering, terwijl het
buitengewoon rechtsmiddel van de herroeping van het gewijsde niet
kan worden aangewend om de onzorgvuldige procesvoering van de
rechtsvoorgangers van [de eisers] te herstellen.” Aldus verantwoordt
het vonnis de beslissing om de eis tot herroeping ontoelaatbaar te verklaren, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
14 november 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal.
— Advocaat:
mevr. De Baets.

N° 696
1°

— 14 november 2014
(AR C.14.0049.N)

KAMER

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. — ALGEMEEN. — SCHULDEN. — MISDRIJF OF ONRECHTMATIGE DAAD BEGAAN DOOR EEN DER ECHTGENOTEN. — IN DE
UITOEFENING VAN HET BEROEP. — EIGEN SCHULDEN. — BEGRIP. — GEVOLG.

De schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of uit een onrechtmatige daad begaan door een der echtgenoten zijn eigen; uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever hiermee de geldelijke gevolgen van elke
strafrechtelijke veroordeling en van elke buitencontractuele aansprakelijkheid als eigen schulden heeft willen aanmerken; hieruit volgt dat een misdrijf
of een onrechtmatige daad begaan in de uitoefening van het beroep, ook al
geven zij aanleiding tot contractuele aansprakelijkheid, de toepassing van
artikel 1407, vierde streepje, Burgerlijk Wetboek niet in de weg staan. (Art.
1407, vierde streepje, Burgerlijk Wetboek)

(WEGROVAN N.V. T. D.,

IN AANWEZIGHEID VAN

V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 5 september 2013.
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.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1407, vierde streepje, Burgerlijk Wetboek
zijn eigen de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of
uit een onrechtmatige daad begaan door een der echtgenoten.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever hiermee de geldelijke
gevolgen van elke strafrechtelijke veroordeling en van elke buitencontractuele aansprakelijkheid als eigen schulden heeft willen aanmerken.
Hieruit volgt dat een misdrijf of een onrechtmatige daad begaan in de
uitoefening van het beroep, ook al geven zij aanleiding tot contractuele
aansprakelijkheid, de toepassing van artikel 1407, vierde streepje, Burgerlijk Wetboek niet in de weg staan.
2. Door te oordelen dat de schuld voortspruitend uit de bedrieglijke
vervreemding door de echtgenoot van de verweerster van gelden toebehorend aan de eiseres, zijn werkgever, een eigen schuld is van de echtgenoot bij toepassing van artikel 1407, vierde streepje, Burgerlijk
Wetboek en dat het feit dat de eiseres ten aanzien van de echtgenoot
ook over een contractuele vordering beschikt daaraan geen afbreuk
doet, schendt de appelrechter geen van de in het onderdeel vermelde
wetsbepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep, en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
14 november 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Maes en de heer Verbist.

N° 697
1°

— 14 november 2014
(AR C.14.0086.N)

KAMER

VREDERECHTER. — AANSTELLING VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER. —
PROCEDURE. — BIJ GERECHTSBRIEF OPGEROEPEN PERSONEN. — PARTIJ IN HET
GEDING. — BEGRIP. — GEVOLG.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2622 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2622

ARRESTEN VAN CASSATIE

14.11.14 - N° 697

Alleen de door artikel 488bis, b), § 7, tweede lid, Burgerlijk Wetboek geviseerde
personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen om te worden gehoord,
worden daardoor partij in het geding, behoudens verzet daartegen ter rechtszitting; de in het verzoekschrift vermelde familieleden die krachtens artikel
488bis, b), § 7, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek bij gerechtsbrief enkel worden
verwittigd dat er een verzoekschrift werd ingediend en van de plaats en het
tijdstip van het verhoor, worden daardoor geen partij in het geding. (Art.
488bis, b), § 7, tweede, vijfde en zesde lid, Burgerlijk Wetboek)

(P. E.A. T. B. E.A.;

IN AANWEZIGHEID VAN

B.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 21 november 2013.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Artikel 488bis, b), § 7, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
de te beschermen persoon en desgevallend, zijn vader en/of zijn moeder,
de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, voor zover de te beschermen persoon met hen samenleeft, of de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, door de griffier bij gerechtsbrief
worden opgeroepen om door de vrederechter in raadkamer te worden
gehoord, desgevallend in aanwezigheid van hun advocaten en de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon.
Bij de gerechtsbrief wordt een afschrift van het verzoekschrift en desgevallend een uittreksel van de verklaring bedoeld in artikel 488bis, b),
§ 2, gevoegd.
Artikel 488bis, b), § 7, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
griffier daarenboven de in het verzoekschrift vermelde familieleden
verwittigt dat er een verzoekschrift werd ingediend, van de plaats en
het tijdstip van het verhoor van de te beschermen persoon.
Artikel 488bis, b), § 7, zesde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, overeenkomstig de
bepalingen van dit hoofdstuk, aldus partij worden in het geding tenzij
verzet hiertegen ter rechtszitting. Van deze bepaling geeft de griffier
kennis in de gerechtsbrief.
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2. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat alleen de door artikel 488bis, b), § 7, tweede lid, Burgerlijk Wetboek geviseerde personen
die bij gerechtsbrief worden opgeroepen om te worden gehoord, daardoor partij worden in het geding, behoudens verzet daartegen ter
rechtszitting.
De in het verzoekschrift vermelde familieleden die krachtens artikel
488bis, b), § 7, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek bij gerechtsbrief enkel worden verwittigd dat er een verzoekschrift werd ingediend en van de
plaats en het tijdstip van het verhoor, worden daardoor geen partij in
het geding.
3. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:
— D. en R. B. door de griffie van het vredegerecht bij toepassing van
artikel 488bis b), § 7, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek werden verwittigd
van de respectieve verzoeken tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over de eisers, hun ouders;
— zij daardoor partij werden in de respectieve gedingen tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder;
— het geschil tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder een
onsplitsbaar geschil is;
— de verzoekschriften tot hoger beroep niet tegen D. en R. B. werden
gericht en D. B. voor het sluiten van het debat evenmin in de beide zaken werd betrokken.
4. Door op basis van de onjuiste veronderstelling dat D. en R. B. door
hun verwittiging bij gerechtsbrief partij waren geworden in de gedingen tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, het hoger beroep
van de eisers bij toepassing van artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek onontvankelijk te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.
14 november 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
van Eeckhoutte.
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N° 698
3°

— 17 november 2014
(AR C.13.0210.F)

KAMER

NIEUWE VORDERING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — WIJZIGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE EISER. — EIGEN VORDERING. — ZIJDELINGSE VORDERING.

Het arrest, dat de nieuwe vordering van de eiseres niet ontvankelijk verklaart
louter op grond dat de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
“niet toelaten de hoedanigheid van de oorspronkelijke eiser te wijzigen; zij
inzonderheid niet toelaten dat de schuldeiser voor het eerst in hoger beroep
zijn eigen vordering in de plaats stelt van de vordering van zijn schuldenaar”, schendt die wetsbepalingen. (Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek)

(CREDIMO N.V. T. AG INSURANCE N.V. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen van 11 februari 2011.
De zaak is bij beschikking van 20 oktober 2014 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 17, 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 1166 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de nieuwe vordering van de eiseres niet-ontvankelijk op
de volgende gronden:
“Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het incidenteel beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard, vermits de zijdelingse vordering niet kan
worden ingesteld aangezien de verweerder zelf zijn vordering voor de rechtbank
heeft ingesteld;
[…] In haar conclusie van 2 juni 2008 heeft de eiseres een nieuwe vordering ingesteld op grond van artikel 10 van de Hypotheekwet en van artikel 58 van de
Wet Landverzekeringsovereenkomst;
Zoals artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, kan de schuldeiser de
rechten en vorderingen van zijn schuldenaar uitoefenen (in dit geval de vordering van [de verweerder]);
De eiseres wil met haar nieuwe vordering haar eigen rechtsvordering instellen;
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De artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek maken het mogelijk ofwel het
voorwerp ofwel de oorzaak van de vordering te wijzigen;
Ze bieden niet de mogelijkheid om de hoedanigheid van de oorspronkelijke eiser te wijzigen;
Ze laten inzonderheid niet toe dat de schuldeiser zijn eigen vordering voor het
eerst in hoger beroep in de plaats stelt van de vordering van zijn schuldenaar ”.
Grieven
Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat “de vordering die bij de rechter
aanhangig is uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is”.
De nieuwe vordering in de zin van artikel 807 Gerechtelijk Wetboek is een niet
voorzienbare maar samenhangende vordering, die door de eiser wordt ingesteld,
die ofwel het voorwerp, ofwel de oorzaak van de vordering wijzigt.
(…)
Tweede onderdeel
Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek kan niet worden toegepast om een nieuwe
vordering in te stellen tegen een partij in een andere hoedanigheid dan deze
waarin hij in de procedure is betrokken.
Luidens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de vordering niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen
met als logisch gevolg dat de vordering moet worden ingesteld tegen diegene die
de hoedanigheid bezit om ze te beantwoorden.
Volgens die wetsbepaling is de hoedanigheid de juridische titel krachtens dewelke een persoon in rechte optreedt.
In haar hoedanigheid van hypothecair schuldeiser van de verweerder vorderde
de eiseres de veroordeling van de verweerster in haar hoedanigheid van brandverzekeraar, tot betaling van de hoofdsom van 51.684,67 euro, namelijk de vergoeding die laatstgenoemde verschuldigd is ten gevolge van de brand van het
met gehypothekeerde gebouw dat toebehoorde aan haar schuldenaar, de verweerder.
De eiseres had oorspronkelijk een zijdelingse vordering ingesteld op grond van
artikel 1166 Burgerlijk Wetboek wegens het stilzitten van de verweerder, haar
schuldenaar en ze steunde haar vordering tot rechtstreekse veroordeling in haar
voordeel op artikel 10 Hypotheekwet en artikel 58 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
De zijdelingse vordering die is ingevoerd door artikel 1166 Burgerlijk Wetboek
biedt de schuldeisers de mogelijkheid alle rechten en vorderingen van hun
schuldenaar uit te oefenen, met uitzondering van die welke uitsluitend aan de
persoon verbonden zijn.
Als de schuldeiser die de zijdelingse vordering uitoefent in de plaats treedt
van zijn schuldenaar bij de uitoefening van sommige van zijn rechten en vorderingen, dan is het de hoedanigheid van schuldeiser van zijn schuldenaar die de
juridische titel uitmaakt op grond waarvan hij kan optreden.
In haar samenvattende appelconclusie van 2 juni 2008 heeft de eiseres verklaard dat ze subsidiair een tussenvordering tegen de verweerster instelt om
ook laatstgenoemde te doen veroordelen om haar de vergoeding te betalen tot
beloop van haar geactualiseerde schuld (namelijk de hoofdsom van 51.684,67 euro) die ze verschuldigd is in de hoedanigheid van verzekeraar ten gevolge van de
brand van het met een hypotheek belaste gebouw dat aan haar schuldenaar, de
verweerder, toebehoort. Die subsidiaire vordering was gegrond op artikel 10 van
de Hypotheekwet en artikel 58 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. De
eiseres heeft deze ook uitgeoefend in haar hoedanigheid van hypothecair schuldeiser van de verweerder.
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De eiseres heeft in haar hoedanigheid van hypothecair schuldeiser een zijdelingse vordering tegen de verweerster ingesteld tot betaling van de verzekeringsvergoeding ten beloop van het bedrag van haar schuld. Ze heeft in diezelfde
hoedanigheid een vordering ingesteld op grond van artikel 10 van de Hypotheekwet en artikel 58 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst om haar te veroordelen tot hetzelfde bedrag.
Het arrest dat beslist dat de eiseres geen toelaatbare vordering mocht instellen op grond van die wetsbepalingen in plaats van een zijdelingse vordering, omdat ze hierdoor haar hoedanigheid zou wijzigen, is niet naar recht verantwoord
(schending van de in het middel aangevoerde wetsbepalingen)

III. BESLISSING VAN HET HOF
(…)
Middel
Tweede onderdeel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
— in eerste aanleg de eiseres, hypothecair schuldeiser van de verweerder, op grond van artikel 1166 Burgerlijk Wetboek, een vordering
heeft ingesteld in plaats van de verweerder tegen de verweerster,
brandverzekeraar van de verweerder voor het gehypothekeerde gebouw;
ze de veroordeling van de verweerster vorderde om in haar handen de
vergoeding te betalen die verschuldigd is voor het herstel van de brand
die dat gebouw vernietigd heeft tot beloop van het bedrag van haar
schuldvordering;
— de eiseres in hoger beroep subsidiair een nieuwe vordering heeft ingesteld in eigen naam om “de verweerster te doen veroordelen tot het
in haar handen betalen van de bedragen die de verweerder vordert, tot
beloop van het geactualiseerde bedrag van haar schuldvordering”.
Uit die elementen volgt dat de eiseres zowel in haar hoofdvordering
als in haar subsidiaire vordering de veroordeling heeft gevorderd van de
verweerster om het bedrag van de hypothecaire schuld rechtstreeks in
haar handen te betalen.
Het arrest, dat de nieuwe vordering van de eiseres niet ontvankelijk
verklaart louter op grond dat de artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek “niet toelaten de hoedanigheid van de oorspronkelijke eiser te
wijzigen; zij inzonderheid niet toelaten dat de schuldeiser voor het
eerst in hoger beroep zijn eigen vordering in de plaats stelt van de vordering van zijn schuldenaar”, schendt die wetsbepalingen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
nieuwe vordering van de eiseres tegen de verweerster en over de kosten
van die partijen.
Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
17 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer Verbist en mevr.
Heenen.

N° 699
3°

— 17 november 2014
(AR C.13.0430.F)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DECEMBER
1975. — REGLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 9. — ARTIKEL 9.5, 2°. — VERKEER. — ZELFDE RIJSTROOK. — AUTOSNELWEG.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1 DECEMBER
1975. — REGLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 16. — ARTIKEL 16.2. — INHAALBEWEGING.

1° en 2° Het bestreden vonnis dat oordeelt dat “artikel 9.5 van het Wegverkeersreglement [te dezen] niet moet worden toegepast, aangezien het een rijbaan betreft verdeeld in drie rijstroken die duidelijk van elkaar gescheiden
zijn door een witte onderbroken streep en die voorbehouden zijn aan snelwegverkeer”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat de eiser, rijdend op een motorfiets op de middenstrook van een autosnelweg, door de file
in te halen van de op die strook rijdende voertuigen, een inhaalbeweging uitvoerde toen hij het voertuig van de tweede verweerster heeft aangereden.

(B. E.A. T. AG INSURANCE N.V. 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 Brussel van 21 februari 2013.
De zaak is bij beschikking van 20 oktober 2014 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 16.2 van het Wegverkeersreglement wordt, wanneer
het verkeer geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4 of
9.5, het sneller rijden van de voertuigen in een rijstrook of een file, ten
opzichte van de voertuigen in een andere rijstrook of file, niet als inhalen beschouwd behalve in het geval van artikel 17.2.5°.
Volgens dat artikel 9.5, 2°, mag het verkeer, wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt, in meerdere files geschieden op rijbanen
met éénrichtingsverkeer.
Het bestreden vonnis dat oordeelt dat “artikel 9.5 van het Wegverkeersreglement [te dezen] niet moet worden toegepast, aangezien het
een rijbaan betreft verdeeld in drie rijstroken die duidelijk van elkaar
gescheiden zijn door een witte onderbroken streep en die voorbehouden
zijn aan snelwegverkeer (vertaling)”, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht dat de eiser, rijdend op een motorfiets op de middenstrook
van een autosnelweg, door de file in te halen van de op die strook rijdende voertuigen, een inhaalbeweging uitvoerde toen hij het voertuig
van de tweede verweerster heeft aangereden.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant, zitting houdende in hoger beroep.
17 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Palumbo,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer De Bruyn en
mevr. Geinger.

N° 700
2°

— 18 november 2014
(AR P.13.0181.N)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — BEGRIP. VORMEN. — VERGOEDING WEGENS INKOMSTENVERLIES. — INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING AAN GEHANDICAPTEN. — SAMENLOOP.
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TEGEMOETKOMING. — VER— SAMENLOOP.

GOEDING WEGENS INKOMENSVERLIES NAAR GEMEEN RECHT.

1° en 2° De inkomensvervangende tegemoetkoming die aan het slachtoffer bij
wijze van voorschot wordt verleend, strekt tot vergoeding van zijn inkomstenverlies zodat zij in mindering gebracht moet worden van de vergoeding
waarop hij naar gemeen recht ingevolge inkomstenverlies gerechtigd is (1).
(Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek; artt. 2 en 13, §§ 1 en 2, Wet Tegemoetkomingen Gehandicapten)

(E. T. D. E.A.; KBC VERZEKERINGEN N.V. T. E.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Dendermonde van 26 september 2012.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven
middelen aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Middel van de eiseres II
16. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering en de artikelen 2 en 13 Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap en miskenning van het wettelijk begrip oorzakelijk verband: de appelrechters
laten na de uitkeringen die de verweerder II ontving in het kader van
de voormelde wet van 27 februari 1987, in mindering te brengen van de
vergoeding voor inkomstenverlies.
17. Anders dan waarvan het middel uitgaat, kennen de appelrechters
aan de verweerder II geen vergoeding voor inkomstenverlies in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid toe maar een vergoeding voor
het verlies aan een kans om werk te vinden, een arbeidsovereenkomst
af te sluiten en een inkomen uit arbeid te ontvangen.
Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het bestreden
vonnis en mist mitsdien feitelijke grondslag.
18. Krachtens artikel 2 Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals te dezen van toepassing, wordt de inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend
(1) Contra: Cass. 22 april 1997, AR P.95.1475.N, AC 1997, nr. 196.
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aan de gehandicapte van ten minste eenentwintig jaar en ten hoogste
vijfenzestig jaar van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd.
Krachtens artikel 13, § 1, van dezelfde wet, zoals te dezen van toepassing, worden de door deze wet ingestelde tegemoetkomingen geweigerd
of verminderd indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische
of een buitenlandse wetgeving of krachtens regelen van toepassing op
het personeel van een volkenrechtelijke instelling aanspraak heeft :
1° op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de
gezinsbijslagen, de rust- en overlevingspensioenen en het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden; 2° op uitkeringen die hun grond vinden in een
gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid.
Wanneer het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen lager is dan dat van de in deze wet bedoelde tegemoetkomingen, heeft de
gehandicapte die aan de in de artikelen 2 tot 8 bepaalde voorwaarden
voldoet, recht op het verschil.
Krachtens artikel 13, § 2, kan de inkomensvervangende tegemoetkoming worden verleend bij wijze van een voorschot op de uitkeringen die
hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen, bedoeld
in § 1, eerste lid, 1° en treedt de betalende dienst of instelling in de rechten van de gerechtigde tot beloop van het bedrag van de uitgekeerde
voorschotten.
Hieruit volgt dat de inkomensvervangende tegemoetkoming die aan
het slachtoffer bij wijze van voorschot wordt verleend, strekt tot vergoeding van zijn inkomstenverlies zodat zij in mindering gebracht
moet worden van de vergoeding waarop hij naar gemeen recht ingevolge inkomstenverlies gerechtigd is.
19. De appelrechters die met betrekking tot de aan de verweerder II
toekomende vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid oordelen dat de voorschotten die hij heeft ontvangen in het kader van de
voormelde wet van 27 februari 1987 niet in mindering kunnen gebracht
worden van enige aan hem toekomende vergoeding, verantwoorden hun
beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven van de eiser I
20. De overige grieven die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre:
— het oordeelt over de aan J E M toegekende vergoeding uit hoofde
van blijvende arbeidsongeschiktheid en over de door hem ontvangen
provisies;
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— het nalaat uitspraak te doen over het door J E M gevorderde voorbehoud voor “pensioenverlies, sociale en fiscale implicaties”;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders I tot vijf zevenden van de kosten van de
eiser I en laat twee zevende van deze kosten ten laste van de eiser I;
Veroordeelt de verweerder II tot de kosten van het cassatieberoep van
de eiseres II.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank van
Oost-Vlaanderen, zetelend in hoger beroep, anders samengesteld.
18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr.
Roggeman (bij de balie te Dendermonde) en de heer Verbist.

N° 701
2°

— 18 november 2014
(AR P.13.0250.N)

KAMER

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — VORDERING

VOORTVLOEIEND UIT
HET EIGEN RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR. — VERJARING.

— STUITING. — OMVANG.

De verjaring van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar wordt ingevolge artikel 35, § 4, Landverzekeringsovereenkomst gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van
de benadeelde om schadevergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden
schade; die kennisgeving zal enkel de verjaring stuiten van de benadeelde die
zijn wil heeft geuit om vergoeding te bekomen. (Art. 35, §§ 2 en 4, Landverzekeringsovereenkomst opgeheven door art. 347 Wet 4 april 2014, BS
30 april 2014, inwerkingtreding 1 november 2014)

(AXA BELGIUM N.V. E.A. T. V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Brussel van 9 november 2012.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
De eiseres I doet zonder berusting afstand van haar cassatieberoep in
zoverre dit gericht is tegen de beslissing over de vorderingen tot schadevergoeding van de verweerders I.7, I.8 en I.10 en de beslissing die de
rechtsplegingsvergoedingen aanhoudt.
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De eiseressen II doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de verweerders II.1, II.3, II.4 en II.5.
De eisers III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel van de eisers III
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 34, § 2, en 35, § 4,
Wet Landverzekeringsovereenkomst: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de verjaring van de vordering van de eisers III.3, III.5 en III.6
niet werd gestuit.
7. Krachtens artikel 35, § 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toepassing, wordt de verjaring van de vordering bedoeld in
artikel 34, § 2, van deze wet, zoals hier van toepassing, gestuit zodra de
verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden schade.
Hieruit volgt dat de kennisgeving enkel de verjaring stuit van de vordering van de benadeelde die zijn wil om vergoeding te verkrijgen heeft
geuit.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
8. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de verjaring van de vordering van de eisers III.3, III.5 en III.6 ook werd gestuit door een brief van
16 februari 2005, vraagt het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof
niet bevoegd is, en is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte aan de eiseres I en de eiseressen II van hun afstand.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de eigen
aansprakelijkheid van S C.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerders I.7, I.8, I.9 en I.10 elk tot een elfde van de
kosten van het cassatieberoep van de eiseres I en laat de andere kosten
ten hare laste.
Veroordeelt de eisers II en III tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Leuven, zetelend in hoger beroep.
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18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Maes, en mevr. Van de Velde (bij de balie te
Brussel).

N° 702
2°

— 18 november 2014
(AR P.13.0532.N)

KAMER

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
GEWEZEN DOOR EEN MEERVOUDIGE KAMER. — VONNIS NIET ONMIDDELLIJK NA DE
DEBATTEN UITGESPROKEN. — ONDERTEKENING. — TIJDSTIP.
2 °VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
GEWEZEN DOOR EEN MEERVOUDIGE KAMER. — VONNIS NIET ONMIDDELLIJK NA DE
DEBATTEN UITGESPROKEN. — ONDERTEKENING. — TIJDSTIP. — ARTIKEL 195BIS,
EERSTE LID, WETBOEK VAN STRAFVORDERING. — TOEPASSELIJKHEID.

1° Uit de artikelen 782 en 782bis, Gerechtelijk Wetboek en uit de wetsgeschiedenis ervan volgt dat een vonnis gewezen door een meervoudige kamer en dat
niet onmiddellijk na de debatten wordt uitgesproken, in de regel dient te worden ondertekend door de leden van de kamer na de beëindiging van het beraad en uiterlijk op de dag van de uitspraak (1).
2° Een vonnis dat niet onmiddellijk na de debatten is uitgesproken en derhalve
krachtens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek vóór de uitspraak moet
worden ondertekend kan niet nog worden ondertekend binnen 48 uur na de
uitspraak; artikel 195bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt
dat de griffier het vonnis binnen achtenveertig uren moet laten tekenen door
de rechters die het hebben gewezen, heeft immers enkel nog betrekking op een
vonnis dat bij toepassing van artikel 782, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
onmiddellijk na het debat wordt uitgesproken.

(R.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Tongeren van 13 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(1) Zie: Cass. 7 november 2014, AR C.13.0608.N-C.13.0624.N, AC 2014, nr. 680 met concl.
van advocaat-generaal VANDEWAL.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 782, eerste lid,
782bis, 785, eerste lid, en 1042 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen
195bis en 211 Wetboek van Strafvordering: het bestreden vonnis verantwoordt niet wettig de onmogelijkheid waarin een van de rechters zou
hebben verkeerd om het te ondertekenen.
2. Krachtens artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 23 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van dit
wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, wordt het vonnis, vóór de uitspraak ervan, ondertekend door de
rechters die het hebben gewezen en door de griffier.
Volgens artikel 782, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd
door voormeld artikel 23 wet van 26 april 2007, is het eerste lid evenwel
niet van toepassing indien de rechter of de rechters oordelen dat het
vonnis onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken.
Krachtens artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij artikel 24 van de voormelde wet, wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in
afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
Artikel 785, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, indien de
voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het
vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan
op de akte, en dat de beslissing geldig is met de handtekening van de
overige rechters die ze hebben uitgesproken.
3. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007
blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis aan de uitspraak van het
vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld heeft aan de voorwaarde
dat het vonnis in de regel voorafgaandelijk moet worden ondertekend
door alle rechters die het hebben gewezen, onverminderd de gevallen
van onmogelijkheid zoals vervat in artikel 785 Gerechtelijk Wetboek.
4. Hieruit volgt dat een vonnis gewezen door een meervoudige kamer
in de regel dient te worden ondertekend door de leden van de kamer na
de beëindiging van het beraad en uiterlijk op de dag van de uitspraak.
5. Uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat het op de
datum van de uitspraak werd ondertekend door de voorzitter van de kamer en een van de twee rechters die het hebben gewezen, alsmede door
de griffier, en dat wordt vastgesteld dat de derde rechter die “mede beraadslaagd heeft en wettelijk belet is om heden het vonnis te ondertekenen”, in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen,
zodat het voldoet aan het bepaalde in de artikelen 782, 782bis en 785 Gerechtelijk Wetboek.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Artikel 195bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt
dat de griffier het vonnis binnen achtenveertig uren moet laten tekenen door de rechters die het hebben gewezen, heeft thans enkel nog be-
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trekking op een vonnis dat bij toepassing van artikel 782, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek onmiddellijk na het debat wordt uitgesproken.
7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat een vonnis dat niet onmiddellijk na het debat is uitgesproken en derhalve krachtens artikel 782,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek vóór de uitspraak moet worden ondertekend, nog kan worden ondertekend binnen 48 uur na de uitspraak, berust het op een onjuiste rechtsopvatting.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal.
— Advocaat:
mevr. Geinger.

N° 703
2°

— 18 november 2014
(AR P.13.1703.N)

KAMER

1° VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — DOOR
GESCHRIFT. — GESCHRIFT DAT MEERDERE VERMELDINGEN

DE WET BESCHERMD
BEVAT. — VERMELDINGEN DIE MET DE WAARHEID OVEREENKOMEN EN VERMELDINGEN DIE NIET MET
DE WAARHEID OVEREENKOMEN. — VERMELDINGEN DIE IN HUN GEHEEL SLECHTS
ÉÉN RECHTSFEIT OPLEVEREN. — GEVOLG. — ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — DOOR DE WET BESCHERMD GESCHRIFT. — GESCHRIFT DAT MEERDERE VERMELDINGEN BEVAT. — VERMELDINGEN DIE MET DE WAARHEID OVEREENKOMEN EN VERMELDINGEN DIE NIET MET DE
WAARHEID OVEREENKOMEN. — VERMELDINGEN DIE IN HUN GEHEEL SLECHTS ÉÉN
RECHTSFEIT OPLEVEREN. — VALSHEID DIE ZICH UITSTREKT TOT HET GEHELE GESCHRIFT.

1° en 2° Een door de wet beschermd geschrift in de zin van de artikelen 193 tot
197 Strafwetboek, kan één of meerdere rechtsfeiten vastleggen, maar het feit
dat een geschrift meerdere vermeldingen bevat, heeft niet steeds tot gevolg
dat daarin ook meerdere rechtsfeiten worden vastgelegd omdat het immers
mogelijk is dat die vermeldingen in hun geheel slechts één rechtsfeit opleve-
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ren, waarvan de valsheid zich uitstrekt tot het gehele geschrift waaromtrent
de rechter onaantastbaar oordeelt.

(A. E.A. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

LANDSVERDEDIGING)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en II zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Gent, correctionele kamer, van 4 maart 2013.
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 23 september 2013.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser I doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de niet-definitieve beslissingen op burgerrechtelijk gebied.
De eiser II doet afstand van zijn cassatieberoep.
De eiser III doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in
zoverre het gericht is tegen de beslissing die hem veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een voorschot en vergoedende interest, de
zaak aanhoudt voor de verdere behandeling van de burgerlijke belangen
en de rechtsplegingsvergoeding en de zaak daartoe onbepaald uitstelt.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 193, 195, 196 en 197
Strafwetboek en artikel 2 Subsidiefraudebesluit: het arrest oordeelt
dat de onder de telastleggingen A en C vermelde stukken, die fictieve
en werkelijke duikprestaties vermengen, in hun geheel vals zijn omdat
zij niet werden opgesteld op grond van de werkelijke duikprestaties van
de hyperbaristen, maar enkel op grond van hun aanwezigheden en beschikbaarheden, en dat die stukken niet werden opgesteld voor het doel
waarvoor zij bestemd waren, namelijk de betoelaging van effectieve
duikprestaties; het oordeelt verder dat door het gebruik van die documenten onterechte duiktoelagen van de verweerder werden verkregen;
uit die motivering blijkt dat de betrokken stukken ook werkelijke
duikprestaties vermeldden, waarvoor aldus terecht een duiktoelage
werd betaald, zij het dat die prestaties niet meer identificeerbaar zijn
en dat de verweerder op grond van die documenten niet kon uitmaken
welke prestaties al dan niet effectief waren geleverd; de valsheid van
die stukken dient echter niet te worden beoordeeld op basis van elk
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stuk in zijn geheel, maar op basis van de vermeldingen die in elk stuk
zijn opgenomen; eenzelfde geschrift dat tot doel heeft meerdere
rechtsfeiten vast te stellen, kan immers meerdere valsheden bevatten,
naast vermeldingen die met de waarheid overeenkomen; de omstandigheid dat in een stuk voor een bepaalde persoon onjuist zou worden voorgehouden dat een bepaalde prestatie werd geleverd, betekent niet dat
de vermelding in hetzelfde stuk dat een andere persoon een prestatie
heeft geleverd, eveneens onjuist is; bijgevolg moesten de appelrechters
op elk stuk nagaan welke prestaties wel of niet werden geleverd en konden zij enkel de vermeldingen die niet met de werkelijkheid overeenstemden vals verklaren, zodat zij de bedoelde stukken niet in hun
geheel konden vals verklaren zonder vast te stellen dat alle vermeldingen vals waren.
6. Het misdrijf valsheid in geschriften bestaat erin in een door de wet
beschermd geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden, de waarheid te vermommen op een bij de wet bepaalde wijze,
terwijl hieruit een nadeel kan ontstaan.
7. Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringen, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen
of aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het rechtsfeit in dat geschrift
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.
8. Een geschrift kan één of meerdere rechtsfeiten vastleggen. Het feit
dat een geschrift meerdere vermeldingen bevat, heeft niet steeds tot
gevolg dat daarin ook meerdere rechtsfeiten worden vastgelegd. Het is
immers mogelijk dat die vermeldingen in hun geheel slechts één
rechtsfeit opleveren, waarvan de valsheid zich uitstrekt tot het gehele
geschrift. De rechter oordeelt daarover onaantastbaar.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het naar recht.
9. Het arrest oordeelt onder meer dat:
— krachtens artikel 1 Subsidiefraudebesluit, elke verklaring afgelegd in verband met een aanvraag tot het verkrijgen van een toelage die
ten laste is van de Staat, oprecht en volledig moet zijn;
— aldus op de aanvraag “model 6”, die precies is bedoeld om duiktoelagen te verkrijgen, enkel de personen mogen voorkomen die op de dag
waarop het document betrekking heeft, effectief hebben gedoken en
geen andere personen;
— indien dat niet het geval is, de aanvraag niet oprecht en volledig is
en bijgevolg geen recht op enig welke toelage opent, noch geheel noch
gedeeltelijk en dus ook niet voor de personen die toevallig op die dag
wel gedoken hebben;
— mocht de verweerder geweten hebben dat de aanvraag niet oprecht
en volledig was, hij op basis van dat document nooit tot uitbetaling,
zelfs niet gedeeltelijk, van enige duiktoelage zou zijn overgegaan;
— duiktoelagen verkregen op grond van aanvragen die niet oprecht
en volledig zijn, volgens artikel 1 Subsidiefraudebesluit bijgevolg on-
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rechtmatig zijn verkregen en dan ook aanleiding geven tot teruggave,
wat normaal is omdat de verweerder niet kan weten welke prestaties
oprecht en welke fictief zijn;
— het alles of niets is en het niet volstaat dat het document een beetje oprecht is: ofwel is het document oprecht en volledig en dan wordt
er gevolg aan gegeven ofwel is het dat niet en kan er geen gevolg aan
worden gegeven;
— het feit dat bepaalde betrokkenen zouden vermeld zijn die op de opgegeven data wel zouden gedoken hebben, niets afdoet aan de vaststelling dat de lijst werd opgesteld zonder dat werd gecontroleerd wie
effectief gedoken had;
— de lijst als één geheel te beschouwen is en nog steeds vals is wanneer ze niet volledig met de waarheid overeenstemt;
— de originele documenten waaruit de effectieve duikprestaties bleken, niet geklasseerd en bewaard werden, wat kadert in een bewuste politiek
om
alle
documenten
te
doen
verdwijnen
die
de
waarheidsvermomming aan het licht kunnen brengen.
10. Met die redenen oordeelt het arrest dat, waar het doel van de
stukken “model 6” erin bestaat oprecht en volledig vast te stellen welke personen op bepaalde dagen duikprestaties hebben geleverd die
recht geven op de uitbetaling van een toelage, de in de telastleggingen
A en C bedoelde stukken niet met dat doel werden opgesteld omdat zij
niet ertoe strekten enkel effectief gepresteerde en geverifieerde duikprestaties vast te stellen, maar wel om deze te vermengen met fictieve
prestaties die gesteund waren op irrelevante criteria en die aanleiding
hebben gegeven tot in het geheel niet verschuldigde toelagen, ook al
zouden bepaalde opgegeven prestaties toevallig wel waarheidsgetrouw
zijn, wat niet meer te achterhalen is.
11. Het arrest dat aldus oordeelt dat de stukken “model 6” slechts tot
doel hadden één rechtsfeit vast te stellen, namelijk de oprechte en volledige opgave van de erin vermelde duikprestaties, en dat de valse stukken die deze opgave niet bevatten noch beogen, niet aan dat doel
beantwoorden, verantwoordt de beslissing dat die stukken in hun geheel vals zijn, naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstanden.
Verwerpt de cassatieberoepen I en III.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Van
Hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Arnou (bij de balie
te Brugge), de heer De Marez (bij de balie te Kortrijk) en de heer Verbist.
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N° 704
2°

— 18 november 2014
(AR P.13.1951.N)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 68. — VERBODSBORDEN. — VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DE
VERBODSBORDEN IN ACHT TE NEMEN. — DRAAGWIJDTE.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT. — WETSBEPALINGEN. —
ARTIKEL 5. — VERKEERSBORDEN. — VERPLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DE
VERKEERSBORDEN IN ACHT TE NEMEN. — TOEPASSING. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Wanneer een verbodsbord overeenkomstig de artikelen 5 en 68 Wegverkeersreglement op een autosnelweg is geplaatst, dan heeft de omstandigheid
dat daarvoor nog geen toelating is gegeven door de minister of zijn gevolmachtigde, niet tot gevolg dat de weggebruikers geen dwingend gevolg aan
dat verbodsbord moeten geven (1).

(D. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Ieper van 17 oktober 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 5 en 78.1.1 Wegverkeersreglement: het arrest veroordeelt de eiser 1 wegens een snelheidsovertreding, erin bestaande dat hij op een autosnelweg reed aan een
snelheid van 113 km per uur, terwijl een verkeersbord C43 ter plaatse
een tijdelijke maximumsnelheid oplegde van 70 km per uur; de vaststelling dateert echter van 22 maart 2012, terwijl de toelating tot het plaatsen van dit verkeersbord pas werd gegeven op 27 maart 2012; bijgevolg
had dat verkeersbord op het moment van de vaststelling geen bindende
kracht omdat het een verbodsbord was dat niet was aangebracht overeenkomstig de voorschriften van artikel 78.1.1, tweede lid, Wegverkeersreglement.
2. Krachtens artikel 78.1.1 Wegverkeersreglement, mag degene die
werken op de openbare weg uitvoert, de signalisatie van die werken
(1) Zie Cass. 29 juni 1994, AR P.94.0337.N, AC 1994, nr. 338.
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door middel van onder meer verbodsborden, slechts aanbrengen op
voorwaarde dat daarvoor toelating is gegeven door de minister tot
wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort of door
zijn gemachtigde, zo het een autosnelweg betreft.
Overeenkomstig artikel 68.3 Wegverkeersreglement houdt het verkeersbord C43 een verbod in om vanaf dat verkeersbord tot het volgende
kruispunt, te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.
3. Krachtens artikel 5 Wegverkeersreglement moeten de weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht
nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar
zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.
Verbodsborden zijn overeenkomstig de voorschriften van het bedoelde reglement aangebracht, wanneer zij zijn geplaatst overeenkomstig
de bepaling van artikel 68.1 van dat reglement.
Wanneer bijgevolg een verbodsbord overeenkomstig de vermelde bepalingen op een autosnelweg is geplaatst, dan heeft de omstandigheid
dat daarvoor nog geen toelating is gegeven door de minister of zijn gevolmachtigde, niet tot gevolg dat de weggebruikers geen dwingend gevolg aan dat verbodsbord moeten geven.
In zoverre het middel uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Het bestreden vonnis oordeelt onder meer dat niet kan aanvaard
worden dat een weggebruiker de verkeerstekens, aangebracht in de
aanloop van werkzaamheden aan de autosnelweg, zou mogen veronachtzamen omdat zij niet met de nodige voorafgaandelijke toelating
werden aangebracht en dat door anders te oordelen, de veiligheid van
de weggebruikers en de wegenwerkers in gevaar zou worden gebracht
omdat ze nooit zekerheid zouden hebben over hun rechten en plichten.
Het vonnis dat op grond van die redenen oordeelt dat de eiser het verbodsbord C43 diende na te leven, verantwoordt de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige komt het middel op tegen overtollige redenen die
de beslissing niet schragen.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. 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.
18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Van
Hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verhamme (bij de
balie te Kortrijk).

N° 705
2°

— 18 november 2014
(AR P.14.1662.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — BIJSTAND VAN
EEN RAADSMAN. — MISKENNING. — GEVOLG — BEOORDELING ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — BIJSTAND VAN
EEN RAADSMAN. — MISKENNING. — GEVOLG — BEOORDELING ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD.
3° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN
VAN SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — ONDERZOEKSGERECHT. — BEOORDELING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS. — AANWIJZING VAN SCHULD AFGELEID UIT DE VERKLARING ZONDER
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT — WETTIGHEID.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT. — ONDERZOEKSGERECHT. — BEOORDELING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. — AANWIJZING VAN SCHULD AFGELEID UIT DE VERKLARING ZONDER
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT — WETTIGHEID.
5° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD. — VERKLARINGEN AFGELEGD ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — ONDERZOEKSGERECHT. — BEOORDELING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. — AANWIJZING VAN SCHULD AFGELEID UIT DE VERKLARING ZONDER
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT. — WETTIGHEID.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een
eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM, houden in regel
een verbod in voor de rechter zijn oordeel over de schuld van een beklaagde
te steunen op de verklaringen die deze laatste heeft afgelegd zonder toegang
tot een advocaat, terwijl hij zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond
hetgeen onder meer het geval is wanneer de beklaagde bij het afleggen van
zijn verklaringen van zijn vrijheid was beroofd; hieruit volgt dat het onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis verboden is
om uit verklaringen afgelegd door de beklaagde zonder toegang tot een advocaat, terwijl hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond, aanwijzingen van schuld of bezwaren te halen (1).
(1) Cass. 7 maart 2012, AR P.12.0321.F, AC 2012, nr. 154; Cass. 14 augustus 2012, AR
P.12.1470.F, AC 2012, nr. 437; zie F. SCHUERMANS, “Salduz-sancties bij voorhechtenis: een
al te botte bijl”, Juristenkrant 7 november 2012.
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(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 november 2014, na
verwijzing door het Hof bij arrest van 21 oktober 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM, artikel
14.1 en 14.3 IVBPR, de artikelen 16, § 5, en 27, § 1, 5°, Voorlopige Hechteniswet, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van de
motiveringsverplichting en van het recht op een eerlijk proces en het
recht van verdediging: het arrest is niet naar recht verantwoord, doordat
het bij de beoordeling van de ernstige aanwijzingen van schuld verwijst
naar het vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt waarin wordt
gesteund op de verklaring afgelegd door de eiser zonder bijstand van een
raadsman terwijl de eiser zich in voorlopige hechtenis bevond.
2. Het recht op bijstand van een advocaat en het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM, 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 heeft afgelegd zonder
toegang tot een advocaat, terwijl hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dit laatste is onder meer het geval wanneer de beklaagde
bij het afleggen van zijn verklaringen van zijn vrijheid was beroofd.
Hieruit volgt dat het de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over
de voorlopige hechtenis, verboden is om uit verklaringen afgelegd door
de inverdenkinggestelde of de beklaagde zonder toegang tot een advocaat, terwijl hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond, aanwijzingen van schuld of bezwaren te halen.
3. Het arrest (p. 5) oordeelt: “Er blijven ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan tegen [de eiser] uit hoofde van de hem ten laste gelegde
feiten; het [hof van beroep] verwijst desbetreffend naar deze, vermeld
in het bevel tot aanhouding, in de verwijzingsbeslissing, in het vonnis
van de correctionele rechtbank te Hasselt en in het arrest van het hof
van beroep te Brussel, waartegen cassatieberoep”.
4. Het vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt van 12 oktober 2012, heeft vastgesteld dat eisers verklaring werd afgelegd zonder
bijstand van een advocaat terwijl hij zich in een kwetsbare positie bevond.
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Bijgevolg diende het arrest de verwijzing naar die verklaring uit te
sluiten van de van dit vonnis overgenomen redenen en vermocht dit het
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld hierop niet te laten steunen. Aldus is de bestreden beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Eerste middel
5. Het middel dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
18 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Rieder (bij de balie te Gent).

N° 706
2°

— 19 november 2014
(AR P.14.0087.F)

KAMER

1° JACHT. — WAALS GEWEST. — OVERTREDING. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE. — AFGEVAARDIGDE GEWESTELIJKE SANCTIONERENDE AMBTENAAR.
2° MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — JACHT. — OVERTREDING. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE. — AFGEVAARDIGDE GEWESTELIJKE SANCTIONERENDE
AMBTENAAR.
3° JACHT. — WAALS GEWEST. — OVERTREDING. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE. — BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK. — GEWESTELIJKE SANCTIONERENDE
AMBTENAAR. — PARTIJ IN DE ZAAK.
4° MILIEURECHT. — WAALS GEWEST. — JACHT. — OVERTREDING. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE. — BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK. — GEWESTELIJKE SANCTIONERENDE AMBTENAAR. — PARTIJ IN DE ZAAK.

1° en 2° Artikel R.114, vierde streepje, van het Waalse Milieuwetboek bepaalt
de mogelijkheid een gewestelijke sanctionerende ambtenaar af te vaardigen
voor de overtredingen van de Jachtwet van 28 februari 1882 (1). (Art. R 114,
vierde streepje, Decr.W. Gew. 27 mei 2004)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 706.
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3° en 4° De gewestelijke sanctionerende ambtenaar is partij in de zaak voor de
politierechtbank (Impliciet) (1). (Artt. D 163 en D 164, Decr.W. Gew.
27 mei 2004; art. 25, Jachtwet)

(A. E.A. T. GEWESTELIJKE

SANCTIONERENDE AMBTENAAR)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis van de politierechtbank te Aarlen van 12 december 2013, in eerste en laatste aanleg gewezen op een verzoekschrift van de eisers tot betwisting van een
administratieve geldboete opgelegd door de Openbare Dienst Wallonië.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 19 september 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
De eisers hebben op 24 september 2014 een nota van antwoord op die
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 19 november 2014 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
Tweede middel
Het middel verwijt het vonnis dat het de conclusie van de eisers niet
beantwoordt. Daarin werd betwist dat de administratieve geldboete regelmatig werd opgelegd door een “afgevaardigd sanctionerend ambtenaar” en niet door een “sanctionerend ambtenaar”. In de conclusie werd
aangemerkt dat, bij ontstentenis van een tekst die daartoe machtigt,
de machtiging van die ambtenaar — die niet beperkt was in de tijd en
die niet enkel betrekking had op secundaire of bijkomende
maatregelen — niet kon worden tegengeworpen aan de eisers.
Door tegen die conclusie, eensdeels, de bepaling op te werpen uit artikel R.114, vierde streepje, van het Decreet van het Waalse Gewest van
27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek en, anderdeels,
het besluit van de directeur-generaal van 6 december 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, die het vonnis
beide gedeeltelijk overneemt, antwoordt de politierechtbank op de
voormelde conclusie, omkleedt ze haar beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt ze deze naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(1) Id.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
19 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Kauten en de heer
Bungert (bij de balie te Luxemburg), de heer Tasseroul (bij de balie te
Namen) en de heer Orban de Xivry (bij de balie te Luxemburg).

N° 707
2°

— 19 november 2014
(AR P.14.1121.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MORELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — GROOTTE. — KAPITALISATIEMETHODE. — KAPITALISATIE OP EEN DAGELIJKSE FORFAITAIRE BASIS. — WETTIGHEID.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. — FYSIEKE INTEGRITEIT. — ECONOMISCH VERMOGEN. — HUISHOUDELIJKE ACTIVITEIT.

1° De rechter kan de morele schade van een slachtoffer vergoeden door gebruik
te maken van de kapitalisatiemethode; het is hem niet verboden te oordelen
dat die berekeningswijze de meest objectieve is om een vaste schade waarvan
de dagwaarde gekend is, te extrapoleren naar de toekomst, zelfs als ze forfaitair werd vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)
2° Het recht op vergoeding van de materiële schade die voortvloeit uit de aantasting van de geschiktheid tot het vervullen van huishoudelijke taken tijdens het tijdvak van blijvende arbeidsongeschiktheid, hangt niet af van de
gezinstoestand van het slachtoffer (2). (Artt. 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek)

(C. T. AXA BELGIUM N.V.)

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 707.
(2) Id.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Aarlen van 21 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 29 oktober
2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 19 november 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaatgeneraal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het vonnis wordt verweten dat het ter bepaling van de blijvende morele schade de kapitalisatie op een forfaitaire dagbasis die de eiser
voorstelt, afwijst.
Het vonnis oordeelt dat het aanwenden van de kapitalisatiemethode
verantwoord is wanneer de rechtbank over een vaste en objectieve basis
beschikt en niet verantwoord is wanneer de basis zelf op forfaitaire wijze wordt geraamd, waardoor die methode een gemengd en kunstmatig
karakter zou krijgen.
De rechter kan de morele schade van een slachtoffer vergoeden door
gebruik te maken van de kapitalisatiemethode. Het is hem niet verboden te oordelen dat die berekeningswijze objectiever is om een vaste
schade waarvan de dagwaarde gekend is te extrapoleren naar de toekomst, zelfs als ze forfaitair werd vastgesteld.
Met de hierboven vermelde redengeving, die eigenlijk oordeelt dat de
rechter de kapitalisatiemethode niet mag toepassen, schendt het vonnis artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Tweede onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat ze zijn vordering hebben afgewezen tot vergoeding van de materiële schade die voortvloeit uit de aantasting van de geschiktheid tot het vervullen van huishoudelijke taken
tijdens het tijdvak van blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het recht op de vergoeding van die schade hangt niet af van de gezinstoestand van het slachtoffer. De huishoudelijke, kostenbesparende, activiteit van het slachtoffer maakt immers een economische waarde uit
waarvan het verlies kan worden vergoed.
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Door die vordering af te wijzen, op grond dat de eiser zijn huidige of
toekomstige toestand van huishoudelijk samenwonen niet aantoont,
maken de appelrechters het recht op de volledige vergoeding van de
blijvende huishoudelijke schade afhankelijk van een voorwaarde die
dat recht niet bevat en schenden ze bijgevolg artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de
vergoeding van de blijvende morele en huishoudelijke schade.
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 de verweerster tot
de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luxemburg, anders samengesteld, zitting houdende in hoger beroep.
19 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer T’Kint en mevr. Geinger.

N° 708
2°

— 19 november 2014
(AR P.14.1139.F)

KAMER

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — FOUT. —
SAMENLOPENDE FOUTEN. — IMPACT VAN DE FOUTEN. — VERWEZENLIJKING VAN
DE SCHADE. — AANDEEL VAN DE SCHADE DAT ELK KAN WORDEN TOEGEREKEND.
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — OORZAAK. — BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER.. — SAMENLOPENDE FOUTEN IN OORZAKELIJK VERBAND MET DE SCHADE. — OORZAKELIJKHEID. — MAATSTAF.

1° en 2° In geval van samenloop van fouten van verschillende personen oordeelt de rechter niet alleen of ieders fout de schade heeft veroorzaakt maar
ook in hoeverre ze tot de totstandkoming ervan heeft bijgedragen; op grond
van het relatieve oorzakelijk belang van elk van de samenlopende fouten bepaalt de rechter vervolgens het aandeel van de schade dat elke schuldige kan
worden toegerekend (1). (Art. 1382, Burgerlijk Wetboek)

(P. T. T.)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 708.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luxemburg, afdeling Neufchâteau, van
7 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 oktober
2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht en de
voornoemde eerste advocaat-generaal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel dat schending aanvoert van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, verwijt het vonnis dat het het deel van de aansprakelijkheid voor
een verkeersongeval dat de eiser ten laste wordt gelegd, op 50 % begroot.
In geval van samenloop van fouten van verscheidene personen oordeelt de rechter niet alleen of ieders fout de schade heeft veroorzaakt
maar ook in welke mate ze tot de verwezenlijking van de schade heeft
bijgedragen. Op grond van het relatieve oorzakelijk belang van elk van
de samenlopende fouten bepaalt hij vervolgens ieders aandeel in de
schade.
Het vonnis wijst eerst op de fouten van de verweerster die, als voorrangsplichtige op een kruispunt, de wettelijk opgelegde voorzorgsmaatregel heeft verwaarloosd, zonder dat zij ter verontschuldiging het
opduiken van een onvoorzienbare hindernis kon aanvoeren. Het vermeldt voorts dat, alvorens de burgerrechtelijke gevolgen van het ongeval te onderzoeken, dient te worden nagegaan of de eiser een fout heeft
begaan die de schade heeft kunnen veroorzaken of heeft kunnen verergeren. Het oordeelt ten slotte dat de eiser, zonder het remprobleem van
het voertuig van de eiser en zonder zijn overdreven snelheid, zijn voertuig tot stilstand had kunnen brengen, zodat het ongeval zich ondanks
de fout van de verweerster niet zou hebben voorgedaan.
Na dit te hebben overwogen, beslissen de appelrechters, zonder bijkomende reden, om de eiser voor 50 % aansprakelijk te stellen.
Door aldus louter op grond van de ernst van hun respectieve fouten
de aansprakelijkheid te verdelen tussen de eiser en de verweerster,
schendt het bestreden vonnis dat verzuimt de concrete weerslag te beoordelen van elk van die fouten op de verwezenlijking van de schade,
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Het vonnis dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering
van de eiser, kent hem een definitieve vergoeding toe. Uitspraak doende over de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem is ingesteld, kent
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het de verweerster een provisionele vergoeding toe, houdt het de uitspraak over de overige punten van de vordering aan en verwijst het de
zaak voor verdere behandeling naar een latere rechtszitting.
Niettegenstaande de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen die niet-definitieve veroordeling, leidt de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid van de eiser tot vernietiging van de definitieve en nietdefinitieve beslissingen die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het op de burgerlijke
rechtsvorderingen van en tegen de eiser diens aansprakelijkheid vaststelt op 50 % en vervolgens uitspraak doet over de omvang van de schade van de eiser en van de verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te
Luxemburg, anders samengesteld, zitting houdende in hoger beroep.
19 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
eerste advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 709
2°

— 19 november 2014
(AR P.14.1320.F)

KAMER

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. — OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN. — VERSCHONINGSGROND. — UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. —
BEOORDELING. — FOUT DOOR GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG.
2° MISDRIJF. — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING. — VERSCHONING.
— UITLOKKING. — ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN. — BEOORDELING. —
FOUT DOOR GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG.

1° en 2° Het arrest, dat oordeelt dat de beklaagde zwaar moreel geweld heeft
geleden, dat niet voortvloeit uit een opzettelijke daad van zijn slachtoffer
maar uit een fout die door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg is begaan,
verantwoordt zijn beslissing dat de door de beklaagde opzettelijk toegebrachte slagen verschoonbaar zijn niet naar recht (1). (Art. 411, Strafwetboek)

(D. E.A. T. M.)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 709.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 30 juni 2014.
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen voert in een
verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan en de eiser
G. D. heeft op 23 oktober 2014 een memorie neergelegd op de griffie van
het Hof.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 7 november 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 19 november 2014 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde eerste advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep
Het arrest beslist dat de verweerder werd aangezet tot het toebrengen
van opzettelijke slagen aan de bestuurder van het voertuig die zonet
voor zijn ogen zijn moeder had aangereden toen ze een oversteekplaats
voor voetgangers bijna helemaal was overgestoken en de verkeerslichten voor haar op groen stonden. Het oordeelt immers dat die gedraging
zwaar moreel geweld heeft kunnen uitmaken die bij de verweerder hebben geleid tot een spontane reactie.
Het middel dat schending aanvoert van artikel 411 Strafwetboek, dat
een verschoningsgrond bepaalt voor uitlokking, verwijt het arrest het
begrip zwaar fysiek of moreel geweld in de zin van die bepaling te miskennen, door te oordelen dat dit kan voortvloeien uit een fout die bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg is begaan.
Doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen zijn verschoonbaar
indien zij onmiddellijk zijn uitgelokt door zware gewelddaden tegen
personen.
In de regel gaat dat fysieke of morele geweld uit van degene die het
slachtoffer is geworden van het verschoonbaar misdrijf en is het het gevolg van zijn opzettelijk gedrag. Zo de wet de rechter verplicht in dergelijk geval de door hem opgelegde straf te verminderen, dan is dat
omdat het slachtoffer gedeeltelijk aansprakelijk is voor het op hem gepleegde strafbaar feit, vermits het zijn agressie is die aan de reactie ten
grondslag ligt.
Het arrest dat oordeelt dat de verweerder zwaar moreel geweld heeft
geleden dat niet voortvloeit uit een opzettelijke daad van het slachtoffer maar uit een fout die bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg is
begaan, verantwoordt zijn beslissing dat de opzettelijke slagen van de
verweerder verschoonbaar zijn, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
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B. Cassatieberoep van de burgerlijke partij
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die buiten de termijn is neergelegd die bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald, aangezien de zaak op de algemene rol werd
ingeschreven op 5 augustus 2014.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerder,
uitspraak doet over het beginsel van een verdeling van
aansprakelijkheid
De eiser voert geen enkel middel regelmatig aan.
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de verweerder leidt evenwel tot vernietiging van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerder
die eruit voortvloeit en waartegen de eiser regelmatig cassatieberoep
heeft ingesteld.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerder,
uitspraak doet over de omvang van de schade
De vernietiging van de beslissing die uitspraak doet over het beginsel
van aansprakelijkheid, leidt tot vernietiging van de beslissing, zelfs als
die niet definitief is, over de omvang van de schade die uit de eerste beslissing voortvloeit.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
strafvordering en over de burgerlijke rechtsvordering van G. D. tegen
F. M.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt F. M. tot de kosten van het cassatieberoep van G. D.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij
het hof van beroep te Bergen ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
19 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq,
eerste advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Simi (bij de balie te
Nijvel) en mevr. Decerf (bij de balie te Brussel).
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N° 710
2°

— 19 november 2014
(AR P.14.1686.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. —
BESCHULDIGDE AANGEHOUDEN. — VERZOEKSCHRIFT. — SUBSIDIAIRE VORDERING. — ELEKTRONISCH TOEZICHT. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
GEEN ANTWOORD. — RECHT VAN VERDEDIGING.
2° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS.
— VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. — BESCHULDIGDE AANGEHOUDEN. — VERZOEKSCHRIFT — SUBSIDIAIRE VORDERING. — ELEKTRONISCH TOEZICHT. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — GEEN ANTWOORD.

1° en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling is verplicht te antwoorden op
de vorderingen die door de aangehouden beschuldigde in het verzoek tot invrijheidstelling worden aangevoerd, met name op de subsidiaire vordering
dat de uitvoering van de hechtenis onder elektronisch toezicht zou worden
voortgezet (1). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(L.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel : miskenning van het recht van verdediging
De kamer van inbeschuldigingstelling is verplicht te antwoorden op
de vorderingen, verweermiddelen of excepties die in het verzoek tot invrijheidstelling worden aangevoerd.
Het arrest oordeelt dat een voorlopige invrijheidstelling met naleving van voorwaarden niet is aangewezen. Met geen enkele overweging
(1) Het OM besloot tot verwerping. Het was niet van mening dat het ambtshalve het
middel van de miskenning van het recht van verdediging moest aanvoeren, aangezien
het bestreden arrest weliswaar oordeelde dat een voorlopige invrijheidstelling, mits
het naleven van voorwaarden, niet aangewezen was vermits betrokkene geen enkele
waarborg bood voor de openbare veiligheid, maar het wees ook op het “gevaar dat de
beschuldigde onderduikt, gezien de inzet van het proces dat haar wacht”.
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antwoordt het evenwel op het verzoekzoekschrift waarin de eiseres,
subsidiair, vorderde dat de uitvoering van haar hechtenis onder elektronisch toezicht zou worden voortgezet.
De middelen van de eiseres, die niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
19 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten:
mevr. Coupat en de heer Turbang (bij de balie te Brussel).

N° 711
1°

— 20 november 2014
(AR C.13.0435.F)

KAMER

1° GRONDWETTELIJK HOF. — VERKEERSONGEVAL. — AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN 21 NOV. 1989. — DOOR
EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE VRAAG. — ARREST VAN
HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN
DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN DE TIJD. — ONGEVAL
GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTSCOLLEGES DIE GEEN PREJUDICIËLE VRAAG HEBBEN GESTELD.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — VERKEERSONGEVAL. — AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN 21 NOV. 1989. — DOOR
EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE VRAAG. — ARREST VAN
HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN
DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN DE TIJD. — ONGEVAL
GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTSCOLLEGES DIE GEEN PREJUDICIËLE VRAAG HEBBEN GESTELD.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — VERKEERSONGEVAL.
— AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET
VAN 21 NOV. 1989. — DOOR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE
VRAAG. — ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN
DE TIJD. — ONGEVAL GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTSCOLLEGES DIE GEEN PREJUDICIËLE VRAAG HEBBEN
GESTELD.
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4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — ALGEMENE BEGINSELEN BETREFFENDE HET RECHT OP BEHOORLIJK BESTUUR. — VERKEERSONGEVAL. — AAN
SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN
21 NOV. 1989. — DOOR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE
VRAAG. — ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN
DE TIJD. — ONGEVAL GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN.
5° GRONDWETTELIJK HOF. — VERKEERSONGEVAL. — AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN 21 NOV. 1989. — DOOR
EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE VRAAG. — ARREST VAN
HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN
DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN DE TIJD. — ONGEVAL
GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR. — BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN.
6° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — VERKEERSONGEVAL. — AAN
SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN
21 NOV. 1989. — DOOR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE
VRAAG. — ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN
DE TIJD. — ONGEVAL GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR. — BEVOEGDHEID VAN DE
HOVEN EN RECHTBANKEN.
7° VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — VERKEERSONGEVAL. — AAN
SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG. — ARTIKEL 29BIS VAN DE WET VAN
21 NOV. 1989. — DOOR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE GESTELDE PREJUDICIËLE
VRAAG. — ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF. — VASTSTELLING VAN ONGRONDWETTIGHEID VAN DAT ARTIKEL. — GEEN BEPERKING VAN DE GEVOLGEN IN
DE TIJD. — ONGEVAL GEBEURD VÓÓR DE UITSPRAAK VAN DAT ARREST. — GEVOLG
VOOR DE RECHTSCOLLEGES DIE GEEN PREJUDICIËLE VRAAG HEBBEN GESTELD.

1°, 2° en 3° Het prejudicieel arrest dat de ongrondwettigheid vaststelt van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zonder dat het Grondwettelijk
Hof de gevolgen ervan in de tijd heeft beperkt, is declaratoir en geldt zowel
voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld als voor het
rechtscollege dat daarvan is vrijgesteld (1). (Artt. 26, § 2, 2°, en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof; art. 29bis WAM 1989)
4°, 5° en 6° De algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur staan de hoven en rechtbanken niet toe af te wijken van de naleving van de artikelen
26, § 2, 2°, en 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 (2). (Artt. 26, § 2,
2°, en 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof; algemene rechtsbeginselen
van behoorlijk bestuur)
7° Voor de in artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 niet vermelde
rechtscolleges is het gevolg van het prejudicieel arrest dat de ongrondwettig(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 711.
(2) Id., noot 1.
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heid vaststelt van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 niet beperkt
tot na de publicatie van dat arrest ontstane verkeersongevallen waarbij een
aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is (1). (Artt. 26, § 2, 2°, en
28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof; art. 29bis WAM 1989)

(M.I.V.B T. NATIONAAL VERBOND
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

VAN

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 25 januari 2013.
Op 4 november 2014 heeft advocaat-generaal Thierry Werquin een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1 en 29bis, § 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in de versie
die van kracht was voor de wijziging door de wet van 19 januari 2001;
— algemene beginselen betreffende het recht op behoorlijk bestuur, in het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel;
— artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof;
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het beroep van de eiseres ontvankelijk, verklaart vervolgens dat beroep ongegrond en bevestigt de veroordeling van de eiseres tot betaling aan de verweerder van een provisioneel bedrag van 3.657,18
euro te vermeerderen met de gerechtelijke interest en de kosten, met toepassing
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in de versie die van kracht
was op het ogenblik van de feiten, “zonder een gevolg toe te kennen aan de bewoordingen van dat artikel die de ongelijkheid doen ontstaan die het Grondwettelijk Hof sanctioneert” in zijn arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998, en dit om de
volgende redenen:
“Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, in de versie die van kracht
was op het ogenblik van het litigieuze ongeval, riep inderdaad een ongelijke behandeling in het leven tussen de slachtoffers van een verkeersongeval waarbij
een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is, en de slachtoffers van
een verkeersongeval waarbij een dergelijk motorrijtuig niet betrokken is. […]
(1) Id., noot 1.
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7. Het Grondwettelijk Hof heeft de gelaakte discriminatie ongrondwettig verklaard. […]
8. De vraag rijst dan of de rechtbank de in het geding zijnde bepaling mag toepassen op de categorie personen (hier de categorie slachtoffers van een verkeersongeval waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is) aan
wie volgens het Grondwettelijk Hof op ongrondwettige wijze het voordeel van
een wettelijke bepaling ontzegd wordt. Met andere woorden, heeft de rechter de
bevoegdheid, zelfs de verplichting, om de leemte van de wet op te vullen door
eraan toe te voegen wat ontbreekt om ze in overeenstemming te brengen met de
Grondwet of dient hij, integendeel, zich te onthouden van elk initiatief aangezien hij zich daarbij op ongeoorloofde wijze op het terrein van de wetgevende
macht zou begeven?
Een deel van de rechtsleer, waarmee de rechtbank instemt, is van mening dat,
behalve in het strafrecht, waar het legaliteitsbeginsel elke ‘pretoriaanse’
rechtsschepping verbiedt en bijgevolg de rechter belet een straf of rechtsgrond
te creëren om een veroordeling op te stoelen, ‘le juge a quo peut, et doit,
toujours, remédier à l’inconstitutionnalité constatée par la Cour d’arbitrage en
rétablissant la partie discriminée dans son droit et ce, que l’inconstitutionnalité réside dans une disposition expresse ou dans une “lacune”’ (B. RENAULD, opm.
onder Arbh. Brussel, 8 februari 2006, J.L.M.B. 2006, 637). Dit standpunt wordt zowel bevestigd:
— door het arrest 111/2008 van het Grondwettelijk Hof van 31 juli 2008, waarin
bepaald wordt dat ‘wat (…) de opmerking van de Ministerraad betreft volgens
welke het Hof een leemte in de wetgeving kan vaststellen maar die niet kan opvullen, (…) het, indien de leemte zich bevindt in de aan het Hof voorgelegde
tekst, de verwijzende rechter toe(komt) een einde te maken aan de door het Hof
vastgestelde ongrondwettigheid, wanneer die vaststelling is uitgedrukt in voldoende precieze en volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding
zijnde bepaling wordt toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet’
— als door het arrest van het Hof van Cassatie van 3 november 2008, luidens
hetwelk ‘(de rechter), wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden
geschonden, (…) zo mogelijk deze leemte (moet) opvullen. Of de rechter een dergelijke leemte kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door die wetsbepaling,
binnen het kader van de bestaande wettelijke regeling, aan te vullen dermate
dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, kan en
moet de rechter dit doen.’ (Cass. 3 november 2008, S.07.0013.N, op www.juridat.be).
In zijn arrest nr. 62/38 (lees: 92/98) van 15 juli 1998 zegt het Grondwettelijk Hof
voor recht dat ‘artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (…) de artikelen
10 en 11 van de Grondwet (schendt), in zoverre het de voertuigen die aan spoorstaven zijn gebonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet’ en sanctioneert zo de uitsluiting van ongevallen waarbij aan spoorstaven
gebonden motorrijtuigen betrokken zijn, uit het vergoedingsstelsel dat ingesteld werd door artikel 29bis.
De rechtbank stelt vast dat het Grondwettelijk Hof, door de uitdrukking “in
zoverre” in het beschikkend gedeelte in te voegen, de vaststelling van ongeldigheid beperkt tot het gedeelte van de aan zijn toetsing onderworpen norm (zie
hierover V. THIRY, La Cour d’arbitrage, compétence et procédure, Kluwer, nr. 213
e.v.; B. LOMBAERT, “Les techniques d’arrêt et la Cour d’arbitrage”, in Revue belge
de droit constitutionnel, 1996, p. 320 e.v.).
Met toepassing van artikel 28 van de voornoemde wet van 6 januari 1989 en met
de vaststelling dat het Grondwettelijk Hof slechts een specifiek aspect van artikel 29bis ongeldig verklaarde, is de rechtbank van oordeel dat artikel 29bis
moet worden toegepast in dit bijzondere geval zonder een gevolg toe te kennen
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aan de bewoordingen die de door het Grondwettelijk Hof gesanctioneerde ongelijkheid doen ontstaan (in die zin, mutatis mutandis, B. LOMBAERT, o.c., p. 322) en
anticipeert zo redelijkerwijs op de reactie van de wetgever in antwoord op dat
arrest van het Grondwettelijk Hof.
Zo wordt de vaststelling van ongeldigheid beperkt tot het welbepaalde deel
van het litigieuze artikel 29bis dat een ongelijkheid schept tussen de slachtoffers
van een verkeersongeval naargelang daarbij al dan niet een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is (B. LOMBAERT, o.c., p. 320-321), aangezien uitdrukkingen zoals “in die zin dat”, “voor zover”, […] gebruikt worden om de
draagwijdte van de ongeldigverklaring zoveel mogelijk te beperken, in casu
door het ongrondwettige gedeelte van de bepaling nauwkeurig af te bakenen.”
Grieven
De rechters in hoger beroep hebben vastgesteld dat artikel 29bis van de WAMwet van 21 november 1989, in de versie die van kracht was op het ogenblik van
het ongeval, uitdrukkelijk elk ongeval waarbij “een aan spoorstaven gebonden
voertuig” betrokken is, uitsloot uit het vergoedingsstelsel waarin het voorzag.
In zijn arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 zegt het Arbitragehof (tegenwoordig
Grondwettelijk Hof genaamd) voor recht dat artikel 29bis van die wet “(…) de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet (schendt), in zoverre het de voertuigen die
aan spoorstaven zijn gebonden uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin
het voorziet”.
Dat arrest werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober
1998.
Het voornoemde artikel 29bis van de WAM-wet van 21 november 1989 zal daarna
gewijzigd worden door een wet van 19 januari 2001, die de draagwijdte van die
wettelijke bepaling uitbreidt naar verkeersongevallen waarbij aan spoorstaven
gebonden voertuigen betrokken zijn.
Het bestreden vonnis baseert zijn beslissing op artikel 29bis in de versie die
van kracht was op het ogenblik van de feiten “zonder een gevolg toe te kennen
aan de bewoordingen die de door het Grondwettelijk Hof gesanctioneerde ongelijkheid doen ontstaan”.
Artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
bepaalt het volgende: “het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld
evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, moeten
voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, zich voegen naar het arrest van het Grondwettelijk
Hof”.
In casu hebben de rechters in hoger beroep, hoewel zij uitspraak deden in een
andere zaak, beslist om zich te voegen naar dat arrest voor de oplossing van het
geschil dat bij hen aanhangig was, met de bedoeling “een snelle en billijke
rechtsbedeling te handhaven aangezien de rechtspraak van het Grondwettelijk
Hof ter zake constant is”.
Ook al komt het de rechter toe om voor de oplossing van het geschil dat bij
hem aanhangig is, rekening te houden met de vastgestelde ongrondwettigheid,
dan nog kan hij dat slechts doen als hij de vereisten van het rechtmatig vertrouwen en de rechtszekerheid, die verheven werden tot algemene rechtsbeginselen,
in acht neemt.
Deze beginselen verzetten zich tegen de toepassing van de in artikel 29bis, § 1,
eerste lid van de WAM-wet van 21 november 1989 bedoelde vergoedingsverplichting op de verkeersongevallen waarbij aan spoorstaven gebonden motorrijtuigen betrokken zijn die plaatsvonden vóór de bekendmaking van het arrest van
het Grondwettelijk Hof van 15 juli 1998.
Hieruit volgt dat de rechters in hoger beroep, door de eiseres te veroordelen
tot betaling van een vergoeding aan de verweerder op grond van artikel 29bis van
de WAM-wet van 21 november 1989, hierboven geciteerd in de versie die van
kracht was op het ogenblik van de feiten, zoals dat werd verbeterd en aangevuld
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door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 juli 1998, terwijl op het ogenblik van de feiten, 10 november 1997, dat arrest nog niet was bekendgemaakt, de
algemene rechtsbeginselen hebben miskend en de in het middel vermelde wettelijke bepalingen geschonden.
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Volgens artikel 29bis, § 1, eerste lid van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vóór de wijziging door de wet van 19 januari 2001, wordt, met
uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan elk slachtoffer van
een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, of zijn
rechthebbenden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid
dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig
overeenkomstig die wet.
Overeenkomstig de derde paragraaf van dat artikel, die verwijst naar
artikel 1 van dezelfde wet, moet onder motorrijtuig worden verstaan ieder voertuig bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een
mechanische kracht kan worden gedreven, zonder aan spoorstaven te
zijn gebonden.
In het prejudicieel arrest nr. 92/98 van 15 juli 1998 heeft het Grondwettelijk Hof voor recht gezegd dat artikel 29bis van de WAM-wet van 21
november 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre
het de voertuigen die aan spoorstaven zijn gebonden uitsluit uit het
vergoedingsstelsel waarin het voorziet.
Krachtens artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof moeten het rechtscollege dat de prejudiciële vraag
heeft gesteld evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan
de vragen zijn gesteld, zich voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.
Overeenkomstig artikel 26, § 2, 2° van de bijzondere wet, wanneer het
Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een
beroep met een identiek onderwerp, is het rechtscollege waarvoor een
dergelijke vraag wordt opgeworpen, niet ertoe gehouden om die vraag
opnieuw te stellen.
Uit de combinatie van deze bepalingen vloeit voort dat het prejudicieel arrest dat de ongrondwettigheid vaststelt van artikel 29bis van de
WAM-wet van 21 november 1989, zonder dat het Grondwettelijk Hof de
gevolgen ervan in de tijd heeft beperkt, declaratoir is en zowel voor het
rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld als voor het
rechtscollege dat daarvan is vrijgesteld, geldt.
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De algemene beginselen betreffende het recht op behoorlijk bestuur
staan de hoven en rechtbanken niet toe af te wijken van de naleving
van die wettelijke bepalingen.
Het middel, dat er geheel van uitgaat dat, voor de in artikel 28 van de
bijzondere wet niet vermelde rechtscolleges, het gevolg van het prejudicieel arrest dat de ongrondwettigheid vaststelt van het voornoemde
artikel 29bis, beperkt is tot de na de bekendmaking van dat arrest ontstane verkeersongevallen waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
20 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
De Bruyn.

N° 712
1°

— 20 november 2014
(AR C.13.0557.F)

KAMER

CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD. — EISERS EN VERWEERDERS. — OVERDRACHT VAN DE LITIGIEUZE RECHTEN DOOR DE EISER. — OPSCHORTENDE VOORWAARDE. — VERKRIJGEN VAN GUNSTIG ADVIES VAN EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — CASSATIEVERZOEKSCHRIFT DAT MELDING MAAKT
VAN DE OVERDRACHT VAN DE LITIGIEUZE RECHTEN. — KENNISGEVING VAN DIE
OVERDRACHT DOOR DE BETEKENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. — TOTSTANDKOMING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE. — BEWIJS. — INSTELLING VAN HET
CASSATIEBEROEP. — GEVOLG.

Het cassatieberoep dat ingesteld is door een eiser die niet langer de hoedanigheid had om het in te stellen omdat hij voordien de litigieuze rechten aan een
derde had overgedragen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een positief advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie over
de kansen van het welslagen van een cassatieberoep, is niet ontvankelijk.

(Y. E.A. 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 van 15 maart 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat de verweerders opwerpen tegen het cassatieberoep in zoverre dat werd ingesteld in naam van
de eerste twee eisers:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste twee eisers, bij overeenkomst van 17 juli 2013, de litigieuze rechten
waarover zij beschikten ten aanzien van de verweerders aan de derde eiser hebben overgedragen onder de opschortende voorwaarde van het
verkrijgen van een positief advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie.
De betekening van het cassatieverzoekschrift dat melding maakt van
de overdracht van de litigieuze rechten, geldt als kennisgeving van de
overdracht in de zin van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek.
Door het instellen van het cassatieberoep komt de vervulling van de
opschortende voorwaarde vast te staan.
De eerste twee eisers hadden dus op de dag van het instellen van het
cassatieberoep niet langer de hoedanigheid om het in te stellen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
20 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
De Bruyn, de heer Van Ommeslaghe en de heer Foriers.

N° 713
1°

— 20 november 2014
(AR C.13.0599.F)

KAMER

1° MAKELAAR. — RECHTSPERSOON DIE HET BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR
UITOEFENT. — OVEREENKOMST VAN VASTGOEDMAKELAARDIJ. — OPTREDEN VAN
EEN AANGESTELDE VAN DE RECHTSPERSOON. — VOORWAARDE.
2° ONROEREND EN ROEREND GOED. — MAKELAAR. — RECHTSPERSOON DIE
HET BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR UITOEFENT. — OVEREENKOMST VAN
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VAN EEN AANGESTELDE VAN DE RECHTS-

PERSOON.

3° HUUR VAN DIENSTEN. — MAKELAAR. — RECHTSPERSOON DIE HET BEROEP
VAN VASTGOEDMAKELAAR UITOEFENT. — OVEREENKOMST VAN VASTGOEDMAKELAARDIJ. — OPTREDEN VAN EEN AANGESTELDE VAN DE RECHTSPERSOON. —
VOORWAARDE.

1°, 2° en 3° Een overeenkomst van vastgoedmakelaardij kan worden gesloten
door toedoen van een aangestelde van een rechtspersoon die het beroep van
vastgoedmakelaar uitoefent, voor zover, ofwel, zijn bestuurders, zaakvoerders of werkende vennoten, die de werkelijke leiding hebben over de diensten
waar het gereglementeerde beroep wordt uitgeoefend, ofwel, een van de
daartoe aangeduide personen, de houder zijn van de BIV-erkenning. (Art. 3,
Wet 1 maart 1976; artt. 2, eerste lid, en 3, eerste lid, 1°, KB 6 september
1993)

(CUSHMAN & WAKEFIELD, VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS
T. IMMO MONTOYER N.V. E.A.)

RECHT

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 juni 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
(…)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 3 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van de dienstverlenende intellectuele beroepen, mag niemand in de
hoedanigheid van zelfstandige, als hoofd- of bijberoep een ter uitvoering van deze wet gereglementeerd beroep uitoefenen of er de beroepstitel van voeren, indien hij niet is ingeschreven op het tableau van de
beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs (eerste lid).
Wanneer het gereglementeerd beroep wordt uitgeoefend in het kader
van een vennootschap, is het voorgaande lid enkel van toepassing op
diegene of diegenen van haar bestuurders, zaakvoerders of werkende
vennoten, die persoonlijk de gereglementeerde activiteit uitoefenen of
die de daadwerkelijke leiding waarnemen van de diensten waar het beroep wordt uitgeoefend. Bij ontstentenis van deze personen is de bepaling van het eerste lid van toepassing op een bestuurder, zaakvoerder
of werkend vennoot van de vennootschap, die daartoe wordt aangewezen (tweede lid). Aan de uit het eerste lid voortvloeiende verplichtingen
moet niet worden voldaan om het beroep in het kader van een arbeids-

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2662 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2662

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.11.14 - N° 713

overeenkomst uit te oefenen, doch de personen die van deze mogelijkheid gebruik maken zijn niet gemachtigd de beroepstitel te voeren
(vierde lid).
Krachtens artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar, dat van toepassing is op het geschil, mag niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep
van vastgoedmakelaar uitoefenen of de beroepstitel voeren van “erkend vastgoedmakelaar B.I.V.” of “stagiair-vastgoedmakelaar” tenzij hij
is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op
de lijst van de stagiairs die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars bijgehouden worden.
Volgens artikel 3, 1° van hetzelfde koninklijk besluit, dat van toepassing is op het geschil, oefent degene die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met activiteiten van
bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen,
de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dat besluit uit.
Uit deze bepalingen volgt dat een overeenkomst van vastgoedmakelaardij kan worden gesloten door toedoen van een aangestelde van een
rechtspersoon die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent, voor zover, ofwel, zijn bestuurders, zaakvoerders of werkende vennoten, die de
werkelijke leiding hebben over de diensten waar het gereglementeerde
beroep wordt uitgeoefend, ofwel, een van de daartoe aangeduide personen, die houder zijn van de BIV-erkenning.
Het bestreden arrest, dat overweegt dat de tussen de verweerster en
de eiseres gesloten overeenkomst van vastgoedmakelaardij, gesteld dat
zij bestaat, absoluut nietig is omdat zij werd gesloten door toedoen van
P. C., een aangestelde van de eiseres die niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de oorspronkelijke vordering onontvankelijk te verklaren.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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20 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Ommeslaghe.

N° 714
1°

— 20 november 2014
(AR H.14.0001.F)

KAMER

1° HANDELSPRAKTIJKEN. — NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. — OUDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — OPHEFFING. — GEVOLG. — BESLISSING VAN DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — HOGER BEROEP INGESTELD ONDER VIGEUR VAN DE
NIEUWE WET. — TOEPASSELIJKE BEPALING.
2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — HANDELSPRAKTIJKEN.
— NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT.
— OUDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING. — OPHEFFING. — GEVOLG. — BESLISSING VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING. — HOGER
BEROEP INGESTELD ONDER VIGEUR VAN DE NIEUWE WET. — TOEPASSELIJKE BEPALING.
3° HANDELSPRAKTIJKEN. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH
RECHT. — BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. — OPDRACHT. — BEVOEGDHEID.
4° HANDELSPRAKTIJKEN. — NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. — BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. — BESLISSING GENOMEN DOOR DE VROEGERE AUTORITEIT. — OPVOLGING IN DE ZAKEN
DIE WERDEN AFGESLOTEN MET HET NEMEN VAN EEN BESLISSING.
5° HANDELSPRAKTIJKEN. — NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. — BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. — MEDEDINGINGSCOLLEGE. — BEVOEGDHEID.
6° HANDELSPRAKTIJKEN. — NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. — OUDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — OPHEFFING. — GEVOLG. — BESLISSING VAN DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — HOGER BEROEP INGESTELD ONDER VIGEUR VAN DE
NIEUWE WET. — ARTIKEL IV.79, § 1, VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT.
— TOEPASSING.
7° HANDELSPRAKTIJKEN. — NIEUWE WETGEVING. — BOEK IV VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. — OUDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — OPHEFFING. — GEVOLG. — BESLISSING VAN DE RAAD
VOOR DE MEDEDINGING. — HOGER BEROEP INGESTELD ONDER VIGEUR VAN DE
NIEUWE WET. — AUTORITEIT WAARTEGEN HET HOGER BEROEP MOET WORDEN INGESTELD.

1° en 2° Overeenkomstig het beginsel van de onmiddellijke toepassing van de
nieuwe wet geldt artikel IV.79, van het Wetboek van economisch recht voor
alle hogere beroepen die voor het hof van beroep te Brussel worden ingesteld
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na de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van
de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van
de Grondwet, in boek IV “Bescherming van de mededinging” en boek V “De
mededinging en de prijsevoluties” van het Wetboek van economisch
recht (1). (Art. IV.79, Wetboek van economisch recht)
3° De door artikel IV.16 van het Wetboek van economisch recht opgerichte Belgische Mededingingsautoriteit heeft dezelfde opdrachten en past dezelfde
grondregels toe als de Belgische mededingingsautoriteit die werd opgericht
door de wet tot bescherming van de economische mededinging; krachtens artikel IV.16, § 3, van het Wetboek van economisch recht blijft zij bevoegd om
de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie toe te passen bedoeld in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1/2003
van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 van het dat verdrag (2). (Art. IV.16,
Wetboek van economisch recht)
4° De continuïteit van de rol van de Belgische Mededingingsautoriteit impliceert dat de nieuwe autoriteit de oude opvolgt, zelfs in de zaken waarvoor de
Raad voor de Mededinging zijn opdracht heeft afgesloten door het nemen
van een beslissing (3). (Art. IV.16, Wetboek van economisch recht)
5° Binnen de door het Wetboek van economisch recht opgerichte Belgische Mededingingsautoriteit is het Mededingingscollege bevoegd om bij met redenen
omklede beslissing het bestaan van een restrictieve mededingingspraktijk
vast te stellen overeenkomstig artikel IV.48 van het Wetboek van economisch
recht; die bevoegdheid vervangt de bevoegdheid die werd uitgeoefend door de
Raad voor de mededinging binnen die Belgische Mededingingsautoriteit
wanneer hij een beslissing wees die het bestaan van een restrictieve mededingingspraktijk vaststelde op grond van artikel 52, 1°, van de wet tot bescherming van de economische mededinging (4). (Art. IV.79, Wetboek van
economisch recht)
6° De artikelen 6 en 22 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van
boek IV “Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging
en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V in boek I van het
Wetboek van economisch recht en artikel IV.79. 1, van het Wetboek van economisch recht moeten in die zin worden uitgelegd dat de hogere beroepen die
na de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 worden ingesteld tegen
de beslissingen van de Raad van de mededinging binnen het toepassingsbereik vallen van artikel IV.79. 1, van het Wetboek van economisch recht (5).
(Art. IV.79, Wetboek van economisch recht)
7° De hogere beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor de mededinging,
die worden ingesteld na de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 moe(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 714.
Id., noot 1.
Id., noot 1.
Id., noot 1.
Id., noot 1.
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ten worden ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit in de hoedanigheid van verwerende partij, met toepassing van artikel IV.79.4, van het
Wetboek van economisch recht (1). (Art. IV.79, Wetboek van economisch
recht)

(HOLCIM BELGIQUE N.V. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. FEITEN EN SAISINE VAN HET HOF
1. De Raad voor de Mededinging heeft na een klacht van de naamloze
vennootschap Orcem, in zijn beslissing van 30 augustus 2013 geoordeeld
dat CCB, CBR Cementbedrijven, Holcim België, de Federatie van de
Belgische Cementnijverheid en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid artikel 2
van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van
de economische mededinging en artikel 101 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, hebben geschonden. De Raad heeft
hun een geldboete van circa 14,7 miljoen euro opgelegd.
2. Op 6 september 2013 is de wet van 3 april 2013 houdende invoeging
van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht
en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek
V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan
boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht in werking getreden.
3. Op 30 september en 2 oktober 2013 hebben de hierboven vermelde bedrijven en beroepsverenigingen voor het hof van beroep te Brussel hogere beroepen ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de Raad
voor de Mededinging. De Belgische Mededingingsautoriteit wordt daarin aangemerkt als gedaagde partij, maar slechts in zoverre het hof van
beroep van oordeel zou zijn dat de inwerkingtreding van de wet van 3
april 2013 leidt tot de verplichting de Autoriteit te dagen in de hogere
beroepen, zelfs tegen beslissingen van de Raad voor de Mededinging die
genomen zijn vóór de inwerkingtreding van de voornoemde wet.
Bij een arrest van 6 december 2013 werden de zaken gevoegd.
4. Op 31 oktober 2013 is de Belgische Mededingingsautoriteit vrijwillig
tussengekomen in de verschillende hogere beroepen.
Op de inleidende terechtzitting hebben de verzoekende partijen betwist dat de Belgische Mededingingsautoriteit kan tussenkomen in de
rechtsplegingen in hoger beroep.
Het hof van beroep heeft het debat voorlopig beperkt tot de kwestie
van de ontvankelijkheid van de vrijwillige tussenkomst van de Belgische Mededingingsautoriteit.
5. Het hof van beroep heeft in zijn arrest van 9 mei 2014 beslist de uitspraak over die vraag aan te houden en het Hof de volgende prejudiciële
vragen te stellen:
(1) Id., noot 1.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2666 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2666

ARRESTEN VAN CASSATIE

20.11.14 - N° 714

a) Moeten de artikelen 6 en 22 van de wet van 3 april 2013 en IV.79, § 1,
van het Wetboek van economisch recht in die zin worden uitgelegd dat
de hogere beroepen die na de inwerkingtreding van de voornoemde wet
van 3 april 2013 worden ingesteld tegen de beslissingen van de Raad voor
de Mededinging binnen het toepassingsbereik vallen van artikel IV.79,
§ 1, van het Wetboek van economisch recht hoewel het niet op die beslissingen doelt?
b) Moet het hoger beroep, bij een bevestigend antwoord op de eerste
vraag, met toepassing van artikel IV. 79, § 4, van het Wetboek van economisch recht worden ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit in de hoedanigheid van verwerende partij, ook al heeft die
autoriteit de bestreden beslissing niet gewezen?
c) Moeten de artikelen 22 van de wet van 3 april 2013 en IV.16, IV.20 en
IV.21 van het Wetboek van economisch recht, bij een ontkennend antwoord op de tweede vraag, in die zin worden uitgelegd dat de Belgische
Mededingings-autoriteit, die belast is met de naleving van de mededingingsregels van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, beschouwd moet worden als de opvolger van de Raad voor de Mededinging en bijgevolg, gelet op de eisen die het Hof van Justitie van de
Europese Unie stelt en in navolging van de bevoegdheden van die raad
onder vigeur van de wet van 15 september 2006 tot bescherming van de
economische mededinging, mag tussenkomen in de rechtspleging teneinde de beslissing van de Raad voor de Mededinging te verdedigen?
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
6. Overeenkomstig artikel IV.76, § 2, van het Wetboek van economisch recht heeft de griffie van het Hof, bij kennisgevingen van 2 juni
2014, CCB, CBR Cementbedrijven, Holcim België, de Federatie van de
Belgische Cementnijverheid, het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid, Orcem, de minister van Economie en de Europese Commissie van de prejudiciële vragen
in kennis gesteld. Zij heeft ook de voorzitter van de Raad voor de Mededinging en de auditeur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit daarover ingelicht.
Met die kennisgevingen werden de partijen uitgenodigd om, desgevallend, hun schriftelijke opmerkingen binnen een maand te bezorgen,
werd hen gemeld dat zij het dossier van de rechtspleging op de griffie
konden raadplegen, en dat zij, op hun verzoek, gehoord konden worden
op de terechtzitting van 18 september 2014.
7. Schriftelijke opmerkingen werden op 1 juli 2014 door de minister
van Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit neergelegd en op
2 juli 2014 door CCB, CBR Cementbedrijven, Holcim België, de Federatie
van de Belgische Cementnijverheid, het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid en Orcem.
De minister van Economie, de Belgische Mededingingsautoriteit,
CBR Cementbedrijven, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch On-
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derzoek der Cementnijverheid en Orcem hebben gevraagd om gehoord
te worden.
8. Op 18 september 2014 werden de raadslieden van de Federatie van de
Belgische Cementnijverheid, van CCB, van CBR Cementbedrijven, van
het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek
der Cementnijverheid, van de minister van Economie en van Orcem,
alsook de directeur juridische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit in hun pleidooien en hun verklaringen gehoord.
9. Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 2 oktober 2014
een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
10. Schriftelijke opmerkingen over die conclusie werden op 31 oktober 2014 door Holcim België, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, CCB, CBR Cementbedrijven, het Nationaal Centrum voor
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid en de
minister van Economie neergelegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de eerste vraag
11. Het hof van beroep wil met de eerste vraag vernemen of de artikelen 6 en 22 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV
“Bescherming van de mededinging” en van boek V “De mededinging en
de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en houdende
invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek
I van het Wetboek van economisch recht en IV.79, § 1, van het Wetboek
van economisch recht in die zin moeten worden uitgelegd dat de hogere
beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging die
worden ingesteld na de inwerkingtreding van de voornoemde wet van 3
april 2013, binnen het toepassingsbereik vallen van artikel IV.79, § 1,
van het Wetboek van economisch recht hoewel het niet op die beslissingen doelt.
12. Artikel 6 van die wet van 3 april 2013 is in werking getreden op 6
september 2013 (artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 augustus
2013 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van die
wet van 3 april 2013). In de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot
bescherming van de economische mededinging heft het de bepaling op
die een Raad voor de Mededinging instelt (artikel 11) en die welke betrekking hebben op het hoger beroep voor het hof van beroep te Brussel
tegen de beslissingen van die raad (artikelen 75 en 76).
Artikel 12 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de
Grondwet, in boek IV “Bescherming van de mededinging” en boek V “De
mededinging en de prijsevoluties” van het Wetboek van economisch
recht heeft artikel IV.79 ingevoegd in het Wetboek van economisch
recht. Dat artikel 12 is in werking getreden op 6 september 2013 (artikel
1 van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de inwer-
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kingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet).
Overeenkomstig het beginsel van de onmiddellijke toepassing van de
nieuwe wet geldt artikel IV.79, van het Wetboek van economisch recht
voor alle hogere beroepen die voor het hof van beroep te Brussel worden
ingesteld na de inwerkingtreding van de tweede voornoemde wet van 3
april 2013.
Wegens de opheffing van de voornoemde bepalingen van de wet tot bescherming van de economische mededinging, is enkel dat artikel IV.79
van toepassing.
13. Artikel IV.79, § 1, eerste lid, van het Wetboek van economisch
recht bepaalt dat tegen de beslissingen van het Mededingingscollege of
de auditeur, zoals bedoeld in de artikelen IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1,
1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62, § 6, IV.63, § 3, en IV.64, alsmede tegen stilzwijgende beslissingen tot toelating van concentraties door het verstrijken van de in artikelen IV.61 en IV.62 bepaalde termijnen en tegen
het stilzwijgend afwijzen van een verzoek om voorlopige maatregelen
door het verstrijken van de in artikel IV.64 bepaalde termijn uitsluitend bij het hof van beroep te Brussel hoger beroep kan worden ingesteld.
14. De door artikel IV.16 van het Wetboek van economisch recht opgerichte Belgische Mededingingsautoriteit heeft dezelfde opdrachten
en past dezelfde grondregels toe als de Belgische mededingingsautoriteit die werd opgericht door de wet tot bescherming van de economische mededinging. Krachtens artikel IV.16. § 3, van het Wetboek van
economisch recht blijft zij bevoegd om de artikelen 101 en 102 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie toe te passen bedoeld in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16
december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van
de artikelen 101 en 102 van dat verdrag.
15. De wil om de continuïteit te verzekeren van de aan de Belgische
Mededingingsautoriteit toevertrouwde opdracht blijkt bovendien uit
de opzet van de wet van 3 april 2013.
Artikel 22, § 1, van die wet bepaalt dat de procedurehandelingen verricht overeenkomstig de wet tot bescherming van de economische mededinging van kracht blijven met het oog op de toepassing van boek IV
van het Wetboek van economisch recht. Krachtens de paragrafen 2, 3 en
4 van dat artikel zet de Belgische Mededingingsautoriteit de behandeling voort van de dossiers die de Raad voor de Mededinging heeft geopend onder vigeur van de wet tot bescherming van de economische
mededinging.
De continuïteit van de rol van de Belgische Mededingingsautoriteit
impliceert dat de nieuwe autoriteit de oude opvolgt, zelfs in de zaken
waarvoor de Raad voor de Mededinging zijn opdracht heeft afgesloten
door het nemen van een beslissing.
16. Binnen de door het Wetboek van economisch recht opgerichte Belgische Mededingingsautoriteit is het Mededingingscollege bevoegd om

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2669 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 714 - 20.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2669

bij met redenen omklede beslissing het bestaan van een restrictieve
mededingingspraktijk vast te stellen overeenkomstig artikel IV.48 van
het Wetboek van economisch recht. Die bevoegdheid vervangt de bevoegdheid die werd uitgeoefend door de Raad voor de Mededinging binnen die Belgische Mededingingsautoriteit wanneer hij een beslissing
wees die het bestaan van een restrictieve mededingingspraktijk vaststelde op grond van artikel 52, 1°, van de wet tot bescherming van de
economische mededinging.
Bijgevolg moet niet alleen tegen de beslissingen van het Mededingingscollege, maar ook tegen die van de Raad voor de Mededinging hoger beroep voor het hof van beroep te Brussel kunnen worden ingesteld
op grond van artikel IV.79, § 1, van het Wetboek van economisch recht.
17. Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de artikelen 6 en 22 van de wet van 3 april 2013 en IV.79, § 1, van het Wetboek
van economisch recht in die zin moeten worden uitgelegd dat de hogere
beroepen die na de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 worden
ingesteld tegen de beslissingen van de Raad van de mededinging binnen
het toepassingsbereik vallen van artikel IV.79, § 1, van het Wetboek van
economisch recht.
Over de tweede vraag
18. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag wil het
hof van beroep weten of het hoger beroep met toepassing van artikel IV.
79, § 4, van het Wetboek van economisch recht moet worden ingesteld
tegen de Belgische Mededingingsautoriteit in de hoedanigheid van verwerende partij, ook al heeft die autoriteit de bestreden beslissing niet
gewezen.
19. Uit het antwoord op de eerste vraag blijkt dat de hogere beroepen
tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging die na inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 worden ingesteld binnen het toepassingsbereik vallen van artikel IV.79, § 1, van het Wetboek van
economisch recht.
Paragraaf 4, eerste lid, van dat artikel bepaalt dat het hoger beroep,
op straffe van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitgesproken, wordt ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit door
middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter
griffie van het hof van beroep te Brussel binnen een termijn van dertig
dagen na de kennisgeving van de aangevochten beslissing.
20. Gelet op het antwoord op de eerste vraag moet op de tweede vraag
worden geantwoord dat de hogere beroepen tegen de beslissingen van de
Raad voor de Mededinging, die worden ingesteld na de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 moeten worden ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit in de hoedanigheid van verwerende
partij, met toepassing van artikel IV. 79, § 4, van het Wetboek van economisch recht.
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Over de derde vraag
21. In geval van een ontkennend antwoord op de tweede vraag wil het
hof van beroep te weten komen of de artikelen 22 van de wet van 3 april
2013 en IV.16, IV.20 en IV.21 van het Wetboek van economisch recht in
die zin moeten worden uitgelegd dat de Belgische Mededingingsautoriteit, die belast is met de naleving van de mededingingsregels van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, moet worden beschouwd als de opvolger van de Raad voor de Mededinging en of die autoriteit bijgevolg, gelet op de eisen die het Hof van Justitie van de
Europese Unie stelt en in navolging van de bevoegdheden van die raad
onder vigeur van de wet van 15 september 2006 tot bescherming van de
economische mededinging, mag tussenkomen in de rechtspleging teneinde de beslissing van de Raad voor de Mededinging te verdedigen.
Gelet op het bevestigende antwoord op de voorgaande vragen, behoeft
die vraag geen antwoord.
Over de kosten
22. De rechtspleging leidt niet tot kosten voor het Hof.
Dictum
Het Hof,
Zegt voor recht dat
Betreffende de eerste vraag
De artikelen 6 en 22 van de wet van 3 april 2013 moeten in die zin worden uitgelegd dat de hogere beroepen die na de inwerkingtreding van de
wet van 3 april 2013 worden ingesteld tegen de beslissingen van de Raad
voor de Mededinging binnen het toepassingsbereik vallen van artikel
IV.79, § 1, van het Wetboek van economisch recht;
Betreffende de tweede vraag
De hogere beroepen die na de inwerkingtreding van de wet van 3 april
2013 worden ingesteld tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging, moeten worden ingesteld tegen de Belgische Mededingingsautoriteit in de hoedanigheid van verwerende partij met toepassing van
artikel IV.79, § 4, van het Wetboek van economisch recht;
Betreffende de derde vraag
Die vraag hoeft niet beantwoord te worden.
20 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: Dhr Maffei, voorzitter. —
Verslaggever:
Meer
Regout.
—
Gelijkluidende
conclusie:
Dhr
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Garzaniti,
mevr. de Brousse, de heer Louis, de heer Van Asbroeck, de heer Lazarus
(bij de balie te Parijs), de heer Vandencasteele (bij de balie te Brussel),
mevr. Vroninks, mevr. Vallery, mevr. Marconis en de heer Delfosse (bij
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de balie te Brussel), mevr. Grando (bij de balie te Parijs), de heer Vernet
en de heer de Schietere de Lophem (bij de balie te Brussel).

N° 715
1°

— 21 november 2014
(AR C.11.0607.N)

KAMER

BENELUX. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — BENELUX-VERDRAG INZAKE
DE INTELLECTUELE EIGENDOM. — BEROEPSPROCEDURE. — BEROEPSINSTANTIES.
— NIEUWE FEITELIJKE GEGEVENS. — MOGELIJKHEID TOT KENNISNAME.

De in artikel 2.17, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele
eigendom vermelde rechterlijke beroepsinstanties kunnen kennis nemen van
nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (1). (Art. 2.17, eerste lid,
BVIE)

(PARFUMERIE ICI PARIS XL N.V. T. S.A. PUBLICATIONS FRANCE MONDE,
VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 17 november 2009.
Bij arrest van 11 januari 2013 heeft het Hof iedere nadere uitspraak
aangehouden tot het Benelux-Gerechtshof bij prejudiciële beslissing
uitspraak heeft gedaan over de volgende vraag:
“Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A
2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in
dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het
BBIE?”
Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest uitgesproken op 19 februari
2013 — zaak A 2013/1 — deze prejudiciële vraag beantwoord.
Raadsheer Alain Smetryns 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.
(1) Zie Benelux-Gerechtshof 19 februari 2014, AR A 2013/1, met concl. OM, www.courbeneluxhof.be.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 2.17, eerste lid, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE, bepaalt dat binnen de twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan overeenkomstig artikel 2.16,
lid 4, partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het cour d’appel te
Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van
het Bureau te verkrijgen.
2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest uitgesproken op 19 februari 2014 — zaak A 2013/1 — voor recht verklaard: “Artikel 2.17, eerste
lid, BVIE, dient zo te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in
dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE
(Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom)”.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters feitelijke
elementen die niet werden ingeroepen voor het BBIE en derhalve nieuw
waren, niet in aanmerking mochten nemen bij het beoordelen van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd
voor het BBIE, faalt het naar recht.
4. In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, werd in het
arrest van 11 januari 2013 reeds vastgesteld dat het feitelijke grondslag
mist.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Smetryns, waarmemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer De Gryse en de heer
Maes.

N° 716
1°

— 21 november 2014
(AR F.12.0033.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — VERZET. — VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK. — TENUITVOERLEGGING VAN HET
DWANGBEVEL. — WIJZE VAN STUITING.

Wanneer een partij zich verzet tegen een dwangbevel inzake btw en dit verweer wordt ingeleid met een verzoekschrift op tegenspraak, is de zaak bij de
rechter aanhangig gemaakt op datum van de neerlegging van dit verzoekschrift en wordt de stuiting van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel in
de zin van artikel 89, tweede lid, Btw-wetboek op die datum effectief, zonder
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dat hiertoe de kennisgeving aan de tegenpartij van de akte houdende stuiting vereist is (1). (Art. 89, eerste lid, Btw-wetboek; artt. 1034quinquies,
1385decies, 1494 en 1539, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(EMMI B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Op grond van een aan eiseres op 25 januari 2011 wegens BTW-inbreuken betekend dwangbevel, legde verweerder op 27 januari 2011, bij gerechtsdeurwaardersexploot, uitvoerend beslag onder derden in handen
van de raadsman van de eiseres, op gelden die de verweerder, in uitvoering van een vonnis van 19 januari 2011 van de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aan de eiseres had terugbetaald
wegens het ten onrechte inhouden van BTW-tegoeden.
Op dezelfde dag werd door de eiseres een fiscaal verzoekschrift neergelegd bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel teneinde verzet aan
te tekenen tegen dit dwangbevel.
Bij dagvaarding van 16 februari 2011 tekende eiseres verzet aan tegen
het uitvoerend derdenbeslag van 27 januari 2011, dat haar op 2 februari
2011 werd aangezegd, en vorderde hierbij de nietigverklaring of op zijn
minst de handlichting van het uitvoerend derdenbeslag.
Bij beschikking van 1 april 2011 verklaarde de Beslagrechter te Brussel
dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschorst is in afwachting
van een in kracht van gewijsde gegane beslissing over het door de eiseres
op 27 januari 2011 ingediende fiscaal verhaal tegen dit dwangbevel.
Het Hof van beroep te Brussel verklaarde bij het thans bestreden arrest
het hoger beroep van de eiseres tegen voormelde beschikking ontvankelijk doch ongegrond.
2. In het eerste middel voert eiseres aan dat het hof van beroep onwettig
oordeelt dat het uitvoerend beslag onder derden, gelegd in handen van de
raadsman van eiseres, rechtsgeldig was gelegd omdat op het tijdstip van
betekening van het beslag verweerder nog geen kennis had van de neerlegging van het verzoekschrift, waarbij verhaal werd ingesteld tegen het
dwangbevel. De appelrechters zouden de in het middel aangewezen bepalingen hebben miskend door aldus te oordelen dat de stuitende werking
van het verhaal, anders gezegd het verlies van uitvoerbare kracht van
het dwangbevel, afhankelijk is van de kennis of mogelijke kennis, die de
beslagleggende administratie heeft van het bestaan van het verhaal, dat
door de belastingplichtige werd ingesteld tegen het dwangbevel.
3. Het hof van beroep gaat er in het bestreden arrest van uit dat het
door eiseres ingestelde verhaal bij tegensprekelijk verzoekschrift
slechts tegenwerpbaar is aan de administratie op het ogenblik waarop
deze kennis heeft of kon hebben van het bestaan van het verzoekschrift,
zodat het uitvoerend beslag onder derden, gelegd na de neerlegging van
het verzoekschrift, maar vóór de kennisneming van dat verzoekschrift
door de administratie, volkomen rechtsgeldig zou zijn.
(1) Zie concl. OM.
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Zoals eiseres aanvoert, miskent het hof van beroep aldus de wettelijke
regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake het tijdstip waarop een verhaal wordt geacht te zijn ingesteld, evenals de bepalingen aangaande de
vereiste over een uitvoerbare titel te beschikken om uitvoerend beslag
onder derden te kunnen leggen.
In beginsel kan uitvoerend beslag onder derden alleen maar worden gelegd op grond van een uitvoerbare titel.
Uit artikel 89, § 2 van het BTW-wetboek volgt dat de tenuitvoerlegging
is gestuit, zodra er verhaal is ingesteld. Anders gezegd, het instellen van
het verhaal heeft tot gevolg dat het dwangbevel geen uitvoerbare kracht
meer heeft, net zoals bijvoorbeeld een vonnis houdende veroordeling om
iets te doen, dat in eerste aanleg werd gewezen, ingevolge het instellen
van hoger beroep niet langer meer uitvoerbaar is.
Het instellen van het verhaal, waarvan sprake in de artikelen 85, § 2, 3°
en 89, § 2 van het BTW-wetboek, brengt dat gevolg automatisch teweeg,
zoals dat ook het geval is wanneer hoger beroep wordt ingesteld bij een
ter griffie neergelegd verzoekschrift.
Het verhaal is ingesteld op datum van neerlegging van het verzoekschrift, ongeacht de latere kennisgeving van dat verzoekschrift.
Ook hier kan de vergelijking worden gemaakt met het hoger beroep,
waarvan niet wordt betwist dat het tijdig is ingesteld wanneer het verzoekschrift ten laatste op de vervaldag van de termijn ter griffie van het
hof van beroep is neergelegd, en dit ongeacht de nog te verrichten kennisgeving van het verzoekschrift aan de tegenpartij.
Dat geldt evenzeer inzake het tegensprekelijk verzoekschrift.
Het is op het tijdstip van neerlegging van het verzoekschrift, dat zal
worden nagegaan of de vordering tijdig, dit is binnen de toepasselijke
termijn van verval, werd ingesteld, of de rechter bevoegd is, of de eiser
de vereiste bekwaamheid bezat om de vordering in te leiden (1).
Het is op datum van neerlegging van het verzoekschrift, dat de verjaring zal zijn gestuit (2).
Met de neerlegging van het verzoekschrift wordt de inleidende vordering of hoofdvordering, die het rechtsgeding opent, geformaliseerd. De
vordering is bij de rechter aanhangig gemaakt op het tijdstip van neerlegging van het verzoekschrift.
(1) Vgl. Cass. 9 januari 1989, AC 1988-89, 549; J. PETIT, Sociaal procesrecht, Brugge, die
Keure, 2007, 259, nr. 190, en 271, nr. 205.
(2) Zie W. WILMS, Dagvaarding en verjaring, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers,
1990, 43, nr. 65; J. PETIT, o.c., 259, nr. 190; M. REGOUT-MASSON, “La prescription en droit
civil et commercial”, in Prescription des actions. Récents développements et perspectives
dans les principales branches du droit, Jeune Barreau de Mons, 1986, 17; C. EYBEN en
J. ACOLTY, “La prescription extinctive en droit civil et commercial”, in B. COMPANION
(dir.), La prescription, Limal, Anthemis, 2011, 83, nr. 131; C. LEBON, “Stuiting, schorsing
en verlenging van verjaringstermijnen”, in I. CLAEYS (ed.), Verjaring in het privaatrecht.
Weet de avond wat de morgen brengt?, Mechelen, Kluwer, 2005, 96, nr. 11; Cass. 19 maart
1984, AC 1984, 930; B. HUMBLET en R. DAVIN, “La prescription extinctive en droit civil”,
in Les prescriptions et les délais, Jeune Barreau de Liège, 2007, 54.
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Vanaf dat ogenblik is derhalve de verjaring en de tenuitvoerlegging opgeschort en zijn geen uitvoeringsmaatregelen meer mogelijk (1).
De kennis die de wederpartij al dan niet heeft van de neerlegging van
dat verzoekschrift doet hieraan geen afbreuk.
In dat verband verwijst het hof van beroep dan ook ten onrechte naar
het beginsel inzake loyale procesvoering. Dat beginsel vermag de wet
niet te wijzigen. Daaruit blijkt met name dat de opschorting van de uitvoerbare kracht van het dwangbevel het gevolg is van het instellen van
een verhaal, niet van de kennis die de administratie heeft van dat verhaal.
Het bestreden arrest is derhalve niet naar recht verantwoord, waar het
oordeelt dat een uitvoerend beslag onder derden, gelegd op een tijdstip
waarop er reeds een verhaal werd ingesteld tegen het dwangbevel, dat
derhalve geen uitvoerbare kracht meer bezit, rechtsgeldig is gelegd.
Het eerste 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 28 juni 2011.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 mei 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis 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
1. Artikel 89, eerste lid, Btw-wetboek bepaalt dat, onder voorbehoud
van wat bepaald is in de artikelen 85, § 1 en § 2, en 85bis, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het vijfde deel, titel III, van het Gerechtelijk Wetboek
inzake gedwongen tenuitvoerlegging.
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel kan de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts worden gestuit door een vordering in
rechte.
(1) H. VANDEBERGH, De geschillenprocedure inzake BTW, Brussel, Larcier, 2005, 40,
nr. 72.
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2. Naar luid van artikel 1494 Gerechtelijk Wetboek mag geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed worden gelegd dan krachtens
een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken.
Krachtens artikel 1539, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de
schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit, bij deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden leggen op de bedragen en zaken die dezen
aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn.
3. Krachtens artikel 1385decies Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering inzake de geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, waarop titel Vbis van
boek II van het vierde deel van toepassing is, met uitzondering van de
alhier niet toepasselijke bepalingen 1034ter, 3°, en 1034quater.
Artikel 1034quinquies bepaalt dat het verzoekschrift met zijn bijlage
in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, bij aangetekende
brief wordt gezonden aan de griffier van het gerecht of ter griffie neergelegd.
4. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat wanneer een partij
zich verzet tegen een dwangbevel inzake btw en dit verweer wordt ingeleid met een verzoekschrift op tegenspraak, de zaak bij de rechter
aanhangig is gemaakt op datum van de neerlegging van dit verzoekschrift en de stuiting van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel in
de zin van artikel 89, tweede lid, Btw-wetboek op die datum effectief
wordt, zonder dat hiertoe de kennisgeving aan de tegenpartij van de
akte houdende stuiting vereist is.
Het beginsel van de loyale procesvoering doet hieraan niets af.
5. De appelrechter stelt vast dat op het moment dat in uitvoering van
het dwangbevel op 27 januari 2011 uitvoerend derdenbeslag werd gelegd,
de verweerder geen kennis had van het feit dat de eiseres dezelfde dag
een verzoekschrift tot betwisting van het dwangbevel had neergelegd
ter griffie.
Hij oordeelt dat het uitvoerend derdenbeslag regelmatig is en de bepaling van artikel 89 Btw-wetboek zodanig moet worden uitgelegd dat
de door de wet bepaalde stuiting slechts intreedt vanaf het ogenblik dat
de belastingadministratie kennis kreeg, minstens kon krijgen van het
instellen van deze vordering in rechte en dat een loyale procesgang
vergt dat de rechtsgevolgen van een stuiting van de tenuitvoerlegging
van een dwangbevel, dat uitvoerbaar is op grond van wettelijke bepalingen zolang er geen daad van stuiting is gesteld, slechts dan kunnen
ingaan wanneer de verweerder effectief kennis kreeg of kon krijgen van
de daad die de stuiting uitmaakt.
Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
21 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Thijs,
advocaat-generaal.
— Advocaten: mevr. Geinger en de heer
van Eeckhoutte.

N° 717
1°

— 21 november 2014
(AR F.13.0057.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — PERSONENBELASTING. — BEROEPSINKOMSTEN. — BEROEPSKOSTEN. — PREMIES VOOR EEN SCHULDSALDOVERZEKERING EN
OVERLIJDENSVERZEKERING — AFTREKBAARHEIDSVEREISTEN.

Uitgaven kunnen slechts als aftrekbare beroepskosten worden aangemerkt
wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep; de appelrechters die de premies voor een schuldsaldoverzekering en een overlijdensverzekering als aftrekbare beroepskosten beschouwen, zonder vast te stellen dat
deze uitgaven inherent zijn aan de uitoefening van het beroep doordat de leningen zonder deze verzekeringen niet zouden zijn toegestaan, verantwoorden hun beslissing niet naar recht (1). (Art. 49, eerste lid, WIB92)

(BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN T. F. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de verwerping als beroepskosten van bepaalde verzekeringspremies wat betreft de aanslag in de personenbelasting gevestigd in hoofde van verweerders in cassatie voor het
aanslagjaar 2006.
Eerste verweerder in cassatie had verscheidene schuldsaldo- of overlijdensverzekeringen afgesloten ter dekking van:
— een beroepsmatige lening aangegaan voor verbouwingswerken aan
zijn advocatenkantoor
— een financiering voor de aankoop van een bedrijfsvoertuig
— een kapitaal voor aankoop van kantoormateriaal en een kaskrediet,
en de verzekeringspremies, die ter uitvoering van deze contracten werden betaald, als beroepskost afgetrokken op grond van art. 49 WIB 92.
De belastingadministratie betwistte deze aftrek.
Bij het thans bestreden arrest oordeelde het hof van beroep te Gent
“dat het doel van de hoger aangehaalde verzekeringen niet is een patrimoni(1) Zie concl. OM.
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umelement te verwerven, maar de erfopvolgers van de eerste (verweerder in
cassatie) te beschermen tegen aanspraken van de bank in het geval waarin de
ontlener zou komen te overlijden en hij de lening nog niet zou hebben terugbetaald. Er dient dan ook te worden aangenomen dat de premies te beschouwen zijn als een beroepskost, verband houdende met de lening voor de
beroepsactiviteit”.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden arrest door in die zin te oordelen onder meer artikel 49 WIB92 heeft geschonden.
3. Kosten waarvan de belastingplichtige de aftrekbaarheid als beroepskost nastreeft, moeten worden getoetst aan de aftrekvoorwaarden van
artikel 49 WIB92.
Krachtens art. 49 WIB92 mogen de bruto-beroepsinkomsten slechts
worden verminderd met de kosten die terzelfder tijd aan de volgende vier
voorwaarden voldoen:
a. ze moeten noodzakelijk met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden;
b. ze moeten tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn,
met dien verstande dat als zodanig worden beschouwd, de beroepskosten
die tijdens het beschouwde tijdperk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt;
c. ze moeten gedaan of gedragen zijn om de belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden;
d ze moeten door de belastingplichtige verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag ervan betreft.
4. Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vast dat de belastingplichtige de keuze heeft tussen de belastingvermindering voorzien bij artikel 1451, 2° WIB92 en de aftrek van de premies als beroepskost in
toepassing van artikel 49 WIB92, en dat dit laatste uiteraard slechts
geldt indien de voorwaarden voor aftrek als beroepskost voorzien bij
deze bepaling verenigd zijn, “wat te dezen het geval is”.
Voor het hof lijkt het in het bestreden arrest te volstaan dat de overlijdensverzekeringen gesloten zijn tot waarborg van beroepsmatige leningen om zelf ook een beroepsmatig karakter te verkrijgen (volgens het
principe “bijzaak volgt hoofdzaak”).
Zoals eiser in cassatie aanvoert, mag dat principe echter niet worden
beschouwd als een passe-partout om uitgaven die wezenlijk van aard verschillen, maar die op een bepaalde manier in verband staan met andere
uitgaven waarvan het beroepskarakter niet ter discussie staat, automatisch eveneens als beroepsmatig aan te merken.
Uit het bestreden arrest blijkt op geen enkele wijze dat het hof de verzekeringspremies aan voormelde voorwaarden heeft getoetst.
Het enige dat het hof vaststelt omtrent de toepassing van art. 49 WIB92
is dat de voorwaarden voor aftrek als beroepskost voorzien bij deze bepaling “te dezen” verenigd zijn.
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Nochtans besloot eiser in cassatie in zijn appelconclusies dat “tussen
de verzekeringspolissen en de leningsovereenkomsten, er zodoende geen
enkele link (is) die aantoont dat deze verzekeringen werden aangegaan
met het oog op het verkrijgen van de beroepsmatige leningen (…)”.
Het hof van beroep heeft in casu nagelaten te onderzoeken of het sluiten van de betreffende overlijdensverzekeringen wel noodzakelijk was
voor het verkrijgen van de beroepsmatige kredieten.
5. Naar mijn oordeel hadden de appelrechters de premies maar als aftrekbare beroepskosten kunnen kwalificeren indien zij hadden vastgesteld dat de bank, om de betrokken leningen te bekomen, het afsluiten
van een schuldsaldoverzekering eiste als waarborg.
De hoven van beroep te Brussel en Luik hebben overigens reeds in die
zin geoordeeld (1).
Als niet wordt vastgesteld dat het aangaan van een schuldsaldoverzekering een door de bank opgelegde voorwaarde is om de lening te kunnen
bekomen. — en het dus een vrij door de belastingplichtige gekozen extra
optie is die louter dient om, bij overlijden, de erfgenamen te vrijwaren
voor de last van een niet-terugbetaalde lening. — dan is m.i. niet voldaan aan de voorwaarde dat de uitgave moet zijn gedaan of gedragen om
belastbare inkomsten te verwerven of te behouden.
Door te oordelen dat de premies te beschouwen zijn als een beroepskost
om reden dat de verzekering verband houdt met een lening voor de beroepsactiviteit, zonder te onderzoeken of aan de voorwaarde dat de kost
werd gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden werd voldaan, en zonder meer bepaald het noodzakelijk karakter
van het sluiten van de overlijdensverzekeringen voor het verkrijgen van
de beroepsmatige kredieten na te gaan, schendt het bestreden arrest m.i.
art. 49 WIB92.
Het enig 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 Gent van 18 december 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 mei 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
(1) Brussel 18 mei 2001, FJF 2002, 28; Luik 18 september 2002, FJF 2002, 734.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2680 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2680

ARRESTEN VAN CASSATIE

21.11.14 - N° 717

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 49, eerste lid, WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of
te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt
door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door
alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
2. Uit deze bepaling volgt dat uitgaven als aftrekbare beroepskosten
kunnen worden aangemerkt wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.
3. De appelrechters stellen vast dat de verweerders in hun aangifte
opgave deden van onder meer de volgende beroepskosten:
— een premie van 218,17 euro voor een schuldsaldoverzekering verbonden aan een lening voor verbouwingswerken aan het advocatenkantoor van de eerste verweerder;
— 350,83 euro aan premies voor overlijdensverzekeringen verbonden
aan leningen voor de aanschaf van een bedrijfsvoertuig, kantoormaterieel en voor een kaskrediet met betrekking tot het door de eerste verweerder uitgeoefende beroep van advocaat.
Zij oordelen dat “het doel van de hoger aangehaalde verzekeringen
niet is een patrimoniumelement te verwerven, maar de erfopvolgers
van de [eerste verweerder] te beschermen tegen aanspraken van de
bank in het geval waarin de ontlener zou komen te overlijden en hij de
lening nog niet zou hebben terugbetaald. Er dient dan ook te worden
aangenomen dat de premies te beschouwen zijn als een beroepskost,
verband houdend met de lening voor de beroepsactiviteit”.
4. Door aldus de premies voor de schuldsaldoverzekering en de overlijdensverzekeringen als aftrekbare beroepskosten te beschouwen, zonder vast te stellen dat deze uitgaven inherent zijn aan de uitoefening
van het beroep doordat de leningen zonder deze verzekeringen niet zouden zijn toegestaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2681 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 718 - 21.11.14

2681

ARRESTEN VAN CASSATIE

21 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 718
1°

— 21 november 2014
(AR F.13.0099.N)

KAMER

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEWIJSVOERING. — TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID. — WETTELIJK VERMOEDEN. —
DRAAGWIJDTE.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEWIJSVOERING. — TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID. — WETTELIJK VERMOEDEN. —
TEGENBEWIJS.

1° Krachtens artikel 341 WIB92 worden de uitgaven, bestedingen, investeringen
en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar tijdvak, die zijn
aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid
blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, geacht, behoudens tegenbewijs, voort
te komen uit netto belastbare inkomsten; het wettelijk vermoeden houdt in dat
de administratie bij de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst
noch de aard van de bezittingen op grond waarvan een indiciaire taxatie is
verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg de bezittingen niet dient onder
te brengen in een van de in artikel 6 van het wetboek bedoelde inkomstencategorieën; de verborgen inkomsten worden geacht van onbepaalde oorsprong
te zijn en bijgevolg belastbaar volgens het gewone stelsel van aanslag tegen het
progressief tarief per schijf (1). (Art. 341, WIB92)
2° Wanneer de administratie, na te hebben geoordeeld dat het bedrag van de
aangegeven inkomsten niet met de werkelijkheid overeenstemt, de belastbare
grondslag heeft vastgesteld volgens zodanige tekenen en indiciën waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
rust het tegenbewijs op de belastingplichtige; de belastingplichtige moet aan
de hand van positieve en controleerbare gegevens aantonen dat die hogere
graad van gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare periode zijn verkregen (2). (Art. 341, WIB92)

(V. T. BELGISCHE STAAT,

MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de lastens eiseres gevestigde
aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2006 en 2007 op
grond van tekenen en indiciën (art. 341 WIB92).
Voor het aanslagjaar 2006 werd een indiciair tekort vastgesteld van
181.155,85 EUR en voor het aanslagjaar 2007 een indiciair tekort van
(1) Zie de concl. OM.
(2) Id.
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998.518,14 EUR, welke tekorten als inkomsten van onbepaalde oorsprong
werden belast.
Deze tekorten werden door eiseres verantwoord door een schenking die
zij in de vorm van een handgift van 2.000.000,00 EUR in contanten, van de
Heer J. D. zou hebben ontvangen.
Het bezwaarschrift dat eiseres indiende tegen beide aanslagen werd bij
beslissing van 26 oktober 2009 van de gewestelijke directeur afgewezen
als ongegrond.
Op 22 januari 2010 diende eiseres een verzoekschrift op tegenspraak in
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt. Bij vonnis van 1 december 2011 werd de vordering van eiseres ongegrond verklaard.
Tegen deze beslissing werd op 8 februari 2012 een verzoekschrift tot hoger beroep ingediend.
Bij het thans bestreden arrest van 19 maart 2013 bevestigde het Hof van
Beroep te Antwerpen het vonnis van de eerste rechter.
2. Het eerste middel voert aan dat het bestreden arrest:
— niet heeft onderzocht of er een band is aangetoond tussen de door eiseres gedane uitgaven en het bestaan van eventuele verborgen inkomsten;
— de tekenen en indiciën ten onrechte heeft gekwalificeerd als beroepsinkomsten van onbepaalde oorsprong daar waar de gewestelijke directeur de kwalificatie als beroepsinkomsten nog uitdrukkelijk uitsloot;
— voorbijgaat aan de manifeste onwaarschijnlijkheid dat de betrokken
uitgaven met een verrijking van de jaren zijn gebeurd waarin er een band
was met België en aan het feit dat als er daadwerkelijk verborgen inkomsten zouden zijn geweest in de periode van voor de immigratie van
eiseres naar België deze inkomsten niet in België belastbaar zouden zijn
geweest.
3. Artikel 341 WIB92 bepaalt dat de raming van de belastbare grondslag,
zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, behoudens tegenbewijs, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.
Krachtens die bepaling worden de uitgaven, bestedingen, investeringen
en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar tijdperk,
die zijn aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, geacht, behoudens tegenbewijs, voort te komen uit de belastbare inkomsten.
Wanneer de administratie de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel 341 WIB92, heeft vastgesteld volgens tekenen en indiciën waaruit
een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere
inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen
of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare zijn
verkregen (1).
(1) Cass. 11 februari 2002, AR F.00.0016.F, AC 2002, nr. 94; Cass. 16 februari 2001, AR
F.99.0065.N, AC 2001, nr. 95; Cass. 2 januari 1997, AR F.96.0074.F, AC 1997, nr. 3.
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Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord, vereist de
toepassing van artikel 341 WIB92 aldus niet dat er een verband wordt
aangetoond tussen de uitgaven die worden aangemerkt als tekenen en
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, en het bestaan van de verborgen gehouden belastbare inkomsten.
Wanneer het bestaan van die uitgaven wordt bewezen, worden die uitgaven krachtens de wet immers vermoed voort te komen uit de verborgen belastbare inkomsten, behoudens tegenbewijs.
In zoverre het eerste middel het bestreden arrest verwijt dat het de
weerhouden uitgaven en investeringen als tekenen en indiciën van gegoedheid heeft gekwalificeerd “zonder dat het Hof van Beroep heeft nagegaan of er een band is aangetoond tussen de uitgaven en het bestaan van
eventuele verborgen inkomsten”, kan het niet worden aangenomen.
Op grond van het wettelijk vermoeden dat in artikel 341 WIB92 ligt besloten, wordt dat verband immers geacht voorhanden te zijn.
4. In zoverre het eerste middel aanvoert dat het bestreden arrest de tekenen en indiciën ten onrechte heeft gekwalificeerd als beroepsinkomsten
berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist het
aldus feitelijke grondslag.
De appelrechters oordeelden immers als volgt:
“4.4. De administratie heeft het weerhouden indiciair tekort terecht
belast als een inkomen van onbepaalde oorsprong. Het was immers niet
mogelijk om met zekerheid te bepalen tot welke inkomstencategorie het
indiciair tekort behoorde, zodat het inkomen terecht als een netto-inkomen in de zin van artikel 6 WIB’92 beschouwd werd”.
De inkomsten die door indiciën aan het licht gekomen zijn, worden
vermoed beroepsinkomsten te zijn, maar de belastingadministratie
dient de oorsprong van de inkomsten te bewijzen. Behoudens bewijs van
hun specifieke oorsprong, worden de inkomsten geacht belastbare nettoinkomsten te zijn in de zin van artikel 6 WIB92 waarvan de oorsprong voor
het overige onbepaald blijft. Wanneer de oorsprong van die inkomsten
niet kan bepaald worden, moet worden uitgegaan van de regel dat het gewone stelsel van aanslag wegens zijn primauteit toepassing dient te vinden” (1).
Uit deze overwegingen blijkt dat het bestreden arrest de inkomsten die
door de tekenen en indiciën aan het licht waren gekomen niet als beroepsinkomsten heeft gekwalificeerd, maar wel als inkomsten van onbepaalde oorsprong, zijnde belastbare netto-inkomsten in de zin van artikel 6
WIB92.
5. Het wettelijk vermoeden van artikel 341 WIB92 houdt in dat de administratie bij de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst,
noch de aard van de bezittingen op grond waarvan een indiciaire taxatie
is verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg die bezittingen niet dient
onder te brengen in een van de in artikel 6 WIB92 bedoelde bijzondere inkomstencategorieën. Het is aan de belastingplichtige om met positieve,
(1) Bestreden arrest, p. 12, voorlaatste alinea — p. 13, eerste alinea.
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doorslaggevende en controleerbare elementen het bewijs te leveren van
de werkelijke aard en herkomst van de middelen (1).
Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat de inkomsten
die door de weerhouden indiciën aan het licht zijn gekomen, netto-inkomsten zijn van onbepaalde oorsprong in de zin van artikel 6 WIB92.
6. Het bestreden arrest oordeelde dat de administratie zowel het bestaan als het bedrag van de uitgaven heeft bewezen (2), terwijl het werkelijk bestaan van de financiële middelen die het weerhouden tekort
zouden kunnen weerleggen niet is bewezen nu eiseres geen positieve, bewijskrachtige en controleerbare gegevens heeft voorgelegd, noch bewijst
dat er sprake is van willekeur (3).
Eiseres werd aldus niet gevolgd waar zij aanvoerde dat er sprake was
van een schenking en waar zij stelde dat het indiciair tekort door zijn
omvang nooit op een geloofwaardige wijze aanleiding kon geven tot een
vermoeden dat het tekort verband hield met een gegoedheid van de twee
jaren dat eiseres fiscaal inwoner in België was.
In zoverre het middel opkomt tegen deze onaantastbare beoordeling
van de feiten door de appelrechters is het onontvankelijk.
7. In het tweede middel voert eiseres aan dat artikel 341 WIB92 strijdig
is met het fiscale legaliteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 170, § 1,
G.W., nu “voor de toepassing van de indiciaire taxatiemethode de belastbare materie (met name de kwalificatie van de inkomsten) en de toepasselijke tarieven immers niet bij wet (worden) bepaald”.
Wanneer de administratie gebruik maakt van de taxatie volgens tekenen en indiciën, maakt zij een globale raming van het belastbaar inkomen. De belastbare grondslag waarop rijksinwoners belast worden
bestaat uit verschillende inkomstencategorieën, met name de onroerende, de roerende, de diverse en de bedrijfsinkomsten (4).
De belastbare grondslag die op grond van indiciën wordt vastgesteld,
omvat bijgevolg de totaliteit van de inkomsten, zonder dat het nog nodig
is om de aard van de betrokken inkomsten aan te duiden. Sinds de ingrijpende fiscale hervorming van de inkomstenbelastingen in 1962 bestaat er
in de personenbelasting nog maar één grondslag, namelijk het netto globaal inkomen (5).
Het wettelijk vermoeden ex artikel 341 WIB92 houdt dus in dat de administratie bij de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst,
noch de aard van de bezittingen op grond waarvan een indiciaire taxatie
is verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg die bezittingen niet dient
onder te brengen in een van de in artikel 6 WIB92 bedoelde bijzondere inkomstencategorieën; het komt aan de belastingplichtige toe om met po(1) Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, Pas. 2009, nr. 591, met concl. van advocaatgeneraal HENKES; Cass. 22 oktober 2004, AR F.03.0028.N, AC 2004, nr. 502, met concl. OM.
(2) P. 11, tweede alinea.
(3) P. 12, derde laatste alinea.
(4) Artikel 6 WIB92.
(5) Cfr. mijn conclusie bij Cass. 22 oktober 2004, AR F.03.0028.N, AC 2004, nr. 502, met
verwijzing naar MAES, L., “De aanslag op grond van tekenen en indiciën. Evolutie van
de indiciaire belastingheffing in 50 jaar”, TFR, 1988, 229-230.
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sitieve, doorslaggevende en controleerbare elementen het bewijs te
leveren van de werkelijke aard en herkomst van de middelen (1).
Dit heeft tot gevolg dat de verborgen gehouden inkomsten, behoudens
tegenbewijs, geacht worden van onbepaalde oorsprong te zijn en bijgevolg belastbaar zijn volgens het gewone stelsel van aanslag tegen het
progressief tarief per schijf.
Artikel 341 WIB92 bepaalt aldus zelf hoe de administratie de inkomsten
moet kwalificeren (van onbepaalde oorsprong) en welk belastingtarief
(het gewone stelsel van aanslag tegen het progressief tarief per schijf)
van toepassing is.
In zoverre het middel aanvoert dat in artikel 314 WIB92 niet is bepaald
wat de aard is van de vermoede inkomsten, noch wat het toepasselijk belastingtarief is, faalt het naar recht.
8. Hoewel het invoeren van belastingen ten behoeve van de Staat, overeenkomstig artikel 170 G.W., een uitdrukkelijk aan de wetgever voorbehouden bevoegdheid is, zodat elke delegatie die betrekking heeft op het
bepalen van één van de essentiële elementen van de belasting, zoals de
grondslag en de aanslagvoet van de belasting en de identiteit van de belastingplichtige, in beginsel ongrondwettig is, kan de wetgever de Koning niettemin opdragen om minder belangrijke maatregelen uit te
vaardigen, die niet van aard zijn een terugslag te hebben op de schuld
van de belastingplichtige, zoals de wijze van aangifte van de belastbare
inkomsten, de kennisgeving van de aanslagen en de maatregelen inzake
controle en inning (2).
Een delegatie aan de Koning is niet in strijd met het wettigheidsbeginsel wanneer de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de
essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld (3).
Van de wetgever kan inderdaad niet worden verwacht dat hij alle mogelijke aspecten van een belasting voorafgaandelijk regelt in een aangelegenheid waarin het uiteenlopend karakter van de situaties het niet
mogelijk maakt ze alle te voorzien (4).
9. De verenigbaarheid van een fiscale bepaling met het fiscale wettigheidsbeginsel moet bovendien vanuit de bijzondere context van die bepaling worden bekeken (5).
(1) Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, Pas. 2009, nr. 591, met concl. van advocaatgeneraal HENKES; cfr. mijn conclusie bij Cass. 1 oktober 2004, AR F.03.0038.N, AC 2004,
nr. 448, met concl. OM.
(2) D. DE GROOT, “Over de invoering en het belang van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden”, TFR 2009, afl. 360, 344; A. ALEN, Algemene
beginselen en grondslagen van het Belgisch publiekrecht, Brussel, Story-Scientia, 1988,
420; J. THEUNIS, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof”, TFR 1994-95, afl. 295, 79.
(3) GwH 20 april 2005, nr. 75/2005, B.30; GwH 21 februari 2007, nr. 32/2007, B.6-B.8; GwH
17 oktober 2007, nr. 131/2007, B.3-B.4.
(4) GwH 6 oktober 1999, nr. 105/99, B.3 tot B.6.3; GwH, 24 oktober 2004, nr. 188/2004, B.7.
(5) GwH 24 april 2008, nr. 72/2008, B.7.3.
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Ook bij de toetsing van artikel 341 WIB92 aan het fiscaal wettigheidsbeginsel dient rekening te worden gehouden met de bijzondere context
van deze bepaling.
Met deze bepaling, die tot doel heeft belastingontduiking tegen te
gaan, werd een bewijsmiddel ingevoerd op grond waarvan de administratie tot belastingheffing kan overgaan in de gevallen waarin de belastingplichtige uitgaven heeft gedaan die hij op grond van de door hem
aangegeven inkomsten niet had kunnen doen. Voor een doelmatig gebruik van dit bewijsmiddel is vereist dat de administratie zich niet moet
bekommeren omtrent de juiste kwalificatie van de verborgen gehouden
inkomsten:
“Wil het belastingbestuur op een efficiënte wijze gebruik kunnen maken van de indiciaire taxatiemethode om de belastingheffing zo dicht
mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, veronderstelt zulks dat de
administratie in het kader van het wettelijk vermoeden dat door deze
wetsbepaling wordt ingesteld, over de mogelijkheid beschikt het indiciair tekort een zekere kwalificatie te geven” (1).
Artikel 341 WIB92 kan dan ook niet worden beschouwd als een algemene machtigingsbepaling die de administratie zou toestaan bij algemene
maatregel zelf de belastbare materie vast te stellen, doch betreft louter
een bewijsmiddel om in concrete gevallen bijzondere situaties individueel te beoordelen.
Het fiscaal legaliteitsbeginsel vereist niet dat de wetgever op nog meer
gedetailleerde wijze de inhoudelijke voorwaarden voor de toepassing van
artikel 341 WIB92 moet bepalen vermits dit omwille van de aard zelf van
het verschijnsel dat artikel 341 WIB92 wil bestrijden, onmogelijk is (2).
Het volstaat dat op grond van het vermoeden van artikel 341 WIB92 de
kwalificatie van de niet-aangegeven inkomsten kan worden bepaald, alsook het toepasselijk belastingtarief.
Welnu, krachtens deze bepaling worden de niet-aangegeven inkomsten
geacht van onbepaalde oorsprong te zijn en belastbaar te zijn volgens het
gewone stelsel van aanslag tegen het progressief tarief per schijf (3).
Het feit dat de belastingplichtige die indiciair wordt belast daarenboven over de mogelijkheid beschikt om die kwalificatie van de inkomsten
te betwisten en steeds door middel van positieve en controleerbare gegevens kan aantonen dat de te rechtvaardigen uitgaven werden gedaan met
andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen, staat op zich garant voor de eerbiediging van het fiscale wettigheidsbeginsel.
Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
(1) Mijn conclusie bij Cass. 22 oktober 2004, AR F.03.0028.N, AC 2004, nr. 502.
(2) Cf. GwH 24 april 2008, nr. 72/2008, B.7.3.
(3) Cass. 16 oktober 2009, AR F.08.0018.F, Pas. 2009, nr. 591, met concl. van advocaatgeneraal HENKES; cfr. mijn conclusie bij Cass. 1 oktober 2004, AR F.03.0038.N, AC 2004,
nr. 448, met concl. OM.
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In zoverre het tweede middel aanvoert dat artikel 341 WIB92 onverenigbaar zou zijn met het fiscaal wettigheidsbeginsel ex artikel 170 G.W.,
faalt het derhalve naar recht.
Er bestaat dan ook geen aanleiding toe om de onder het middel voorgestelde prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
10. Het derde middel bekritiseert artikel 341 WIB92 vanuit de invalshoek
van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, dat het ongestoord
genot van de eigendomsrechten waarborgt.
Eiseres voert terzake aan dat de inmenging van de overheid in het
recht op ongestoord genot van de eigendom enkel toegelaten is wanneer
dit op basis van een wet gebeurt. Hierbij is vereist dat die wet voldoende
toegankelijk en duidelijk is, alsook voorzienbaar en consistent in de toepassing.
Artikel 341 WIB92 zou niet aan deze vereisten voldoen nu niets wordt
bepaald omtrent de kwalificatie van de inkomsten en het toepasselijk
tarief.
Uit het antwoord op het tweede middel volgt dat deze grief faalt naar
recht.
Artikel 341 WIB92 bepaalt immers op duidelijke en voorzienbare wijze
hoe de administratie de inkomsten moet kwalificeren (van onbepaalde
oorsprong) en welk belastingtarief (het gewone stelsel van aanslag tegen
het progressief tarief per schijf) van toepassing is.
11. In het vierde middel voert eiseres aan dat de kwalificatie van de inkomsten op grond van artikel 341 WIB92 als inkomsten van onbepaalde
oorsprong, leidt tot de schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel:
“Door de kwalificatie als inkomsten van onbepaalde oorsprong bij de
toepassing van de taxatie op basis van tekenen en indiciën wordt verhinderd dat eventuele negatieve resultaten binnen één van de vier voorziene
inkomstencategorieën nog van de op basis van artikel 341 WIB 1992 geraamde belastbare grondslag afgetrokken kunnen worden.
Dit onderscheid vormt een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel doordat belastingplichtigen onderworpen worden aan een
veel zwaardere taxatie (op brutobasis) wanneer de belastingadministratie zich vergenoegt met de toepassing van de indiciaire taxatiemethode,
terwijl de taxatie lichter is wanneer de belastingadministratie haar rol
vervult en de inkomsten naar hun aard bepaalt bij de aanslag (taxatie op
nettobasis).”
12. Artikel 341 WIB92 voorziet in een wettelijk bewijsmiddel dat zonder
onderscheid van toepassing is voor elke belastingplichtige van wie vastgesteld wordt dat er tekenen en indiciën zijn waaruit een hogere graad
van gegoedheid blijkt dan uit zijn aangegeven inkomsten. De door eiseres aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel berust niet op een
onderscheid tussen personen die in dezelfde juridische situatie verkeren,
maar berust op een onderscheid tussen personen die in onderscheiden juridische situaties verkeren.
De aangevoerde discriminatie heeft aldus betrekking op ongelijke toestanden die ook verschillend worden behandeld zodat er geen schending
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is van het gelijkheidsbeginsel en er geen reden is om het Grondwettelijk
Hof een prejudiciële vraag te stellen (1).
Krachtens artikel 341 WIB92 worden de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar
tijdperk, die zijn aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, geacht,
behoudens tegenbewijs, voort te komen uit netto belastbare inkomsten,
m.a.w. na aftrek van eventuele negatieve resultaten en kosten. Uitgaven
worden immers gedaan met netto inkomsten en niet met bruto inkomsten.
In zoverre het middel aanneemt dat de geraamde inkomsten bij de toepassing van de indiciaire taxatiemethode belast worden op brutobasis,
faalt het derhalve naar recht, zoals verweerder terecht opwerpt.
Uw Hof is in deze omstandigheden niet gehouden de door eiseres voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen (2).
Eiseres diende in ieder geval niet in de weerhouden belastbare grondslag te berusten. Zij vermocht steeds het tegenbewijs leveren dat de te
rechtvaardigen uitgaven en tegoeden ofwel uit de aangegeven inkomsten
ofwel uit niet-belastbare bronnen voortspruiten. Ook de bewijslast van
eventuele negatieve resultaten die van de belastbare grondslag aftrekbaar zijn rustte in dat opzicht op eiseres.
Te dezen legde eiseres echter geen enkel objectief en controleerbaar
bewijs voor dat de uitgaven kon rechtvaardigen, noch werd het bestaan
aangevoerd van negatieve resultaten van welke aard ook.
Anders dan het middel stelt, steunde de taxatie bijgevolg niet op een
onwettige basis en was zij evenmin willekeurig of deloyaal.
Ook het vierde middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 19 maart 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 mei 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
(1) Cass. 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, AC 2003, nr. 367; Cass. 10 maart 2003, AR
S.02.0085.F, AC 2003, nr. 161; Cass. 28 januari 2003, AR P.02.0431.N, AC 2003, nr. 62; Cass.
10 december 2002, AR P.01.1090.N, AC 2002, nr. 660.
(2) Cass. 11 februari 2003, AR P.02.0394.N, AC 2003, nr. 93.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 341, eerste lid, WIB92, bepaalt: “Behoudens tegenbewijs
mag de raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen
als voor natuurlijke personen, worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.”
2. Krachtens die bepaling worden de tijdens een belastbaar tijdvak
vastgestelde uitgaven, beleggingen, investeringen en vermogensaangroei, die worden aangemerkt als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
behoudens tegenbewijs, vermoed voort te komen van belastbare inkomsten.
Het wettelijk vermoeden houdt in dat de administratie bij de bepaling van de belastbare grondslag noch de afkomst noch de aard van de
bezittingen op grond waarvan een indiciaire taxatie is verantwoord,
dient aan te tonen en bijgevolg de bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 van het wetboek bedoelde inkomstencategorieën.
Wanneer de administratie, na te hebben geoordeeld dat het bedrag
van de aangegeven inkomsten niet met de werkelijkheid overeenstemt,
de belastbare grondslag heeft vastgesteld volgens zodanige tekenen en
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, rust het tegenbewijs op de belastingplichtige. De
belastingplichtige moet aan de hand van positieve en controleerbare
gegevens aantonen dat die hogere graad van gegoedheid voortkomt uit
andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare periode zijn verkregen.
3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat artikel 341, eerste lid,
WIB92 vereist dat een verband wordt aangetoond tussen de uitgaven die
worden aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad
van gegoedheid blijkt en het bestaan van verborgen gehouden inkomsten, faalt het naar recht.
4. De appelrechters oordelen dat het indiciair tekort terecht belast
werd als een inkomen van onbepaalde oorsprong omdat het niet mogelijk was om met zekerheid te bepalen tot welke inkomstencategorie
het indiciair tekort behoorde, zodat het inkomen terecht werd beschouwd als een netto-inkomen in de zin van artikel 6 WIB92.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters de tekenen
en indiciën hebben gekwalificeerd als beroepsinkomen, berust het op
een onjuiste lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
5. In zoverre het middel aanvoert dat de belastingadministratie verkeerdelijk een kapitaal heeft belast dat door zijn omvang niet op een
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geloofwaardige wijze aanleiding kan geven tot een vermoeden dat het
verband houdt met verborgen inkomsten, vraagt het een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Tweede middel
6. Uit het antwoord op het eerste middel volgt dat artikel 341 WIB92
slechts een bewijsmiddel is.
7. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 341 WIB92 geen loutere bewijsbepaling maar eveneens een belastingbepaling is, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
De eerste prejudiciële vraag die uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, moet niet worden gesteld.
8. In zoverre het middel aanvoert dat de belastingadministratie op
voorhand had uitgesloten dat de niet-aangegeven inkomsten waarvan
het indiciair tekort blijk geeft, beroepsinkomsten zijn, vraagt het een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ook de tweede prejudiciële vraag moet niet worden gesteld.
Derde middel
9. Het wettelijk vermoeden dat vervat is in artikel 341 WIB92 houdt
in dat de administratie bij het bepalen van de belastbare grondslag,
noch de afkomst, noch de aard van de bezittingen op grond waarvan een
indiciaire taxatie is verantwoord, dient aan te tonen en bijgevolg de bezittingen niet dient onder te brengen in een van de in artikel 6 WIB92
bedoelde bijzondere inkomstencategorieën.
De verborgen inkomsten worden geacht van onbepaalde oorsprong te
zijn en bijgevolg belastbaar volgens het gewone stelsel van aanslag tegen het progressief tarief per schijf.
10. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 341 WIB92 niet voldoet
aan de vereisten die bepaald worden door artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM, omdat die wetsbepaling niets bepaalt omtrent
de kwalificatie van de inkomsten en het erop toepasselijke tarief, gaat
uit van een verkeerde rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
11. Krachtens artikel 341 WIB92 worden de uitgaven, bestedingen, investeringen en toenamen van vermogen vastgesteld tijdens een belastbaar tijdvak, die zijn aangemerkt als tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
geacht, behoudens tegenbewijs, voort te komen uit netto belastbare inkomsten.
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12. Het middel dat ervan uitgaat dat de belastingplichtige op brutobasis wordt getaxeerd, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt
mitsdien naar recht.
De prejudiciële vraag die van die onjuiste rechtsopvatting uitgaat,
moet niet worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
21 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Delbrouck (bij de balie te Hasselt) en de heer De Bruyn.

N° 719
1°

— 21 november 2014
(AR F.13.0159.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — ALGEMEEN. —
VRAAG OM INLICHTINGEN. — OVERLEGGING VAN BOEKEN OF BESCHEIDEN.

De belastingplichtige kan in het kader van een vraag om inlichtingen niet
worden verplicht om boeken of bescheiden aan de administratie te bezorgen;
het staat de administratie vrij om de belastingplichtige te verzoeken om daartoe op vrijwillige basis over te gaan hetgeen evenwel veronderstelt dat dit
niet gebeurt onder dreiging van sancties (1). (Artt. 315, eerste lid, en 316,
WIB92)

(CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION N.V. T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIËN)
Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. Onderhavige betwisting betreft de regelmatigheid van een door de
administratie op 3 maart 2009 toegezonden vraag om inlichtingen betreffende de aanslagjaren 2007 en 2008, waarin eiseres werd verzocht om de
administratie een afschrift te bezorgen “van de rekening met alle crediten debetverrichtingen”, alsook een afschrift van “alle boekhoudkundige
stukken waarop de boekingen zijn gebaseerd”.
Eiseres voldeed aan dit verzoek en maakte de gevraagde inlichtingen
en stukken over aan de administratie.
Op 22 oktober 2009 verstuurde de administratie, overeenkomstig artikel 333, derde lid, WIB92, een aangetekend schrijven naar eiseres waarin
werd medegedeeld dat er aanwijzingen van fraude bestaan die de admini(1) Zie concl. OM.
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stratie toelaten de onderzoekstermijnen uit te breiden met een aanvullende termijn van vier jaar.
Bij dagvaarding van 17 maart 2011 vorderde eiseres van de rechtbank dat
de uitbreiding van de fiscale onderzoekstermijn, in zoverre die steunde op
een onwettige vraag tot inlichtingen, onwettig zou worden verklaard.
Eiseres hield voor dat een vraag om inlichtingen overeenkomstig artikel 316 WIB92 niet het voorleggen van boeken en bescheiden tot voorwerp
hebben. De vraag om inlichtingen van 3 maart 2009 met mededeling van
stukken was volgens eiseres derhalve onwettig, temeer daar werd gedreigd met de toepassing van sancties ingeval van overtreding van artikel 316 WIB92.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent verklaarde bij vonnis van 6
januari 2012 de vordering ontoelaatbaar bij gebreke aan uitputting van
de voorafgaandelijke administratieve procedure.
In graad van beroep werd de vordering toelaatbaar, maar ongegrond
verklaard. In het thans bestreden arrest oordeelden de appelrechters dat
de vraag om inlichtingen met mededeling van stukken dd. 3 maart 2009
niet als onwettig kan beschouwd worden.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het bestreden arrest deze beslissing “niet wettig verantwoordt nu het verweerder niet
vrij staat om vanuit praktische overwegingen de vrijwillige mededeling
met verplaatsing van de gewenste afschriften en boekhoudkundige stukken te vragen aan eiseres, maar integendeel het verweerder niet toegelaten is de voorlegging daarvan met verplaatsing te vragen onder het
mom van die vraag om inlichtingen, die krachtens artikel 316 WIB/92 immers wettelijk geen vraag tot voorlegging van boeken en bescheiden tot
voorwerp kan hebben (Schending van het aangehaald artikel 316 WIB/92),
waaraan overigens krachtens artikel 315 WIB/92 enkel zonder verplaatsing voldaan moet worden (Schending van artikel 315 WIB/92) en niet onder de schijnbare dwang van de sancties die het niet respecteren van de
concreet verwoorde vraag strekkende tot mededeling van de gewenste
stukken tot gevolg kan hebben (Schending van de aangehaalde artikel
315, 316, 445 en 449 WIB/92).”
3. Eenieder die onderworpen is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners is, krachtens artikel 315 WIB92, verplicht de administratie, op
haar verzoek, zonder verplaatsing, met het oog op het nazien ervan, alle
boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag
van zijn belastbare inkomsten te bepalen.
Uit deze bepaling volgt dat de administratie in principe de boeken en
bescheiden bij de belastingplichtige zelf dient te onderzoeken. De administratie kan dus niet eisen dat de boeken en bescheiden naar zijn kantoor zouden worden gebracht.
Het gebruik van de term “zonder verplaatsing” in artikel 315 WIB92
sluit nochtans niet uit dat de administratie aan de belastingplichtige
kan voorstellen om de boeken en bescheiden naar de taxatiedienst te
brengen met het oog op een controle in de kantoren van de administratie, zij het dat de belastingplichtige niet verplicht is om daarop in te
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gaan. Beslist de belastingplichtige uit vrije wil er toch op in te gaan, dan
is artikel 315 WIB92 niet geschonden (1).
4. Artikel 316 WIB92 bepaalt dat, onverminderd het recht van de administratie tot het vragen van mondelinge inlichtingen, eenieder die onderhevig is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de
rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners verplicht is
de administratie, op haar verzoek, binnen een maand na de datum van
verzending van de aanvraag, welke termijn wegens wettige redenen kan
worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van
hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.
Wanneer de administratie, met toepassing van artikel 316 WIB92, een
vraag om inlichtingen verstuurd naar de belastingplichtige met het verzoek, tot staving van die inlichtingen, bepaalde stukken voor te leggen
op het kantoor van de administratie, dan is de belastingplichtige, net zoals bij de toepassing van artikel 315 WIB92 niet verplicht om daar gevolg
aan te geven.
Beslist hij vrijwillig om de gevraagde stukken naar het kantoor van de
administratie te brengen, dan ligt geen schending voor van artikel 316
WIB92, noch van artikel 315 WIB92.
De administratie kan bijgevolg in een schriftelijke vraag om inlichtingen de belastingplichtige verzoeken tot staving van zijn antwoord bepaalde attesten of bewijsstukken mede te delen (2).
Vanuit die optiek is het logisch dat wanneer, zoals in onderhavige
zaak, gevraagd wordt inlichtingen te verschaffen omtrent bepaalde boekingen op bepaalde rekeningen, ook een afschrift wordt gevraagd van
alle boekingen tijdens het belastbaar tijdperk en dus van de historiek
van deze rekening.
In zoverre het middel aanvoert dat het verzoek tot voorlegging van
stukken in de kantoren van de administratie, onder het mom van een
vraag van inlichtingen, op zich onwettig is, faalt het middel derhalve
naar recht in zoverre de belastingplichtige deze stukken vrijwillig naar
het kantoor van de taxatiedienst kan brengen en het verzoek tot het binnenbrengen van stukken steeds kan weigeren.
Het bestreden arrest oordeelde derhalve wettig dat het de administratie vrijstond “uit praktische overwegingen (vrijwillige) mededeling van
de vermelde stukken te vragen”, terwijl daartegenover de vrijheid stond
van de eiseres “om de gevraagde mededeling van stukken te weigeren onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 315 WIB/1992” (3).
In de toelichting erkent eiseres overigens zelf “dat het de administratie vrijstaat aan de belastingplichtige de vrijwillige mededeling met verplaatsing van stukken te vragen (…)” (4).
(1) A. TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2010-2011, Kluwer, 647; M. WAUMAN,
“De grenzen van art. 315, lid 1, WIB 1992 opnieuw verkend”, noot bij Rb. Brussel, 19 september 2002, TFR 2003, afl. 241, 448; Vr. & Antw., Kamer, 1997-98, nr. 115, 15357-19951.
(2) Comm. IB 1992, 316/7.
(3) Bestreden arrest, folio 15420, eerste alinea; cfr. memorie van antwoord, p. 3-6.
(4) Voorziening, p. 8, toelichting, punt 2.
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Waar eiseres de gevraagde stukken per brief naar de administratie had
verzonden, kan men overigens bezwaarlijk stellen dat de overlegging van
die stukken met een verplaatsing van de belastingplichtige gepaard
ging.
5. Zo aanvaard kan worden dat het de administratie vrij staat aan de
belastingplichtige de vrijwillige mededeling met verplaatsing van stukken te vragen, mag dat verzoek volgens het middel niet gepaard gaan
met het in het vooruitzicht stellen van administratieve en strafrechtelijke sancties indien die stukken niet worden overgelegd. Het verzoek
tot vrijwillige mededeling met verplaatsing van stukken, dient openlijk
en zonder enige voorstelling van schijnbare verplichting of sanctie daartoe te worden geformuleerd. Volgens het middel zou eiseres te dezen onder dwang van sancties verplicht zijn geweest om die stukken aan de
administratie te bezorgen, hetgeen in strijd zou zijn met de artikelen 315
en 316 WIB92.
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres de vrijheid had om niet te
reageren op de vraag tot mededeling van stukken en de administratie
steeds kon laten weten dat ze geen gevolg zou geven aan dat verzoek,
doch dat de controleambtenaar welkom was om de bedoelde documenten
bij haar te komen inzien (bestreden arrest, p. 8, tweede alinea).
Het bestreden arrest neemt evenwel niet aan dat het verzoek tot mededeling van de boeken en bescheiden was geformuleerd onder dreiging
van sancties indien die stukken niet werden overgelegd.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt evenmin dat het
optreden van de administratie dreigend was of van die aard dat eiseres
in werkelijkheid geen keuze werd gelaten (1).
De appelrechters stellen daarentegen uitdrukkelijk vast dat “de wet
geen enkele basis (biedt) voor het opleggen van administratieve sancties
wegens het niet binnenbrengen van documenten (originelen en kopieën)
‘met verplaatsing’” (2).
In zoverre het middel het bestaan aanneemt van een schijnbare dwang
van sancties die het niet respecteren van de concreet verwoorde vraag
strekkende tot mededeling van de gewenste stukken tot gevolg kan hebben, mist het feitelijke grondslag (3).
6. Verweerder werpt in de memorie van antwoord terecht op dat de uitbreiding van de onderzoeks- en aanslagtermijnen overeenkomstig artikel 333, derde lid, WIB92, en de daarop volgende taxatieprocedure,
bovendien niet steunde op de vraag om inlichtingen van 3 maart 2009.
De uitbreiding van de onderzoeks- en aanslagtermijnen was het gevolg
van vaststellingen die bij eiseres werden gedaan bij onderzoeken ter
plaatse op 23 september en 15 oktober 2009, waarbij was vastgesteld dat
de facturen van DIRT UNDER CONTROL vals waren.
(1) Vgl. Rb. Hasselt, 4 februari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 17, 12.
(2) Bestreden arrest, p. 8, tweede alinea.
(3) Cfr. memorie van antwoord, 6-7.
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In de kennisgeving ex artikel 333, derde lid, WIB92, dd. 22 oktober 2009
werd dan ook niet verwezen naar de vraag om inlichtingen dd. 3 maart
2009, die trouwens geen betrekking had op de leveringen van DIRT (1).
De eventuele onregelmatigheid van de vraag om inlichtingen heeft bijgevolg de opening van de buitengewone onderzoeks- en aanslagtermijnen
niet beïnvloed zodat het middel, zelfs mocht het gegrond zijn, niet tot
cassatie kan leiden.
Eiseres preciseert overigens niet hoe de eventuele onwettigheid van de
litigieuze vraag om inlichtingen zou kunnen leiden tot de onregelmatigheid van de gehele taxatieprocedure in zoverre deze procedure steunt op
gegevens die niet bekomen werden middels deze vraag om inlichtingen.
In subsidiaire orde lijkt het middel mij dan ook onontvankelijk bij gebrek aan belang.
Besluit: VERWERPING.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 21 mei 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 mei 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 315, eerste lid, WIB92 is de belastingplichtige
verplicht de administratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met
het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te leggen
die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen.
Krachtens artikel 316 WIB92 is de belastingplichtige, onverminderd
het recht van de administratie tot het vragen van mondelinge inlichtingen, verplicht de administratie op haar verzoek, binnen een maand
na de datum van verzending van de aanvraag, welke termijn wegens
wettelijke redenen kan worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen
te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.
(1) Zie de synthesebesluiten van verweerder, 22-23, punt IV.2.2.
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Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de belastingplichtige
in het kader van een vraag om inlichtingen niet kan worden verplicht
om boeken of bescheiden aan de administratie te bezorgen.
Het staat de administratie vrij om de belastingplichtige te verzoeken
om daartoe op vrijwillige basis over te gaan. Dit veronderstelt echter
dat dit niet gebeurt onder dreiging van sancties.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de verweerder op 3 maart 2009 een vraag om inlichtingen aan de eiseres heeft verstuurd waarin inlichtingen en bijhorende stukken werden opgevraagd met betrekking tot een aantal specifiek te onderzoeken
gegevens;
— de eiseres in deze brief erop werd gewezen dat indien de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn zouden worden verstrekt, de aanslag ambtshalve zou kunnen worden gevestigd met omkering van
bewijslast tot gevolg;
— de eiseres tevens erop werd gewezen dat de bepalingen van de artikelen 445 en 449 WIB92 voorzien in de toepassing van administratieve
boetes en van strafrechtelijke sancties bij overtreding van artikel 316
WIB92.
3. In die omstandigheden vermochten de appelrechters, afgezien van
de vraag naar de gevolgen van een gebeurlijke onwettigheid, niet wettig te oordelen dat de middels de vraag om inlichting van 3 maart 2009
opgevraagde stukken wettig werden verkregen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
21 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Wouters, de heer De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie te
Brussel).

N° 720
3°

— 24 november 2014
(AR C.13.0467.N)

KAMER

1° ARTS. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — DRINGENDE REDEN. — BEGRIP.
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2° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — DRINGENDE REDEN. — BEGRIP.

1° en 2° Uit de wetsgeschiedenis volgt dat onder een dringende reden in de zin
van het hier nog toepasselijke artikel 125 Ziekenhuiswet 1987 dient te worden
verstaan, een zwaarwichtig feit dat elke verdere samenwerking tussen ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt; de feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of tekortkomingen
al dan niet voldoende ernstig zijn om elke verdere samenwerking tussen het
ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheer definitief onmogelijk te maken, mits
hij het begrip “dringende reden” niet miskent.

(REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-TRUDO V.Z.W. T. V. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 mei 2013.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 augustus
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat onder een dringende reden in de
zin van het hier nog toepasselijke artikel 125 Ziekenhuiswet 1987 dient
te worden verstaan, een zwaarwichtig feit dat elke verdere samenwerking tussen ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of tekortkomingen
al dan niet voldoende ernstig zijn om elke verdere samenwerking tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheer definitief onmogelijk te
maken, mits hij het begrip “dringende reden” niet miskent.
2. De appelrechters oordelen dat het aan de verweerder verweten feit
een ernstige tekortkoming is die zeker niet goed te praten valt, maar
het evenwel niet van aard was om onmiddellijk iedere verdere samenwerking met de verweerder onmogelijk te maken en dus zijn onmiddellijke afzetting niet rechtvaardigde. Zij overwegen daarbij dat uit de
chronologie van de feitelijkheden, de wijze waarop het onderzoek werd
gevoerd en de lange duur vooraleer tot rapportage aan de raad van bestuur werd overgegaan, blijkt dat het aan de verweerder verweten feit
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door niemand van de bij het gebeuren en het onderzoek betrokken personen, waaronder de hoofdgeneesheer en de algemeen directeur, als voldoende ernstig werd beschouwd.
Aldus oordelen de appelrechters niet dat de beoordelingsmacht van
het bevoegde orgaan van de eiseres onderworpen is aan de mening van
anderen en het niet tot een dringende reden kon besluiten omdat de afzetting niet voorafgaandelijk door anderen, zoals de hoofdgeneesheer
en de algemeen directeur, in overweging was genomen, maar zien zij in
de houding van de bij het gebeuren en het onderzoek betrokken personen een bevestiging van hun oordeel dat de aan de verweerder verweten
tekortkoming onvoldoende ernstig is om een onmiddellijke afzetting te
rechtvaardigen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste en derde onderdeel
3. De door het tweede onderdeel vergeefs bestreden redenen dragen de
beslissing dat de eiseres de overeenkomst onrechtmatig en onregelmatig heeft beëindigd.
De onderdelen, al waren zij gegrond, kunnen niet tot cassatie leiden
en zijn mitsdien, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
24 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Kirkpatrick.

N° 721
3°

— 24 november 2014
(AR S.12.0053.N)

KAMER

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — RECHT OP
MAATSCHAPPELIJK INTEGRATIE. — BESTAANSMIDDELEN. — BEREKENING. — EISER. — OUDER. — SAMENWONEND. — GEVOLG.

De gezinsbijslag die een ouder van de aanvrager van het leefloon ontvangt ten
voordele van de aanvrager kan niet worden beschouwd als bestaansmiddel
van de aanvrager in de zin van artikel 16, § 1, Leefloonwet. (Artt. 14, § 1, 1°,
en § 2, en 16, § 1, Leefloonwet; artt. 22, § 1, b, en 34, § 2, KB van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

(S. T. OCMW)
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent van 10 februari 2012.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
— de artikelen 14 en 16 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie;
— de artikelen 22, § 1, b) en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verwerpen grotendeels de vordering van de eiser die ertoe
strekte de verweerder te horen veroordelen tot betaling aan de eiser van een
maandelijks leefloon als samenwonende van:
“ — € 483,86 voor de periode van 1 februari 2010 t.e.m. 31 augustus 2010;
— € 493,54 voor de periode van 1 september 2010 t.e.m. 30 april 2011;
— € 503,39 voor de periode van 1 mei 2011 t.e.m. 31 augustus 2011;
— € 513,46 vanaf 1 september 2011;
te vermeerderen met de verwijlsinteresten aan de wettelijke intrestvoet telkens vanaf de 16e van iedere maand tot op de dag van integrale betaling;”
en beslissen dat de verweerder aan de eiser tot 23 februari 2010 een aanvullend
leefloon als samenwonende verschuldigd is en vanaf 24 februari 2010 geen
leefloon meer verschuldigd is.
De appelrechters verwerpen het middel van de eiser dat de kinderbijslag die
de ouders voor de eiser ontvangen, niet als bestaansmiddel in rekening kan worden gebracht, op grond van de volgende motieven:
“De gezinsbijslagen die voor [de eiser] worden betaald, moeten in rekening
worden gebracht. Artikel 16, § 1, van de wet van 26 mei 2002 bepaalt immers dat
‘alle bestaansmiddelen in aanmerking komen, van welke aard en oorsprong ook,
waarover de aanvrager beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens
de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving (…)’.
De gezinsbijslag wordt weliswaar niet rechtstreeks aan [de eiser] uitbetaald;
naar kan aangenomen worden is zijn moeder de bijslagtrekkende. De gezinsbijslag strekt er echter toe tussen te komen in de uitgaven voor zijn opleiding,
kost en inwoon. Ware er een relatiebreuk met zijn ouders, dan kon [de eiser] de
kinderbijslag zelfs rechtstreeks aan hem doen uitbetalen (artikel 21, § 2, b,
K.B.). In casu is er geen relatiebreuk. De kinderbijslag wordt weliswaar aan de
bijslagtrekkende betaald, maar is een bestaansmiddel van de aanvrager zelf en
moet dus in aanmerking worden genomen (cfr. D. Simoens, Handboek maatschappelijke dienstverlening, Die Keure, losbladig, nrs. 346/1 en 346/2).
Partijen zijn het er over eens dat geen rekening kan worden gehouden met de
kinderbijslagen die aan de andere kinderen worden betaald.
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Geheel ten onrechte verwijst [de verweerder] op incidenteel hoger beroep naar
artikel 22, § 1, b, K.B. van 11 juli 2002 houdende het algemene reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Deze bepaling viseert immers
de situatie waar de leefloongerechtigde zelf kinderen heeft en daar bijslagtrekkende voor is. Deze regel beantwoordt aan de evidente bekommernis dat de gezinsbijslag van wie kinderen heeft niet in mindering op zijn of haar leefloon mag
worden gebracht. In casu echter heeft [de eiser] geen kinderen die gezinsbijslag
opleveren.
De gezinsbijslag wordt integendeel voor zijn opleiding, kost en inwoon betaald. Er moet rekening mee worden gehouden overeenkomstig artikel 16, § 1,
van de wet (vgl. Arbrb. Brussel, 20 februari 2008, Soc. Kron., 2011, 153).
Dat dit niet gebeurde ten aanzien van zijn broer Vullnet, is moeilijk verklaarbaar. [De eiser] kan daar echter geen rechten aan ontlenen.”
Grieven
Artikel 14, § 1, 1°, van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie bepaalt het bedrag van het leefloon voor elke persoon
die met één of meerdere personen samenwoont.
Krachtens artikel 14, § 2, van dezelfde Wet van 26 mei 2002 wordt het bedrag
van het leefloon verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel 2, Hoofdstuk 2.
Krachtens artikel 16, § 1, van dezelfde wet komen alle bestaansmiddelen in
aanmerking van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt,
met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden genomen binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont.
Krachtens artikel 16, § 2, van dezelfde wet kan de Koning bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de inkomsten aanduiden die, hetzij voor het
geheel, hetzij gedeeltelijk, niet in aanmerking komen bij het berekenen van de
bestaansmiddelen.
Krachtens artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt bij het berekenen van de bestaansmiddelen geen rekening
gehouden met de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of een
buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk te zijnen lasten heeft.
Krachtens artikel 34, § 2, van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2002 kan,
in geval de aanvrager samenwoont met één of meer meerderjarigen ascendenten
en/of descendenten van de eerste graad, het gedeelte van de bestaansmiddelen
van ieder van die personen dat het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag te boven gaat, geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden; bij
de toepassing van deze bepaling moet aan de aanvrager en zijn meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad fictief het bij artikel 14, § 1,
1°, van de wet bepaalde bedrag toegekend worden.
Uit deze bepalingen volgt dat de gezinsbijslag die een ouder van de aanvrager
van het leefloon ontvangt ten voordele van de aanvrager van het leefloon niet
aanmerking genomen kan worden als bestaansmiddel van de aanvrager in de zin
van artikel 16, § 1, eerste zin, van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie, gezien de aanvrager de gezinsbijslag niet zelf
ontvangt en hierover derhalve niet beschikt in de zin van artikel 16, § 1, eerste
zin, van de Wet van 26 mei 2002.
De gezinsbijslag die een ouder van de aanvrager van het leefloon ontvangt ten
voordele van de aanvrager van het leefloon kan evenmin gerekend worden bij de
bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont en meer
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bepaald van de ascendenten van de eerste graad van de aanvrager in de zin van
de artikelen 16, § 1, tweede zin, van de Wet van 26 mei 2002 en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 nu bij het berekenen van de bestaansmiddelen
van die ascendenten overeenkomstig artikel 22, § 1, b), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 geen rekening wordt gehouden met de gezinsbijslag waarvoor deze ascendent de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit ten voordele
van kinderen krachtens de Belgische of een buitenlandse sociale wetgeving voor
zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk te zijnen laste heeft.
Terzake stellen de appelrechters vast dat er voor de eiser gezinsbijslagen worden betaald, maar dat deze niet rechtstreeks aan de eiser worden uitbetaald en
dat, naar kan aangenomen worden, zijn moeder de bijslagtrekkende is.
De appelrechters beslissen dat, hoewel de kinderbijslag aan de bijslagtrekkende betaald wordt, deze niettemin een bestaansmiddel van de aanvrager (de eiser)
zelf is en bijgevolg in aanmerking moet worden genomen.
Door aldus te beslissen dat, na te hebben vastgesteld dat de kinderbijslag niet
aan de eiser zelf, maar aan de bijslagtrekkende wordt betaald, deze kinderbijslag in aanmerking genomen moet worden als een bestaansmiddel van de eiser
zelf, schenden de appelrechters de artikelen 14 en 16, § 1, eerste lid, eerste zin,
van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
luidens welke bepalingen het leefloon enkel wordt verminderd met de bestaansmiddelen waarover de aanvrager, dit is de eiser, daadwerkelijk beschikt.
Inzoverre de appelrechters zouden beslissen dat de gezinsbijslag in aanmerking genomen moet worden als bestaansmiddel van de personen met wie de aanvrager samenwoont en met name van de ouders van de eiser, schenden de
appelrechters de artikelen 14, 16, § 1, eerste lid, tweede zin, en 16, § 2, van de Wet
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie evenals de
artikelen 22, § 1, b), en 34, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie waaruit blijkt dat tot de bestaansmiddelen van de ascendenten die in
aanmerking genomen kunnen worden in geen geval gerekend kan worden de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit
ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk te zijnen laste
heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 14, § 1, 1°, Leefloonwet bepaalt het bedrag van het leefloon
voor elke persoon die met een of meerdere personen samenwoont.
Krachtens artikel 14, § 2, van voormelde wet wordt het bedrag van het
leefloon verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II.
Artikel 16, § 1, van dezelfde wet bepaalt: “Onverminderd de toepassing
van het bepaalde in § 2, komen alle bestaansmiddelen in aanmerking
van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt, met
inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse
sociale wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden genomen
binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met
wie de aanvrager samenwoont.”
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Krachtens artikel 16, tweede lid, Leefloonwet, bepaalt de Koning, bij
een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad de modaliteiten
van het onderzoek naar de bestaansmiddelen en stelt de regels vast van
de berekening van die middelen.
2. Krachtens artikel 22, § 1, b, koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wordt bij het berekenen van de bestaansmiddelen geen
rekening gehouden met: “de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de
hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen
krachtens de Belgische of een buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste heeft”.
Krachtens artikel 34, § 2, van voormeld KB kan, in geval de aanvrager
samenwoont met één of meer meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad, het gedeelte van de bestaansmiddelen van
ieder van die personen dat het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde
bedrag te boven gaat, geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen
worden. Bij de toepassing van deze bepalingen moet aan de aanvrager
en zijn meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste
graad fictief het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag toegekend worden.
3. Uit deze bepalingen volgt dat de gezinsbijslag die een ouder van de
aanvrager van het leefloon ontvangt ten voordele van de aanvrager niet
als bestaansmiddel van de aanvrager in de zin van voormeld artikel 16,
§ 1, kan worden beschouwd.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Kosten
5. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
dient de verweerder tot de kosten te worden veroordeeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger
beroep ontvankelijk verklaart.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
24 november 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Vanlerberghe.
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N° 722
2°

— 25 november 2014
(AR P.12.2039.N)

KAMER

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — STRAFRECHTELIJK
BESCHERMD GESCHRIFT. — BUITENLANDS RIJBEWIJS. — TOEPASSING.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
23. — BUITENLANDS RIJBEWIJS. — STRAFRECHTELIJK BESCHERMD GESCHRIFT. —
TOEPASSING.
3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — DOOR
SCHERMD GESCHRIFT. — BEGRIP.

DE WET BE-

4° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — DOOR DE WET BESCHERMD GESCHRIFT. — BUITENLANDS RIJBEWIJS. — ECHTHEID. — DRAAGWIJDTE.
5° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
23. — BUITENLANDS RIJBEWIJS. — STRAFRECHTELIJK BESCHERMD GESCHRIFT. —
ECHTHEID. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° Artikel 23, § 2, 1°, Wegverkeerswet bepaalt dat de verzoeker die een
geldig nationaal buitenlands rijbewijs overlegt dat is afgegeven overeenkomstig de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer van toepassing
zijn of waarvan de geldigheid is erkend krachtens door de Koning afgesloten
akkoorden, vrijgesteld is van de in § 1, 2°, 3° en 4°, van dat artikel bedoelde
examens waaraan moet worden voldaan om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen en dat de Koning deze vrijstelling afhankelijk kan maken van voorwaarden inzake het verblijf van de verzoeker in de Staat die het rijbewijs heeft
afgegeven; aldus kan een buitenlands rijbewijs ook juridische gevolgen hebben in België en een strafrechtelijk beschermd geschrift zijn. (Artt. 193, 196,
197, 213 en 214, Strafwetboek en art. 23, § 2, 1°, Wegverkeerswet)
3°, 4° en 5° Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringt,
zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het wordt
voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd
zijn daaraan geloof te hechten; een buitenlands rijbewijs dat met het oog op het
verkrijgen van een Belgisch rijbewijs wordt voorgelegd aan de Belgische overheid, voor wie het in de regel onmogelijk is om het onmiddellijk op zijn echtheid
te controleren, strekt in zekere mate tot bewijs van wat erin wordt vermeld of
vastgesteld en de omstandigheid dat de overheid nadien bij controle heeft kunnen vaststellen dat het voorgelegde document vals is, belet de rechter niet te
oordelen dat het een strafrechtelijk beschermd geschrift is in de zin van de artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek en een waarheidsvermomming bevat (1).
(Artt. 193, 196, 197, Strafwetboek; art. 23, § 2, 1°, Wegverkeerswet)

(E.)
(1) Zie Cass. 18 april 2006, AR P.06.0010.N, AC 2006, nr. 216; Cass. 24 september 2013,
AR P.13.0317.N, AC 2013, nr. 475.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 3 december 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 193, 196, 197, 213
en 214 Strafwetboek: het arrest beslist dat een Congolees rijbewijs een
in België strafrechtelijk beschermd geschrift is op grond van de enkele
overweging dat een rijbewijs ertoe strekt de kennis en de kunde van de
bestuurder te bewijzen en kent aldus ten onrechte extraterritoriale gevolgen toe aan een Congolees rijbewijs dat op grond van de soevereiniteit van de vreemde Staat alleen geldig is op het grondgebied van die
Staat.
6. Artikel 23, § 2, 1°, Wegverkeerswet bepaalt dat de verzoeker die een
geldig nationaal buitenlands rijbewijs overlegt dat is afgegeven overeenkomstig de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer van
toepassing zijn of waarvan de geldigheid is erkend krachtens door de
Koning afgesloten akkoorden, vrijgesteld is van de in § 1, 2°, 3° en 4°,
van dat artikel bedoelde examens waaraan moet worden voldaan om
een Belgisch rijbewijs te verkrijgen. De Koning kan deze vrijstelling afhankelijk maken van voorwaarden inzake het verblijf van de verzoeker
in de Staat die het rijbewijs heeft afgegeven.
Aldus kan een buitenlands rijbewijs ook juridische gevolgen hebben
in België en een strafrechtelijk beschermd geschrift zijn.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
7. De appelrechters oordelen dat:
— het door de eiser voorgelegde document geen persoonlijke bewering of attestatie van de eiser is, maar een document dat geacht wordt
te zijn afgeleverd door de Congolese overheid en waaruit moet blijken
dat de houder ervan zich bij voorbeeld onder meer met een auto in het
verkeer kan of mag begeven;
— een rijbewijs een document is dat een maatschappelijke bewijswaarde heeft met betrekking tot een rechtens relevant feit, namelijk
de kennis van verkeersregels en het hebben van rij- en stuurvaardig-
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heid en een intrinsieke geloofwaardigheid heeft in het maatschappelijk
verkeer;
— de omstandigheid dat in de omwisselingsprocedure een controle en
echtheidsonderzoek is voorzien, geen afbreuk doet aan het feit dat dergelijk document een strafrechtelijk beschermd geschrift is.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters 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 193, 196,
197, 213 en 214 Strafwetboek, de artikelen 21, 23, 26 en 30 Wegverkeerswet, de artikelen 3, 5, 17 en 27 KB Rijbewijs en de bepalingen van hoofdstuk 34 omzendbrief van de fod Mobiliteit aan de gemeentebesturen
betreffende het rijbewijs: het arrest oordeelt ten onrechte dat een Congolees rijbewijs een in België strafrechtelijk beschermd geschrift is; de
echtheid van een Congolees rijbewijs wordt slechts aangenomen onder
voorbehoud van controle en na een verplicht politioneel echtheidsonderzoek, zoals voorgeschreven door voormelde omzendbrief van de fod
Mobiliteit; bovendien heeft dergelijk rijbewijs dat aan geldigverklaring is onderworpen, geen enkele bewijskracht in België; het dringt
zich bijgevolg niet op aan het openbaar vertrouwen.
Het vierde onderdeel voert schending aan van de artikelen 193, 196,
197, 213 en 214 Strafwetboek: het arrest beslist dat een Congolees rijbewijs een in België strafrechtelijk beschermd geschrift is op grond van
de overweging dat er minstens sprake is van een schijn van waarachtigheid en dat de valsheid van het rijbewijs door het stadsbestuur weliswaar reeds meteen kon worden vermoed, maar pas achteraf met
zekerheid kon worden vastgesteld na de opgedane ondervinding door
een ervaren gespecialiseerde politiedienst; op die grond is de beslissing
dat het voormelde rijbewijs wettelijke bescherming geniet, niet naar
recht verantwoord.
9. De miskenning van een ministeriële omzendbrief geeft geen aanleiding tot cassatie.
In zoverre het derde onderdeel schending van de bepalingen van
hoofdstuk 34 van de omzendbrief van de fod Mobiliteit aanvoert, is het
niet ontvankelijk.
10. Het misdrijf gebruik van valse stukken zoals bedoeld in de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek, bestaat erin gebruik te maken
van een door de wet beschermd geschrift, waarin met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden de waarheid wordt vermomd op een
bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit een nadeel kan ontstaan.
Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere
mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen
opdringt, zodat de overheid of particulieren die ervan kennis nemen of
aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het juridisch feit in dat geschrift
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.
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11. Artikel 23, § 2, 1°, Wegverkeerswet bepaalt dat de verzoeker die
een geldig nationaal buitenlands rijbewijs overlegt dat is afgegeven
overeenkomstig de voorwaarden die inzake internationaal wegverkeer
van toepassing zijn of waarvan de geldigheid is erkend krachtens door
de Koning afgesloten akkoorden, vrijgesteld is van de in § 1, 2°, 3° en 4°,
van dat artikel bedoelde examens waaraan moet worden voldaan om
een Belgisch rijbewijs te verkrijgen. De Koning kan deze vrijstelling afhankelijk maken van voorwaarden inzake het verblijf van de verzoeker
in de Staat die het rijbewijs heeft afgegeven.
12. Een buitenlands rijbewijs dat met het oog op het verkrijgen van
een Belgisch rijbewijs wordt voorgelegd aan de Belgische overheid,
voor wie het in de regel onmogelijk is om het onmiddellijk op zijn echtheid te controleren, strekt in zekere mate tot bewijs van wat erin wordt
vermeld of vastgesteld.
De omstandigheid dat de overheid nadien bij controle heeft kunnen
vaststellen dat het voorgelegde document vals is, belet de rechter niet
te oordelen dat het een strafrechtelijk beschermd geschrift is in de zin
van de artikelen 193, 196 en 197 Strafwetboek en een waarheidsvermomming bevat.
In zoverre de onderdelen uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen zij naar recht.
13. Met de in antwoord op het tweede onderdeel van dit middel vermelde redenen verantwoorden de appelrechters aldus hun beslissing
naar recht.
In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.
Tweede middel

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
26. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Van
Hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Pattyn (bij de balie te
Brugge).
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N° 723
2°

— 25 november 2014
(AR P.13.1715.N)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENPARIGHEID. — STEDENBOUW.
— GEEN HERSTELMAATREGEL BEVOLEN DOOR DE EERSTE RECHTER. — HERSTELMAATREGEL BEVOLEN IN HOGER BEROEP. — GEVOLG.
2° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — GEEN HERSTELMAATREGEL BEVOLEN
DOOR DE EERSTE RECHTER. — HERSTELMAATREGEL BEVOLEN IN HOGER BEROEP.
— EENPARIGHEID.
3° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELMAATREGEL. — AARD VAN DE
MAATREGEL.
4° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — GEWESTELIJK
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR DIE OPTREEDT IN NAAM VAN HET VLAAMSE GEWEST. — VERMELDING. — VEREISTE.
5° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — MACHTIGING
TOT AMBTSHALVE UITVOERING. — VERPLICHTING VOOR DE RECHTER. — DRAAGWIJDTE.
6° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — MACHTIGING
TOT AMBTSHALVE UITVOERING. — VERPLICHTING VOOR DE RECHTER. — MOTIVERING. — WIJZE.
7° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — MACHTIGING
TOT AMBTSHALVE UITVOERING. — VERPLICHTING VOOR DE RECHTER. — AFWEZIGHEID VORDERING TOT MACHTIGING TOT AMBTSHALVE UITVOERING. — GEVOLG.
8° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — STEDENBOUW. — HERSTELVORDERING — MACHTIGING TOT AMBTSHALVE UITVOERING. — VERPLICHTING VOOR DE RECHTER. — AFWEZIGHEID VORDERING TOT MACHTIGING TOT
AMBTSHALVE UITVOERING. — GEVOLG.
9° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — ADVIES HOGE
RAAD VOOR HET HANDHAVINGSBELEID. — DRAAGWIJDTE.
10° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 149.
— HERSTELVORDERING. — ADVIES HOGE RAAD VOOR HET HANDHAVINGSBELEID.
— GEVOLG.
11° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — MOTIEVEN
VREEMD AAN DE RUIMTELIJKE ORDENING OF OPVATTING VAN EEN GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING DIE KENNELIJK ONREDELIJK IS.

— GEVOLG.
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12° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — KENNELIJKE
ONREDELIJKHEID. — BEGRIP.
13° STEDENBOUW. — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. — HERSTELVORDERING. — HERSTEL
PLAATS IN DE VORIGE TOESTAND. — BEGRIP.

1°, 2° en 3° De beslissing van de strafrechter over de door de bevoegde overheid
gevorderde herstelmaatregel is geen straf naar Belgisch recht, maar een
maatregel van burgerrechtelijke aard, ook al valt die onder de strafvordering; artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op die
beslissing (1).
4° Geen enkele decretale bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig
inspecteur in de herstelvordering uitdrukkelijk zou vermelden dat hij optreedt namens het Vlaamse Gewest (2). (Art. 6.1.41, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
5° Artikel 6.1.46, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht de
rechter om, nadat hij een vordering van de stedenbouwkundige inspecteur of
het college van burgemeester en schepenen tot herstel van de plaats in de vorige staat heeft ingewilligd, zowel de stedenbouwkundige inspecteur als het
college van burgemeester en schepenen te machtigen ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien; die verplichting bestaat ook indien slechts één van
deze beide overheden een herstelvordering heeft aanhangig gemaakt en ongeacht of deze overheden of een van hen om de toepassing van die bepaling
hebben verzocht (3).
6°, 7° en 8° De rechter moet de volgens artikel 6.1.46, eerste lid, Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening verplicht te bevelen machtiging niet motiveren; aangezien de veroordeelde weet dat de rechter ingeval van het bevelen van het herstel van de plaats in de vorige staat verplicht is de door de decreetgever met
het nastreven van het herstel belaste overheden te machtigen ambtshalve in
de uitvoering ervan te voorzien, kan de afwezigheid van een uitdrukkelijke
vordering daartoe het recht van verdediging van de veroordeelde niet miskennen.
9° en 10° Uit de omstandigheid dat de rechter geen rekening houdt met het
niet-bindend advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, kan
geen miskenning van de op hem rustende motiveringsverplichting worden afgeleid. (Art. 149, Grondwet, artt. 6.1.7 en 7.7.3, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
(1) Zie Cass. 5 mei 2009, AR P.08.1853.N, AC 2009, nr. 293; Cass. 3 september 2013, AR
P.12.1253.N, AC 2013, nr. 415.
(2) Zie Cass. 3 april 2007, AR P.06.1586.N, AC 2007, nr. 165.
(3) Zie Cass. 28 oktober 2008, AR P.08.0851.N, AC 2008, nr. 588; G. DEBERSAQUES en
H. VAN LANDEGHEM, “Handhaving”, in B. HUBEAU, W. VANDEVYVERE en G. DEBERSAQUES
(eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2010, 987-988,
nr. 239.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2709 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 723 - 25.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2709

11° De rechter moet overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol
EVRM en artikel 159 Grondwet nagaan of de vordering van de herstelvorderende overheid uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening is
genomen en moet een vordering die is gesteund op motieven die vreemd zijn
aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten (1).
12° Wanneer de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet
de rechter in het bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk
is, meer bepaald of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel tot behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die daaruit
voor de overtreder voortvloeit (2).
13° Het bevelen van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand,
overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
strekt ertoe de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen en houdt bijgevolg niet in dat de plaats moet worden hersteld in een materiële toestand
die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond; zo kan
het herstel in de oorspronkelijke toestand ook inhouden dat de illegale constructies geheel of gedeeltelijk worden afgebroken, ook al stond er vóór de
bouwovertreding op die plaats een andere constructie die één geheel uitmaakt met de illegale constructies, dat de funderingen moeten worden verwijderd of dat de afbraakmaterialen van het terrein moeten worden
afgevoerd (3).

(C. E.A. T. GEWESTELIJK

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 14 oktober 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, tien
middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSINGEN VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering: hoewel de appelrechters met de veroordeling van de eisers hun situatie ontegenzeggelijk verzwaren, blijkt niet dat het arrest
(1) Zie Cass. 6 november 2012, AR P.12.0489.N, AC 2012, nr. 596.
(2) Id.
(3) Zie Cass. 24 november 2009, AR P.09.0278.N, AC 2009, nr. 689.
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met eenparigheid van stemmen is gewezen; de herstelmaatregel is
nochtans een maatregel van strafrechtelijke aard, die is opgenomen onder het hoofdstuk “Strafmaatregelen” van de titel “Handhavingsmaatregelen”.
3. Artikel 211bis, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering
bepaalt: “Is er een vrijsprekend vonnis of een beschikking tot buitenvervolgingstelling, dan kan het gerecht in hoger beroep geen veroordeling of verwijzing uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn
leden. Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in hoger beroep om tegen beklaagde uitgesproken straffen te kunnen verzwaren.”
4. De beslissing van de strafrechter over de door de bevoegde overheid
gevorderde herstelmaatregel is geen straf naar Belgisch recht, maar
een maatregel van burgerrechtelijke aard, ook al valt die onder de strafvordering. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is niet van toepassing op die beslissing.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek en artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het arrest
ent ten onrechte de herstelvordering op het bewezen misdrijf van het
verbouwen gesitueerd in de periode van 1 mei 1995 tot 24 april 1997 en
het oordeelt dan ook ten onrechte dat de herstelvordering die met de
gedinginleidende correctionele dagvaarding in januari 2002 aanhangig
werd gemaakt, niet is verjaard; de eisers werden bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 8 juni 2007 definitief vrijgesproken
wegens het instandhoudingsmisdrijf, dat inmiddels niet meer strafbaar
is; zij werden enkel veroordeeld voor het oprichtingsmisdrijf van verbouwing van een bestaande chalet tot een tweede woning; de herstelvorderende overheid beoogt met de herstelvordering niet de
verbouwing van de chalet, maar wel de oprichting van een woning in
tweede bouworde en de inplanting ervan in agrarisch gebied, waarbij de
strijdige bestemming van de constructie werd aangehaald als motief
voor de afbraak; het bestaan van de schuur zelf dateert van 1983 en de
bestemmingswijziging van 1988, tijdstip waarop de eisers de schuur hebben omgevormd tot chalet-woonhuis; daarvoor geldt principieel een
vijfjarige verjaringstermijn; zelfs indien wordt aangenomen dat de
tienjarige verjaringstermijn van toepassing is omdat de werken zich
voordeden in agrarisch gebied, dan was er zeker verjaring op het ogenblik van de gedinginleidende dagvaarding in 2002; bovendien werd in de
herstelvordering niet aangegeven dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de herstelvordering heeft ingeleid in naam van het
Vlaamse Gewest, zodat hij niet over de vereiste hoedanigheid beschikt
om die vordering in te leiden en ze in elk geval is verjaard.
6. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
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7. In zoverre het middel is gericht tegen de herstelvordering zelf en
niet tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
8. Geen enkele decretale bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur in de herstelvordering uitdrukkelijk zou vermelden dat hij optreedt namens het Vlaamse Gewest.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
9. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de vordering van de
herstelvorderende overheid is geënt op een bewezen verklaard misdrijf.
In zoverre het middel opkomt tegen dat onaantastbaar oordeel, is het
niet ontvankelijk.
10. In zoverre het middel aanvoert dat de herstelvordering is verjaard, is het afgeleid uit de voormelde vergeefs aangevoerde onwettigheden en is het niet ontvankelijk.
Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van het recht van verdediging: het arrest machtigt ten
onrechte het college van burgemeester en schepenen om ambtshalve in
de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, bij niet-tijdige vrijwillige uitvoering; die machtiging was niet gevorderd zodat de
eisers niet de mogelijkheid hadden verweer te voeren; bovendien is die
beslissing niet gemotiveerd.
12. Artikel 6.1.46, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: “Voor het geval dat de plaats niet binnen de door de rechtbank
gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, (…) beveelt het vonnis van de rechter, vermeld in de artikelen 6.1.41 en 6.1.43, dat de stedenbouwkundig inspecteur (en) het college van burgemeester en
schepenen (…), ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien.”
13. Deze ambtshalve door de rechter te verlenen machtiging aan de
herstelvorderende overheden vindt zijn grondslag niet in de herstelvordering zelf, maar wel in de publiekrechtelijke verhouding die ingevolge
het misdrijf ontstaat tussen de overtreder en de herstelvorderende
overheden die als opdracht hebben het herstel na te streven.
14. Artikel 6.1.46, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
verplicht de rechter dan ook om, nadat hij een vordering van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen
tot herstel van de plaats in de vorige staat heeft ingewilligd, zowel de
stedenbouwkundige inspecteur als het college van burgemeester en
schepenen te machtigen ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien.
Die verplichting bestaat ook indien slechts één van deze beide overheden een herstelvordering heeft aanhangig gemaakt en ongeacht of
deze overheden of een van hen om de toepassing van die bepaling hebben verzocht.
15. De rechter moet deze verplicht te bevelen machtiging niet motiveren.
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16. Aangezien de veroordeelde weet dat de rechter ingeval van het bevelen van het herstel van de plaats in de vorige staat verplicht is de
door de decreetgever met het nastreven van het herstel belaste overheden te machtigen ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien, kan
de afwezigheid van een uitdrukkelijke vordering daartoe het recht van
verdediging van de veroordeelde niet miskennen.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Vierde middel

Vijfde middel
23. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting, de verplichting tot
marginale toetsing van de herstelvordering en het redelijkheids- en
evenredigheidsbeginsel: het arrest oordeelt ten onrechte dat het gevorderde herstel niet kennelijk onredelijk is; het arrest miskent de motiveringsverplichting door geen rekening te houden met het niet-bindend
advies van de HRHB, dat oordeelde dat niet was aangetoond dat het gevorderde herstel de goede ruimtelijke ordening zou dienen; de appelrechters dienden na te gaan of het gevorderd herstel wel degelijk
uitsluitend werd genomen met het oog op een goede ruimtelijke ordening en niet kennelijk is gesteund op motieven vreemd aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de ruimtelijke ordening die
kennelijk onredelijk is; het arrest maakt wat betreft de insnijding een
manifeste appreciatiefout waar wordt gesteld dat uit geen enkel element blijkt dat de vergunningverlenende overheid kennis had van het
bestaan van een tot woning omgebouwde schuur, gelet op de ligging van
de kwestieuze constructie (82 meter van de rooilijn en op 34 meter achter een bestaande loods); de tot woonst verbouwde schuur ligt niet achter de loods, maar wel deels achter een andere woonst; de gemeente was
als vergunningverlenende overheid wel degelijk perfect op de hoogte
van het bestaan van de tot woning omgebouwde schuur, aangezien de
eisers en zijn gezin daar sinds 1983 in de bevolkingsregisters waren ingeschreven; de motivering van het arrest is dan ook strijdig met de
stukken en de objectieve gegevens van het dossier; het Hof dient een
dergelijke manifeste appreciatiefout te sanctioneren; het arrest is verder ook nog intern tegenstrijdig; het bevelen van een herstelmaatregel
vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf is geschaad en de
maatregel ertoe strekt de plaatselijke ordening te herstellen; het arrest oordeelt enerzijds dat het misdrijf waarop de herstelvordering is
geënt, de verbouwing is en dus niet de oorspronkelijke oprichting van
de schuur noch de omvorming ervan tot chalet met bewoning; het arrest beoordeelt anderzijds de herstelvordering zonder rekening te houden met de voorafbestaande toestand, waar de HRHB wel mee rekening
houdt; de redelijkheidstoets vereist verder dat werd onderzocht of de
bijkomende insnijding en de belangrijkheid ervan de herstelmaatregel
wel rechtvaardigt; de appelrechters oordelen ten onrechte dat er sprake
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is van de oprichting van een volwaardige woning; noch de appelrechters
noch de herstelvorderende overheid wegen het voor de ruimtelijke ordening behaalde voordeel af tegen het nadeel dat de eisers zullen leiden;
de eisers hebben nochtans aangevoerd dat het door hen geleden nadeel
immens zou zijn aangezien zij niet alleen hun woonst zouden verliezen,
maar ook problemen zouden krijgen bij de exploitatie van hun professionele activiteiten, die hen hebben verplicht hun intrek te nemen in
de schuur-chalet en deze te verbouwen.
24. In zoverre het middel is gericht tegen de herstelvordering en niet
tegen het arrest, is het niet ontvankelijk.
25. Uit de omstandigheid dat de rechter geen rekening houdt met het
niet-bindend advies van de HRHB, kan geen miskenning van de op hem
rustende motiveringsverplichting worden afgeleid.
In zoverre faalt het middel naar recht.
26. In zoverre het middel opkomt tegen de beoordeling van de feiten
door de rechter of verplicht tot een onderzoek van feiten, waartoe het
Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
27. De rechter moet overeenkomstig artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159 Grondwet nagaan of de vordering van de herstelvorderende overheid uitsluitend met het oog op een goede
ruimtelijke ordening is genomen.
Hij moet een vordering die is gesteund op motieven die vreemd zijn
aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten.
Wanneer de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten,
moet de rechter in het bijzonder nagaan of die vordering niet kennelijk
onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de gevorderde herstelmaatregel tot behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit.
28. De appelrechters oordelen dat:
— de eisers ten onrechte aanvoeren dat de herstelvordering de zorgvuldigheids- en motiveringsverplichting miskent;
— de bij schrijven van 30 januari 1998 geformuleerde herstelvordering
als volgt werd gemotiveerd: “De inplanting van de constructie is volgens het gewestplan voorzien in agrarisch gebied. De bestemming van
de constructie, zijnde een woning, is strijdig met de planologische voorschriften gevoegd bij het gewestplan (…). Bovendien wordt de woning
in tweede bouworde opgericht wat stedenbouwkundig onaanvaardbaar
is.”;
— op die herstelvordering de door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ingevoerde bijzondere motiveringsverplichting nog niet van
toepassing was;
— de herstelvorderende overheid terecht aanvoert dat de herstelvordering of de motieven ervan kunnen worden aangepast of nader toegelicht voor zover dit uitsluitend geschiedt met het oog op een goede
ruimtelijke ordening en het doen ophouden van de gevolgen van het
stedenbouwmisdrijf;
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— zij rekening dienen te houden met de overwegingen opgenomen in
de op 16 september 2013 neergelegde conclusie van de verweerder en
meer specifiek met betrekking tot de insnijding van het landbouwgebied;
— noch het belang dat de gevolgen van het herstel voor de eisers kunnen hebben, noch het tijdsverloop afbreuk doen aan de interne wettigheid van de herstelvordering;
— er geen elementen zijn welke de herstelvordering zouden aantasten
door machtsoverschrijding of — afwending;
— niet blijkt dat de herstelvordering werd genomen met miskenning
van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of het zorgvuldigheidsbeginsel, maar dat zij integendeel strookt met de wet;
— de finaliteit van de herstelvordering het herstel is van de door de
bouwinbreuken verstoorde legaliteit, zodat zij slechts zonder voorwerp
wordt nadat het herstel een feit is dan wel dat de wederrechtelijke gevolgen zijn weggewerkt of werken werden uitgevoerd volgens een verkregen regularisatievergunning, wat niet is gebeurd;
— het feit dat de eisers door omwonenden worden gesteund in hun initiatief of dat agrarisch gebied geen ruimtelijk kwetsbaar gebied is, aan
het voorafgaande geen afbreuk doen;
— de eisers zich ten onrechte beroepen op een feitelijk gedogen;
— uit geen enkel element blijkt dat de vergunningverlenende overheid kennis had van het bestaan van een tot woning omgevormde
schuur, gelet op de ligging van de kwestieuze constructies, meer bepaald op 82 meter van de rooilijn en op 34 meter achter de bestaande
loods;
— rekening houdend met de door de eisers neergelegde foto’s hun stelling dat de constructie zou aansluiten bij de eerste woning, niet kan
worden gevolgd;
— wat betreft de mogelijke herstelvormen moet worden rekening gehouden met het reglementair kader op het tijdstip van de beslissing
over de herstelvordering en dus overeenkomstig artikel 6.1.41, § 1,
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
— de kwestieuze constructie niet werd vergund ondanks de regularisatieprocedure tot bij de Raad van State en ook niet vergunbaar is,
aangezien het gaat om een niet-vergunde zonevreemde constructie
waarop de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met
betrekking tot de basisrechten van zonevreemde constructies niet van
toepassing zijn;
— het hier bijgevolg gaat om een tot de eerste categorie behorend
misdrijf waarvan sprake in artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald om een handeling in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied toegelaten
bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken;
— voor een misdrijf van een dergelijke categorie een meerwaarde zou
kunnen worden gevorderd, voor zover het een onvergunbare situatie betreft die door elke normale zorgvuldige beoordelaar als in concreto vol-
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strekt onschadelijk zou worden herkend en waarvoor de toepassing van
elke andere herstelmaatregel dan de meerwaarde tot kennelijke onevenredigheid zou leiden;
— doorheen de gehele regularisatieprocedure werd gemotiveerd dat
de bouw van een residentiële woning niet in overeenstemming is met de
voorschriften van het gewestplan en de inplanting een te grote insnijding van het landbouwgebied met zich meebrengt, wat een weigeringsmotief is dat is gesteund op de onverenigbaarheid met de goede
plaatselijke aanleg;
— de eisers dit motief trachten te ontkrachten door te stellen dat het
niet zou gaan om een nieuwe inplanting, maar wel om een reeds vóór
1983 ingeplante schuur die in 1983 zou zijn omgebouwd tot woning, maar
dat het dossier geen element bevat waaruit de aard van de bestaande
constructie blijkt noch de inplanting of de grootte ervan, terwijl de eisers de meest gerede partijen waren om aan te tonen wat de omvang van
deze schuur was;
— de eisers zelf hebben verklaard dat zij een houten chalet, die zelf
een onvergunde ombouwing betrof van een schuur tot een woning, verbouwden tot de kwestieuze woning omdat de chalet te klein was;
— de eisers achteraan hebben bijgebouwd en het dak opgetrokken om
een slaapkamer mogelijk te maken op de eerste verdieping en tevens
snelbouwbakstenen ervoor hebben geplaatst;
— aldus vaststaat dat de insnijding die werd gecreëerd door de bewezen verbouwing, niet dezelfde is als deze die aanwezig was vóór 1983,
toen de schuur er stond en evenmin als deze die er aanwezig was na 1983
en vóór het plegen van het bewezen misdrijf, toen de houten chalet er
stond;
— het dan ook geen onvergunbare situatie betreft die door elk normale zorgvuldige beoordelaar als in concreto volstrekt onschadelijk zou
worden herkend en waarvoor de toepassing van elke andere herstelvorm dan de meerwaarde tot een kennelijke onevenredigheid zou leiden;
— het hof van beroep bovendien niet kan volstaan met de vaststelling
dat de gevorderde maatregel leidt tot een onevenredige last voor de
overtreders in vergelijking met het voordeel voor de ruimtelijke ordening, maar ook moet vaststellen dat met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld;
— van enige kennelijke onredelijkheid geen sprake is aangezien binnen de decretale regeling een minder belastend alternatief niet mogelijk is.
29. Met die redenen verantwoorden de appelrechters zonder enige tegenstrijdigheid hun beslissing over de wettigheid van de herstelvordering naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Zesde middel
Eerste onderdeel

Tweede onderdeel
34. Het onderdeel voert miskenning aan van de motiveringsverplichting: het arrest beantwoordt de conclusie van de eisers niet afdoende;
de algehele afbraak inclusief funderingen kan enkel worden gerechtvaardigd in zoverre wordt teruggegaan tot op het ogenblik waarop aan
het gebouw een woonstfunctie werd gegeven, zijnde 1983; op het ogenblik van het inleiden van de herstelvordering was de verjaring ontegenzeggelijk ingetreden; indien wordt aangenomen dat de verjaring van de
herstelvordering niet is ingetreden, kan de herstelvordering niet verder gaan dan de oorspronkelijke toestand en is een gehele afbraak een
verdergaande maatregel; datgene wat werd verhoogd of vergroot, kan
ook worden verlaagd of weggehaald; het arrest beantwoordt de conclusie van de eisers op het vlak van het herstel in de vorige toestand niet
afdoende.
35. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de met het tweede middel,
het vijfde middel en het eerste onderdeel van het zesde middel vergeefs
aangevoerde onwettigheden, is het niet ontvankelijk.
36. Artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt
onder meer dat de rechtbank, naast de straf, kan bevelen de plaats in
de oorspronkelijke toestand te herstellen. Het bevelen van het herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand strekt ertoe de gevolgen
van de overtreding te doen verdwijnen en houdt bijgevolg niet in dat de
plaats moet worden hersteld in een materiële toestand die identiek is
aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond.
Zo kan het herstel in de oorspronkelijke toestand ook inhouden dat
de illegale constructies geheel of gedeeltelijk worden afgebroken, ook
al stond er vóór de bouwovertreding op die plaats een andere constructie die één geheel uitmaakt met de illegale constructies, dat de funderingen moeten worden verwijderd of dat de afbraakmaterialen van het
terrein moeten worden afgevoerd.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
37. In zoverre het onderdeel opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter of verplicht tot een onderzoek van feiten, waartoe
het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
38. De appelrechters oordelen dat:
— het herstel in de vorige staat niet inhoudt dat de plaats moet worden hersteld in een materiële toestand die identiek is aan de toestand
die bestond vóór de bewezen bouwovertreding;
— het herstel van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden
dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken,
zonder dat de constructie die er vóór de bouwovertreding stond, wordt
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heropgericht en dat al het sloopmateriaal van het terrein wordt verwijderd;
— hetzelfde geldt ingeval de voorafbestaande niet-vergunde constructie, meer bepaald de chalet, geïncorporeerd werd in de actueel aanwezige constructie, voorwerp van het bewezen misdrijf;
— het herstel in de vorige staat immers strekt tot herstel in een nietwederrechtelijke toestand.
39. Met die redenen beantwoorden de appelrechters het verweer van
de eisers met betrekking tot het herstel in de vorige toestand en verantwoorden ze hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Zevende middel

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
55. 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.
25 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Van
Hoogenbemt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Haegeman (bij de balie
te Brussel).

N° 724
2°

— 25 november 2014
(AR P.14.0948.N)

KAMER

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— OMVANG.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — VONNIS
ALVORENS RECHT TE DOEN. — BEGRIP. — GEZAG VAN GEWIJSDE.
3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN.
4° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN. — ONWETTIG
BEWIJS. — STRAFVORDERING. — GEVOLG.
5° STRAFVORDERING. — BEWIJS. — ONWETTIG
STRAFVORDERING. — GEVOLG.

OF ONREGELMATIG

OF ONREGELMATIG BEWIJS.

—
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6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — GEBRUIK VAN INFORMATIE ALS LOUTERE INLICHTING. — INLICHTING WAARVAN NIET CONCREET
VERDUIDELIJKT WORDT HOE ZE WERD VERKREGEN. — VOORWAARDE.
7° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — GEBRUIK VAN INFORMATIE ALS LOUTERE INLICHTING. — INLICHTING WAARVAN NIET CONCREET VERDUIDELIJKT WORDT HOE ZE WERD VERKREGEN. — VOORWAARDE.
8° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — GEBRUIK VAN INFORMATIE ALS
LOUTERE INLICHTING. — INLICHTING WAARVAN NIET CONCREET VERDUIDELIJKT
WORDT HOE ZE WERD VERKREGEN. — VOORWAARDE.
9° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — VERMOEDENS. — INLICHTINGEN WAARVAN DE
HERKOMST NIET NADER GEPRECISEERD WORDT. — VERMOEDEN TOT BEWIJS VAN
HET TEGENDEEL DAT DIE INLICHTINGEN OP ONRECHTMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN.

10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — VERPLICHTING
DE AANVOERING DAT INLICHTINGEN DIE GEEN BEWIJSWAARDE HEBBEN OP ONREGELMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN AANNEMELIJK TE MAKEN. — BEGRIP. —
BESTAANBAARHEID.

11° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP WAPENGELIJKHEID. — VERPLICHTING
DE AANVOERING DAT INLICHTINGEN OP ONREGELMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN AANNEMELIJK TE MAKEN. — BEGRIP. — BESTAANBAARHEID.

12° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — RECHT OP WAPENGELIJKHEID. — VERPLICHTING
DE AANVOERING DAT INLICHTINGEN OP ONREGELMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN AANNEMELIJK TE MAKEN. — BEGRIP. — BESTAANBAARHEID.

13° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — VERPLICHTING DE AANVOERING DAT INLICHTINGEN OP ONREGELMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN
AANNEMELIJK TE MAKEN. — BEGRIP. — BESTAANBAARHEID.

14° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID. — BEWIJSLAST. — GEBRUIK VAN INFORMATIE ALS LOUTERE INLICHTINGEN. — INLICHTINGEN WAARVAN NIET CONCREET VERDUIDELIJKT WORDT HOE ZE WERDEN
VERKREGEN. — VERPLICHTING DE AANVOERING DAT INLICHTINGEN OP ONREGELMATIGE WIJZE WERDEN VERKREGEN AANNEMELIJK TE MAKEN. — BEGRIP. —
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. — RECHT OP WAPENGELIJKHEID. — RECHT OP
TEGENSPRAAK. — BESTAANBAARHEID.

1° Het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken is beperkt tot wat de
rechter over een punt in betwisting heeft beslist en wat, wegens de voor hem
gebrachte betwisting waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet, van zijn beslissing vormt (1).
2° en 3° Een vonnis alvorens recht te doen in strafzaken neemt een voorlopige
beslissing, beveelt een bijkomend onderzoek of nodigt de partijen uit bijko(1) Zie: Cass. 3 oktober 2001, AR P.01.0537.F, AC 2001, nr. 519; R. DECLERCQ, Beginselen
van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, nrs. 2316 tot 2319.
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mende informatie te verstrekken; dergelijk vonnis heeft geen gezag van gewijsde.
4° en 5° Het niet-toelaatbaar verklaren of uitsluiten van één, meerdere of zelfs
alle bewijsmiddelen wegens de onwettigheid of de onregelmatigheid ervan of
wegens de onmogelijkheid om de wettigheid of de regelmatigheid ervan te onderzoeken, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering (1).
6°, 7° en 8° Noch artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging of het recht
op een eerlijk proces verzetten zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het onderzoek in een bepaalde
richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te verzamelen, zonder dat concreet wordt verduidelijkt hoe de inlichting werd verkregen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat zulks op onregelmatige
wijze is geschied (2).
9° Er bestaat geen vermoeden tot bewijs van het tegendeel dat inlichtingen
waarvan de herkomst niet nader gepreciseerd wordt, door de politie op onrechtmatige wijze werden verkregen.
10°, 11°, 12°, 13° en 14° De partij die aanvoert dat die inlichtingen, die geen
bewijswaarde hebben maar slechts in aanmerking worden genomen om het
onderzoek in een bepaalde richting te sturen en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen, op onregelmatige wijze werden verkregen, dient zulks
niet te bewijzen, maar wel aannemelijk te maken en vermag zich niet te beperken tot een loutere bewering; die aanvoeringslast maakt het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op
de wapengelijkheid en het recht op tegenspraak niet theoretisch of illusoir (3).

(H.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 29 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. Hij legt een nota neer in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(1) Zie: Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC 2010, nr. 231 met conclusie advocaatgeneraal DUINSLAEGER.
(2) Cass. 10 september 2013, AR P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434.
(3) Cass. 10 september 2013, AR P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel
149 Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering:
het arrest beantwoordt eisers verweer over het gezag van gewijsde van
het tussenvonnis van 9 november 2011 niet; de appelrechters stellen wel
vast dat het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft aangetekend
tegen dat vonnis, maar ze gaan niet in op de impact van het gezag van
gewijsde ervan.
2. Het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken is beperkt tot
wat de rechter over een punt in betwisting heeft beslist en wat, wegens
de voor hem gebrachte betwisting waarover de partijen tegenspraak
hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet, van
zijn beslissing vormt.
3. Het “tussenvonnis” van 9 november 2011 “beveelt de heropening van
het debat om het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven de
rechtbank duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van de informatie die werd gegeven in het aanvankelijk proces-verbaal met nr.
GE.60.FI.3604/2010”. Aldus deed het nog geen uitspraak over de regelmatigheid van de herkomst van de inlichtingen, vermeld in het aanvankelijk proces-verbaal, maar nodigde het enkel het openbaar ministerie
uit hierover bijkomende inlichtingen te verstrekken.
4. Het arrest (p. 12) stelt vast dat:
— het openbaar ministerie, in tegenstelling tot wat de eiser beweert,
als gevolg van voormeld tussenvonnis een nota heeft neergelegd op de
rechtszitting van 7 december 2011;
— het openbaar ministerie duidelijk heeft gesteld dat er geen enkele
ondersteuning is voor de stelling dat de initiële informatie afkomstig
zou zijn van proactieve recherche zonder voorafgaande machtiging van
de procureur des Konings;
— de FGP Gent enkel reageerde op verkregen informatie omtrent het
telen van drugs, het optreden van de politie “misdrijfgeleid” was en enkel gericht om deze drugsinbreuk op te helderen.
Met deze redenen beantwoorden de appelrechters het bedoelde verweer en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde: het arrest dat oordeelt dat uit niets
blijkt dat de politie haar informatie op een onregelmatige wijze zou
hebben verkregen, is strijdig met het tussenvonnis van 9 november 2011
en miskent het gezag van gewijsde ervan; de informatie die het tussen-

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2721 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 724 - 25.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2721

vonnis noodzakelijk achtte, werd niet verschaft door het openbaar ministerie en ook niet op een andere wijze verkregen.
6. Een vonnis alvorens recht te doen in strafzaken neemt een voorlopige beslissing, beveelt een bijkomend onderzoek of nodigt de partijen
uit bijkomende informatie te verstrekken. Dergelijk vonnis heeft geen
gezag van gewijsde.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
7. Het “tussenvonnis” van 9 november 2011 “beveelt de heropening van
het debat om het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven de
rechtbank duidelijkheid te verschaffen over de herkomst van de informatie die werd gegeven in het aanvankelijk proces-verbaal met nr.
GE.60.FI.3604/2010”. Aldus deed het nog geen uitspraak over de regelmatigheid van de herkomst van de inlichtingen, vermeld in het aanvankelijk proces-verbaal, maar nodigde het enkel het openbaar ministerie
uit hierover bijkomende inlichtingen te verstrekken, wat dit volgens
de vaststellingen van het arrest deed door de neerlegging van een nota
op de rechtszitting van 7 december 2011.
In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak: het arrest verklaart de
strafvordering ontvankelijk alhoewel noch het strafdossier, noch het
debat ter rechtszitting enige informatie heeft opgeleverd over de herkomst van de informatie die in het aanvankelijk proces-verbaal werd
opgenomen en op basis waarvan werd beslist onderzoekshandelingen te
stellen; wanneer de beklaagde aanvoert dat de politionele informatie
op basis waarvan het onderzoek werd gestart, op onrechtmatige wijze
werd verkregen en dat verweer net berust op het feit dat er niets geweten is over de oorsprong van die informatie, kan de rechter in die omstandigheden niet poneren dat uit niets blijkt dat de politie haar
informatie op een onrechtmatige wijze zou hebben verkregen.
9. Het niet-toelaatbaar verklaren of uitsluiten van één, meerdere of
zelfs alle bewijsmiddelen wegens de onwettigheid of de onregelmatigheid ervan of wegens de onmogelijkheid om de wettigheid of de regelmatigheid ervan te onderzoeken, leidt niet tot de nietontvankelijkheid van de strafvordering.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
10. Noch artikel 6 EVRM, noch het recht van verdediging of het recht
op een eerlijk proces verzetten zich ertegen dat informatie louter als
inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het onderzoek in
een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze
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bewijzen te verzamelen, zonder dat concreet wordt verduidelijkt hoe de
inlichting werd verkregen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt
dat zulks op onregelmatige wijze is geschied.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het andermaal naar recht.
11. Wanneer een partij aanvoert dat die inlichtingen op onregelmatige wijze werden verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een
wijze die het niveau van een loutere bewering overstijgt. De rechter
oordeelt onaantastbaar of die partij haar aanvoering geloofwaardig
maakt.
12. Met de redenen die het arrest bevat, oordelen de appelrechters dat
de eiser zijn stelling dat de initiële informatie op onregelmatige wijze
verkregen werd, niet aannemelijk maakt. Aldus verantwoorden zij hun
beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak: wanneer een beklaagde
in conclusie aanvoert dat de politionele informatie op onregelmatige
wijze is verkregen, dient de rechter die preciseert dat zulks niet het geval is, de redenen van dat oordeel weer te geven; met het loutere antwoord dat uit niets blijkt dat de politie haar informatie op
onregelmatige wijze zou hebben verkregen, is de beslissing niet naar
recht verantwoord.
14. Wanneer aan de politie inlichtingen worden verstrekt, staat het
aan het openbaar ministerie te oordelen welk gevolg hieraan gegeven
wordt en of het mogelijk lijkt regelmatig bewijs in te zamelen van de
eventuele strafbare feiten die deze inlichtingen bevatten.
Wanneer een partij aanvoert dat die inlichtingen op onregelmatige
wijze werden verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau van een loutere bewering overstijgt. De rechter oordeelt onaantastbaar of die partij haar aanvoering geloofwaardig
maakt.
15. Het arrest oordeelt niet alleen dat uit niets blijkt dat de politie
haar informatie op onregelmatige wijze zou hebben verkregen, maar
ook dat:
— het geviseerde aanvankelijk proces-verbaal informatie betreft die
niet in aanmerking genomen wordt als bewijs tegen de beklaagden,
waaronder de eiser, maar enkel inlichtingen zijn die toelaten het onderzoek op te starten of in een bepaalde richting te sturen en aldus op
autonome wijze bewijzen te verzamelen;
— de beklaagden geenszins aannemelijk maken dat de politie die informatie op onregelmatige wijze zou hebben verkregen;
— de insinuaties van de beklaagden over de initiële informatie en
waarbij zij gewag maken van “een onrechtmatige wijze aan informatie-
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garing, bv. door het aanwenden van technieken zonder naleven van de
wettelijke voorschriften of door het plegen van inbreuken op strafwet
of EVRM, zoals ook actieve politionele informatiegaring” geen steun
vinden in het voorliggend strafdossier;
— het openbaar ministerie dat geacht wordt loyaal op te treden, op
verzoek van de eerste rechter in antwoord op eisers verweer, op de
rechtszitting van 7 december 2011 een nota heeft neergelegd waarin het
stelt dat er geen enkele ondersteuning is voor eisers stelling dat die informatie afkomstig zou zijn van een proactieve recherche zonder voorafgaande machtiging;
— de FGP Gent enkel reageerde op informatie omtrent het telen van
drugs en optrad om deze drugsinbreuk op te helderen;
— het hanteren van een vermoeden van onrechtmatig bewijs zolang
het tegendeel niet is bewezen, niet kan worden aangenomen.
Aldus geven de appelrechters de redenen op waarom zij oordelen dat
de eiser zijn stelling dat de initiële informatie op onregelmatige wijze
verkregen werd, niet aannemelijk maakt en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
16. Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantastbaar
oordeel van de appelrechters of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 10 en 11 Grondwet, evenals miskenning van het gelijkheidsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het
recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op wapengelijkheid en het recht op tegenspraak: het arrest wijst eisers verzoek af het
openbaar ministerie uit te nodigen nadere uitleg te verschaffen omtrent het wettelijk kader waarbinnen de initiële politionele informatie
werd vergaard; indien die informatie niet ter beschikking wordt gesteld
van de verdediging, moet dit worden gecompenseerd door een procedure
die een onafhankelijke en onpartijdige rechter in staat stelt de wettigheid van de procedure te onderzoeken, zoals dit ook het geval is bij het
gebruik van bijzondere opsporingsmethoden met betrekking tot de controle van het vertrouwelijk dossier; hier anders over oordelen, zou een
miskenning van het gelijkheidsbeginsel inhouden.
De eiser verzoekt het Hof volgende prejudiciële vraag te stellen aan
het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 28bis, § 1 van het Wetboek van
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, doordat het voorziet in de mogelijkheid voor
de politiediensten om autonoom op te treden zonder te voorzien in een
verplichte wettigheidscontrole ingeval politionele informatie wordt
gebruikt als inlichting die toelaat het onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te verzamelen, terwijl informatie die vervat is in het vertrouwelijk dossier
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opgemaakt naar aanleiding van het gebruik van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie (die evenmin als bewijs in aanmerking kan worden genomen maar evenzeer kan leiden tot
bewijsgaring) wel verplicht moet worden voorgelegd ter controle aan
een onafhankelijke en onpartijdige rechter?”
18. Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt, heeft de
eerste rechter het openbaar ministerie uitgenodigd informatie te verstrekken over de herkomst van de initiële informatie die aanleiding
heeft gegeven tot het verrichten van de onderzoekshandelingen in huidige zaak. Op basis van de nota die het openbaar ministerie in antwoord
daarop heeft neergelegd en waarover de eiser tegenspraak heeft kunnen
voeren, gelezen in samenhang met de overige redenen, vermeld in het
antwoord op het tweede onderdeel, controleren de appelrechters de regelmatigheid van de initiële informatie en oordelen zij dat eisers bewering dat die informatie niet regelmatig zou zijn verkregen, niet
aannemelijk wordt gemaakt en er geen reden is het openbaar ministerie nogmaals te verzoeken bijkomende inlichtingen te verstrekken
over de herkomst van de initiële informatie.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters nagelaten hebben controle te doen naar de beweerde onregelmatigheid van de initiële
informatie, berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist feitelijke grondslag.
19. Daar het onderdeel feitelijke grondslag mist, dient de prejudiciële
vraag niet te worden gesteld.
Vierde onderdeel
20. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, met inbegrip van het recht op
wapengelijkheid en het recht op tegenspraak: wanneer het openbaar
ministerie geen nadere uitleg geeft over de oorsprong van de initiële informatie en weigert het wettelijk kader te schetsen waarbinnen die informatie werd verkregen, vermag de rechter niet van de beklaagde
verwachten dat hij aannemelijk zou maken dat die informatie onrechtmatig werd verkregen; hier anders over oordelen zou het recht op een
eerlijk proces compleet illusoir en theoretisch maken.
21. Er bestaat geen vermoeden tot bewijs van het tegendeel dat inlichtingen waarvan de herkomst niet nader gepreciseerd wordt, door de politie op onrechtmatige wijze werden verkregen. De partij die aanvoert
dat die inlichtingen, die geen bewijswaarde hebben maar slechts in aanmerking worden genomen om het onderzoek in een bepaalde richting te
sturen en aldus op autonome wijze bewijzen te verzamelen, op onregelmatige wijze werden verkregen, dient zulks niet te bewijzen, maar wel
aannemelijk te maken en vermag zich niet te beperken tot een loutere
bewering. Die aanvoeringslast maakt het recht van verdediging en het
recht op een eerlijk proces met inbegrip van het recht op de wapengelijkheid en het recht op tegenspraak niet theoretisch of illusoir.
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Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Onmiddellijke aanhouding
23. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep tegen de beslissing op de strafvordering, heeft deze beslissing
kracht van gewijsde. Het cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing
waarbij eisers onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, heeft derhalve
geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
25 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Meese (bij de balie te Gent).

N° 725
2°

— 25 november 2014
(AR P.14.1707.N)

KAMER

1° VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — ADMINISTRATIEVE MAATREGEL. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — DRAAGWIJDTE. — GEVOLG.
2° CASSATIEBEROEP. — ALLERLEI. — VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — ADMINISTRATIEVE MAATREGEL. — GEREPATRIEERDE VREEMDELING. —
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — CASSATIEBEROEP
VAN DE VREEMDELING. — ONTVANKELIJKHEID.
3° VREEMDELINGEN. — VRIJHEIDSBEROVING. — ADMINISTRATIEVE MAATREGEL. — GEREPATRIEERDE VREEMDELING. — ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — CASSATIEBEROEP VAN DE VREEMDELING. —
ONTVANKELIJKHEID.

1° Artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat het in dat artikel bedoelde beroep van de vreemdeling bij de rechterlijke macht uitsluitend betrekking heeft op de maatregel van vrijheidsberoving waarvan hij het
voorwerp is, zodat het onderzoeksgerecht de wettigheid van een administratieve beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling niet langer kan
toetsen wanneer die vreemdeling ingevolge zijn repatriëring niet meer van
zijn vrijheid is beroofd; daaruit volgt evenwel niet dat die vreemdeling de on-
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rechtmatigheid van deze titel en de daarop gesteunde vrijheidsberoving niet
meer kan onderwerpen aan toetsing door de rechter en geen aanspraak meer
kan maken op schadevergoeding (1).
2° en 3° Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn beroep bij de rechterlijke macht ten aanzien van de tegen hem genomen administratieve maatregel van vrijheidsberoving, ingesteld na de repatriëring van de vreemdeling,
is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk (2).

(S. T. BELGISCHE

STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR
EN MIGRATIE)

ASIEL

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 november 2014.
De eiseres voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Zonder desbetreffend te worden bekritiseerd, stelt het bestreden
arrest vast dat de eiseres is gerepatrieerd.
2. De eiseres voert aan dat zij, zelfs in het geval dat zij werd gerepatrieerd, belang heeft om de maatregel van vrijheidsberoving door een
rechtscollege te laten beoordelen omdat dit de enige manier is waarop
kan worden nagegaan of zij rechtmatig van haar vrijheid werd beroofd
en of zij eventueel aanspraak kan maken op schadeloosstelling. De gedwongen uitvoering van een verwijderingsmaatregel doet hieraan geen
afbreuk en kan de rechterlijke controle niet dwarsbomen.
3. Artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat het in dat artikel bedoelde beroep van de vreemdeling bij de rechterlijke macht uitsluitend betrekking heeft op de maatregel van vrijheidsberoving
waarvan hij het voorwerp is. Bijgevolg kan het onderzoeksgerecht de
wettigheid van een administratieve beslissing van vrijheidsberoving
van een vreemdeling niet langer toetsen wanneer die vreemdeling ingevolge zijn repatriëring niet meer van zijn vrijheid is beroofd. Daaruit
volgt evenwel niet dat die vreemdeling de onrechtmatigheid van deze
(1) Cass. 4 februari 1998, AR P.97.1703.F, AC 1998, nr. 67 en voetnoot (1); Cass. 16 september 2014, AR P.14.1289.N, AC 2014, nr. 529.
(2) Cass. 4 februari 1998, AR P.97.1703.F, AC 1998, nr. 67 en voetnoot (2); Cass. 13 juni
2001, AR P.01.0403.F, AC 2001, nr. 356.
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titel en de daarop gesteunde vrijheidsberoving niet meer kan onderwerpen aan toetsing door de rechter en geen aanspraak meer kan maken
op schadevergoeding.
4. Het cassatieberoep, ingesteld na de repatriëring van de eiseres, is
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
5. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
25 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Winants, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer Geens (bij de balie te Antwerpen).

N° 726
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.0730.F)

KAMER

1° VERZET. — STRAFZAKEN. — BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. — VEROORDELING BIJ VERSTEK. — VERZET. — VORM. — DEURWAARDERSEXPLOOT BETEKEND AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — EISER OP VERZET IS OPGESLOTEN IN
HET KONINKRIJK. — VERZET DOOR MIDDEL VAN EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING OF AAN ZIJN GEMACHTIGDE. — VOORWAARDE. —
EISER OP VERZET HEEFT HET VEREISTE BEDRAG NIET IN ZIJN BEZIT OM DE KOSTEN VAN DE AKTE VAN DEURWAARDER TE DEKKEN. — VERENIGBAARHEID MET DE
ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET. — GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIËLE VRAAG. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — HOF VAN CASSATIE.
— STRAFZAKEN. — BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. — VEROORDELING BIJ
VERSTEK. — VERZET. — VORM. — DEURWAARDERSEXPLOOT BETEKEND AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. — EISER OP VERZET IS OPGESLOTEN IN HET KONINKRIJK.
— VERZET DOOR MIDDEL VAN EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING OF AAN ZIJN GEMACHTIGDE. — VOORWAARDE. — EISER OP VERZET
HEEFT HET VEREISTE BEDRAG NIET IN ZIJN BEZIT OM DE KOSTEN VAN DE AKTE
VAN DEURWAARDER TE DEKKEN. — VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN
11 VAN DE GRONDWET. — VERPLICHTING.

3° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — HOF VAN CASSATIE.
— STRAFZAKEN. — BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. — VEROORDELING BIJ
VERSTEK. — VERZET. — VORM. — DEURWAARDERSEXPLOOT BETEKEND AAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. — EISER OP VERZET IS OPGESLOTEN IN HET KONINKRIJK.
— VERZET DOOR MIDDEL VAN EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICHTING OF AAN ZIJN GEMACHTIGDE. — VOORWAARDE. — EISER OP VERZET
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HEEFT HET VEREISTE BEDRAG NIET IN ZIJN BEZIT OM DE KOSTEN VAN DE AKTE
VAN DEURWAARDER TE DEKKEN. — VERENIGBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN

11

VAN DE

GRONDWET. — VERPLICHTING.

1°, 2° en 3° Wanneer het Hof van Cassatie de vraag wordt gesteld of artikel 2,
eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerden, bevestigd bij wet van 4 mei 1936, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, afzonderlijk of samen gelezen met de artikelen 6 en 13 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, in zoverre een bij verstek veroordeelde beklaagde die in een strafinrichting is opgesloten enkel verzet kan doen tegen de veroordelingen in
strafzaken, uitgesproken door de hoven van beroep, de correctionele rechtbanken en de politierechtbanken, door middel van een verklaring aan de
attaché-gevangenisdirecteur of adviseur-gevangenisdirecteur van de strafinrichting of aan zijn gemachtigde, op voorwaarde dat hij het vereiste bedrag
niet in zijn bezit heeft om de kosten van de akte van deurwaarder te dekken,
terwijl krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of
geïnterneerde personen, in de strafinrichtingen, door de personen die erin
opgesloten zijn, de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken, onbeperkt kunnen worden gedaan aan de bestuurders
van die inrichtingen of aan hun gemachtigde, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof (1). (Artt. 10 en 11, Grondwet 1994; artt.
6 en 13, EVRM; art. 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof;
art. 187, Wetboek van Strafvordering; art. 2, KB nr. 236 van 20 januari
1936; art. 1, Wet 25 juli 1893)

(O.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 21 maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 17 november 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 26 november 2014 heeft raadsheer Françoise
Roggen verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal
geconcludeerd.
II. FEITEN
— Op 16 februari 2006 veroordeelt de correctionele rechtbank te Brussel de eiser bij verstek tot een gevangenisstraf en een geldboete; het
vonnis wordt betekend aan het openbaar ministerie;
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 726.
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— op 19 november 2013 wordt de eiser aangehouden en in de gevangenis te Hasselt opgesloten;
— dezelfde dag wordt hem kennis gegeven van de betekening van het
voormelde vonnis;
— op 20 november 2013 komt hij tegen die beslissing in verzet met
twee ver-klaringen aan de directeur van de strafinrichting, de ene in
het Nederlands, de andere in het Frans, de taal van de rechtspleging;
— op 21 november 2013 wordt hem een kopie van het verstekvonnis
overhandigd, samen met een uitleg over zijn rechten, in het Frans;
— op 11 december 2013 doet de eiser verzet bij een aan de procureur
des Konings betekende deurwaardersakte;
— op 27 december 2013 wordt een nieuwe akte van verzet betekend aan
de fede-rale procureur, de vervolgende partij;
— bij vonnis van 22 januari 2014 verklaart de correctionele rechtbank
het verzet van de eiser dat aan de federale procureur werd betekend, gegrond;
— op het hoger beroep van het openbaar ministerie oordeelt het bestreden arrest dat de eiser op 19 november 2013 kennis heeft gekregen
van de betekening van het verstekvonnis, zodat de verzettermijn verstrijkt op 4 december 2013;
— het arrest oordeelt dat de eiser in hechtenis genoeg geld bij zich
had om verzet te doen bij wege van een deurwaarder en beslist dat het
verzet gedaan in de gevangenis op 20 november 2013 niet ontvankelijk
is, evenals, wegens laattijdigheid, de naderhand bij wege van een gerechtsdeurwaarder betekende verzetten.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
In strafzaken wordt het verzet tegen de beslissing op de strafvordering in de regel gedaan bij deurwaardersexploot, dat wordt betekend
aan het openbaar ministerie dat de strafvordering heeft ingesteld.
Krachtens artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 236 van
20 januari 1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering ten opzichte van de gedetineerden, bekrachtigd bij de wet
van 4 mei 1936, kan, wanneer hij die verzet doet zich in hechtenis bevindt in het Koninkrijk en het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft
om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken, het verzet tegen de veroordelingen in strafzaken, uitgesproken door de hoven
van beroep, de correctionele rechtbanken en de politierechtbanken,
evenwel gedaan worden door middel van een verklaring aan de directeur van de strafinrichting of aan zijn gemachtigde.
In tegenstelling tot het verzet in een strafinrichting kunnen krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van
beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen, alle verklaringen van hoger beroep of van voorziening
in verbreking in strafzaken door personen die daar zijn opgesloten on-
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beperkt worden gedaan aan de bestuurder van die inrichting of aan zijn
gemachtigde.
Beide bepalingen strekken ertoe het instellen van rechtsmiddelen te
vereenvoudigen ten opzichte van personen die van hun vrijheid zijn beroofd, door hen te ontslaan van de verplichting om nu eens een gerechtsdeurwaarder opdracht te geven een verzetexploot te betekenen,
dan weer zich te doen vertegenwoordigen door een advocaat om een verklaring van hoger beroep of van cassatieberoep te doen op de griffie van
het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen.
Met toepassing van artikel 26, eerste lid, 3°, van de Bijzondere Wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is er grond om het Grondwettelijk Hof, ambtshalve, de prejudiciële vraag te stellen of artikel 2,
eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 geen onderscheid maakt tussen het verzet en het hoger beroep of cassatieberoep, dat onverenigbaar is met de beginselen van gelijkheid en nondiscriminatie bepaald in de artikelen 10 en 11 Grondwet, door de mogelijkheid om verzet te doen in de gevangenis enkel voor te behouden aan
degene die verzet aantekent en die niet over het vereiste bedrag beschikt om de kosten te dekken van een verzet dat bij wege van een gerechtsdeurwaarder wordt betekend.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak zal hebben gedaan over de volgende
vraag :
“Schendt artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari
1936 tot vereenvoudiging van sommige vormen van de strafvordering
ten opzichte van gedetineerden, bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936,
de artikelen 10 en 11 Grondwet, afzonderlijk of samen gelezen met de
artikelen 6 en 13 EVRM, in zoverre een bij verstek veroordeelde beklaagde die in een strafinrichting is opgesloten enkel verzet kan doen
tegen de veroordelingen in strafzaken, uitgesproken door de hoven van
beroep, de correctionele rechtbanken en de politierechtbanken, door
middel van een verklaring aan de attaché-gevangenisdirecteur of adviseur-gevangenisdirecteur van de strafinrichting of aan zijn gemachtigde, op voorwaarde dat hij het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft om
de kosten van de akte van deurwaarder te dekken, terwijl krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep
of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde
personen, in de strafinrichtingen, door de personen die erin opgesloten
zijn, de verklaringen van hoger beroep of van voorziening van verbreking in strafzaken, onbeperkt kunnen worden gedaan aan de bestuurders van die inrichtingen of aan hun gemachtigde ?”
Houdt de kosten aan.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Lambert
(bij de balie te Brussel).

N° 727
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.0962.F)

KAMER

WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
67. — ARTIKEL 67TER. — OVERTREDING BEGAAN MET EEN VOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON. — NATUURLIJKE PERSONEN DIE DE
RECHTSPERSOON IN RECHTE VERTEGENWOORDIGEN. — VERPLICHTING DE IDENTITEIT MEE TE DELEN VAN DE BESTUURDER OF VAN DE PERSOON DIE HET VOERTUIG
ONDER ZICH HEEFT. — VERPLICHTING TOT MEDEDELING BINNEN EEN TERMIJN
VAN VIJFTIEN DAGEN TE REKENEN VANAF DE VRAAG OM INLICHTINGEN. — BESTUURDER OF DE PERSOON DIE HET VOERTUIG ONDER ZICH HEEFT NOG VÓÓR DE
VRAAG OM INLICHTINGEN BIJ DE POLITIE BEKEND. — GEVOLG.

De overtreding bepaald in artikel 67ter Wegverkeerswet, wil de rechtspersoon
die eigenaar is van het voertuig verplichten de identiteit mee te delen van de
bestuurder of van de persoon die het voertuig onder zich heeft; die overtreding kan niet bewezen worden verklaard wanneer die bestuurder of de persoon die het voertuig onder zich heeft, bij de politie bekend is nog vóór de
vraag om inlichtingen ad hoc. (Art. 67ter, Wegverkeerswet)

(TL FULL SERVICE 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 eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het vonnis veroordeelt de eisende vennootschap om, op 5 januari 2013,
niet binnen de termijn van vijftien dagen vanaf het versturen van de
vraag om inlichtingen als bepaald bij artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet, de identiteit te hebben meegedeeld van de bestuurder van het
op haar naam ingeschreven voertuig of van de persoon die het voertuig
onder zich had op het ogenblik van de feiten. De appelrechters hebben
immers geoordeeld dat bij gebrek aan een schriftelijk verzoek om inlichtingen, gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal waarbij de
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op 25 juni 2012 begane snelheidsovertreding is vastgesteld, de tijd waarover de rechtspersoon beschikt om zijn verplichting na te komen is ingegaan op 20 december 2012, datum waarop het openbaar ministerie de
eiseres een vraag om inlichtingen heeft verstuurd waaraan geen gevolg
werd gegeven.
Zoals het vonnis vaststelt, had de zaakvoerder van de eiseres de politie echter al op 11 december 2012 laten weten dat hij de aansprakelijkheid op zich nam voor de snelheidsovertreding van 25 juni 2012 waarover
hij was verhoord.
De overtreding bepaald in het voormelde artikel 67ter wil de rechtspersoon die eigenaar is van het voertuig verplichten de identiteit mee
te delen van de bestuurder of van de persoon die het voertuig onder zich
had. Die overtreding kan niet bewezen worden verklaard wanneer, zoals
te dezen, die bestuurder of de persoon die het voertuig onder zich had,
nog vóór de vraag om inlichtingen ad hoc door de politie is gekend.
Het middel is gegrond.
Het tweede middel, dat niet tot vernietiging zonder verwijziging kan
leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Waals-Brabant,
zitting houdende in hoger beroep.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.
— Advocaat: de heer
Verwilghen (bijde balie te Brussel).

N° 728
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.1095.F)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
63. — OPLEGGEN VAN EEN BLOEDAFNAME. — VOORWAARDEN. — ONMOGELIJKHEID DE ADEMTEST UIT TE VOEREN. — OORZAAK. — GEBREK AAN VOLDOENDE
ADEM. — GEVOLGTREKKING UIT DIE VASTSTELLING. — ONMOGELIJKHEID DE ADEMANALYSE UIT TE VOEREN. — WETTIGHEID.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
63. — OPLEGGEN VAN EEN BLOEDAFNAME. — VOORWAARDEN. — DUIDELIJKE TEKENEN VAN ALCOHOLOPNAME. — VASTSTELLING. — BEGRIP.
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1° De appelrechters, die oordelen dat de ademtest onmogelijk is gebleken bij
gebrek aan voldoende adem en die daaruit afleiden dat de beklaagde niet in
staat was voldoende te blazen opdat zijn ademanalyse kon worden uitgevoerd, hebben zich niet op persoonlijke kennis gebaseerd, maar hebben uit
hun eerste vaststelling een gevolg afgeleid dat daarmee verband houdt. (Art.
63, Wegverkeerswet)
2° Hoewel artikel 63, § 1, 2°, van de Wegverkeerswet de bloedafname enkel toestaat ingeval de betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont,
vereist die vaststelling niet dat de uitdrukking “duidelijke tekenen” wordt
gebruikt. (Art. 63, § 1, 2°, Wegverkeerswet)

(G.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Henegouwen, afdeling Charleroi, van 31
maart 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
De eiser, die vervolgd wordt wegens rijden in staat van alcoholintoxicatie, voert aan dat het vonnis, door aan te nemen dat de bloedafname
rechtsgeldig is, artikel 63, § 1, 2°, Wegverkeerswet schendt.
Eerste onderdeel
Volgens het middel heeft de rechtbank één van de drie voorwaarden
waaraan die bloedafname moet beantwoorden, niet naar recht vastgesteld, met name de onmogelijkheid om een ademanalyse uit te voeren.
Het vonnis oordeelt dat de ademtest onmogelijk is gebleken bij gebrek aan voldoende adem en leidt daaruit af dat de eiser niet in staat
was voldoende te blazen, zodat zijn ademanalyse niet kon worden uitgevoerd.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, hebben de appelrechters
zich daarvoor niet gegrond op persoonlijke kennis, maar hebben ze uit
hun eerste vaststelling een gevolg afgeleid dat daarmee verband houdt.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Volgens het middel heeft de rechtbank niet naar recht de aanwezigheid vastgesteld van “duidelijke tekenen” van de staat van alcoholintoxicatie als één van de drie voorwaarden waaraan die afname moet
beantwoorden.
Hoewel artikel 63, § 1, 2°, van de voormelde wet de bloedafname enkel
toestaat ingeval de betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname
vertoont, vereist die vaststelling niet dat de uitdrukking “duidelijke
tekenen” wordt gebruikt.
De appelrechters die oordelen dat uit het strafrechtelijk vooronderzoek bleek dat de eiser zich onder de invloed van drank bevond, wat hij
niet betwistte, en tekenen vertoonde van alcoholopname, verantwoorden bij afwezigheid van conclusie op dit punt, hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer C. Redko
(bij de balie te Bergen), de heer J. Redko (bij de balie te Bergen).

N° 729
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.1600.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP
(GEEN EINDBESLISSING). — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN, MET HET VOORDEEL VAN RECHTSBIJSTAND, VAN EEN AFSCHRIFT VAN STUKKEN UIT HET STRAFDOSSIER. —
ONDERZOEKSRECHTER. — BESCHIKKING. — VERWERPING. — HOGER BEROEP. —
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST. — VERWERPING. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ALLERLEI. — INVERDENKINGGESTELDE. — VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN, MET
HET VOORDEEL VAN RECHTSBIJSTAND, VAN EEN AFSCHRIFT VAN STUKKEN UIT
HET STRAFDOSSIER. — ONDERZOEKSRECHTER. — BESCHIKKING. — VERWERPING.
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— HOGER BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — ARREST. —
VERWERPING. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn hoger beroep tegen
een beschikking van de onderzoeksrechter die zijn verzoek tot het verkrijgen,
met het voordeel van rechtsbijstand, van een afschrift van stukken uit het
strafdossier ongegrond verklaart, is niet ontvankelijk (1). (Artt. 61ter en
416, Wetboek van Strafvordering; art. 674bis, Gerechtelijk Wetboek)

(C.)
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 30 september 2014.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest doet uitspraak met toepassing van artikel 61ter Wetboek
van Strafvordering en van artikel 674bis Gerechtelijk Wetboek. De kamer van inbeschuldigingstelling, die kennisneemt van het hoger beroep
tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek
van de eiser tot het verkrijgen van een afschrift van de stukken van het
strafdossier, met het voordeel van rechtsbijstand, niet-ontvankelijk is
verklaard, heeft dat hoger beroep niet-gegrond verklaard.
Dat arrest put de rechtsmacht van de rechter over alles wat het voorwerp van de strafvordering uitmaakt, niet ten volle uit. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, staat
cassatieberoep tegen een dergelijke beslissing eerst open na het eindarrest.
Artikel 416, tweede lid, dat de enige gevallen opsomt, die met onderhavig geval geen verband houden, waarin de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een voorbereidend arrest en een arrest van
onderzoek, staat een partij die de niet-ontvankelijkheid van zijn verzoek om afschrift van de stukken van de rechtspleging betwist, niet toe
die beslissing onmiddellijk aan het toezicht van het Hof voor te leggen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het middel van de eiser, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
(1) Zie Cass. 16 februari 1999, AR P.99.0015.N, AC 1999, nr. 89.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Nève (bij
de balie te Luik).

N° 730
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.1690.F)

KAMER

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — GEWETTIGDE VERDENKING. — ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN
RECHTSCOLLEGE IN ZIJN GEHEEL. — RECHTSCOLLEGE. — BEGRIP.
2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. — STRAFZAKEN. — GEWETTIGDE VERDENKING. — VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN EEN AFDELING VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. — ONTVANKELIJKHEID.

1° In criminele, correctionele en politiezaken, kunnen de ambtenaren belast
met het openbaar ministerie zich rechtstreeks wenden tot het Hof om de verwijzing te vorderen van een zaak van het ene rechtscollege naar het andere,
op grond van gewettigde verdenking; de wet voorziet enkel in de onttrekking
van de zaak aan een rechtscollege in zijn geheel en niet aan een kamer of een
afdeling van dat rechtscollege. (Artt. 542 en 544, Wetboek van Strafvordering)
2° Het verzoek dat beoogt de zaak aan een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg te onttrekken en niet aan de rechtbank van eerste aanleg in haar
geheel, is kennelijk niet ontvankelijk. (Artt. 542 en 544, Wetboek van Strafvordering)

(PROCUREUR

DES

KONINGS

TE

BERGEN,

AFDELING

DOORNIK T. D.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 12 november 2014 op de griffie van het Hof is
ingekomen en waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, vraagt de eiser dat de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen, afdeling Doornik, met toepassing van de artikelen 542 en 544
Wetboek van Strafvordering, van de zaak met notitienummer TN
41.L1.8245/13 van het parket wordt onttrokken.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2737 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 731 - 26.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2737

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De artikelen 542 en 544 Wetboek van Strafvordering bepalen dat in
criminele, correctionele en politiezaken, de ambtenaren belast met het
openbaar ministerie zich rechtstreeks kunnen wenden tot het Hof van
Cassatie om de verwijzing te vorderen van de ene rechtbank naar een
andere op grond van gewettigde verdenking.
De wet voorziet dus enkel in de onttrekking van de zaak aan een
rechtscollege in zijn geheel en niet aan een kamer of een afdeling ervan.
Het verzoek, dat enkel beoogt de zaak aan de afdeling Doornik te onttrekken en niet aan de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen in
haar geheel, is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
Verwerpt het verzoek.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 731
2°

— 26 november 2014
(AR P.14.1732.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — VOORWAARDEN. — VOLSTREKT NOODZAKELIJK VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID. — ONDERZOEKSGERECHT. — FEITELIJKE BEOORDELING. — GEEN CONCLUSIE. — REDENGEVING.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — HANDHAVING. — VOORWAARDEN. — VOLSTREKT NOODZAKELIJK VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID. — INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN OM ANDERE REDEN. — GEVOLG.

1° Het onderzoeksgerecht beoordeelt in feite of de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid; bij ontstentenis van conclusie, omkleedt het zijn beslissing dienaangaande
regelmatig met redenen door de feitelijke omstandigheden van de zaak te vermelden en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde waarop zij is gegrond. (Artt. 16, § 1, 22, 23 en 30, § 4, Wet
Voorlopige Hechtenis)
2° Wanneer de inverdenkinggestelde ook van zijn vrijheid is beroofd wegens
één of verschillende veroordelingen, mag het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de voorlopige hechtenis niet vooruitlopen op de beslissingen
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die nog over de tenuitvoerlegging van die straffen kunnen worden genomen (1). (Artt. 16, § 1, 22, 23 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis)

(E.)
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 13 november 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het middel voert aan dat, aangezien de eiser reeds tot straffen van
acht en zeven jaar gevangenisstraf is veroordeeld, de kamer van inbeschuldigingstelling alleen met schending van artikel 16, § 1 en § 5, Voorlopige Hechteniswet, het recidivegevaar en het risico op ontvluchten in
aanmerking heeft kunnen nemen om die hechtenis te handhaven.
Het onderzoeksgerecht beoordeelt in feite of de handhaving van de
voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. Bij ontstentenis van conclusie, omkleedt het zijn beslissing dienaangaande regelmatig met redenen door de feitelijke omstandigheden
van de zaak te vermelden en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid
van de inverdenkinggestelde waarop die beslissing is gegrond.
In zoverre het middel opkomt tegen die beoordeling door de appelrechters of het onderzoek ervan een nazicht van de feitelijke gegevens
van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Wanneer de inverdenkinggestelde ook van zijn vrijheid is beroofd wegens één of verschillende veroordelingen, mag het onderzoeksgerecht
dat uitspraak doet over de voorlopige hechtenis niet vooruitlopen op de
beslissingen die nog over de tenuitvoerlegging van die straffen kunnen
worden genomen.
Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar
ministerie, waarin de redenen worden opgegeven om de hechtenis van
de eiser te handhaven ten aanzien van de volstrekte noodzakelijkheid
voor de openbare veiligheid en, met name, het recidivegevaar en het gevaar op ontvluchten, verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing naar recht.
(1) Zie Cass. 1 december 2010, AR P.10.1808.F, AC 2010, nr. 708.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2739 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 732 - 27.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2739

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(…)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 november 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Mascart (bij de balie te Luik) en de heer Turbang (bij de balie te Brussel).

N° 732
1°

— 27 november 2014
(AR C.13.0466.F)

KAMER

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — BETEKENING
AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — TAKEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. —
OMVANG.
2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALGEMEEN. — LOYALITEITSBEGINSEL. — BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. — VERANDERING VAN WOONPLAATS OF VERBLIJFPLAATS IN DE LOOP VAN DE RECHTSPLEGING. — INLICHTING
AAN DE OVERIGE PARTIJEN.

1° Artikel 38, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek legt het openbaar
ministerie enkel op de nodige maatregelen te nemen die het redelijkerwijs kan
aanwenden om de geadresseerde van de betekende akte te lokaliseren. (Art.
38, § 2, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)
2° Een partij die in de loop van een rechtspleging van woonplaats of verblijfplaats verandert, dient de overige partijen in het geding daarvan in te lichten op grond van het loyaliteitsbeginsel dat de partijen in de afhandeling
van een burgerlijke rechtspleging horen na te leven.

(M. T. BURGEMEESTER

VAN DE STAD

EUPEN E.A.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 6 juni 2013.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 38, § 2, derde lid, Gerechtelijk Wetboek worden,
wanneer een betekening aan de procureur des Konings wordt gedaan, de
nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift binnen de kortst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.
Die bepaling legt het openbaar ministerie enkel op de nodige maatregelen te nemen die het redelijkerwijs kan aanwenden om de geadresseerde van de betekende akte te lokaliseren.
Het arrest stelt vast dat de eiser, die nog steeds officieel in Eupen was
ingeschreven er ten tijde van de litigieuze betekening van 16 juni 2011
niet meer verbleef maar, zoals zijn raadsman uiteenzette op de terechtzitting, naar Vlaanderen was verhuisd zonder daar officieel ingeschreven te zijn, en dat de schrapping van eisers inschrijving in Eupen was
voorgesteld maar niet werd uitgevoerd.
Het arrest dat overweegt dat “het parket te Eupen, voor zover [de eiser] niet alleen de stad Eupen, maar ook het gerechtelijk arrondissement Eupen had verlaten en voor zover er geen enkele informatie was
over zijn nieuwe verblijfplaats en er in Vlaanderen geen enkele inschrijving [was] gebeurd, onmogelijk de nieuwe verblijfplaats kon lokaliseren en het exploot doen overhandigen”, verantwoordt zijn
beslissing naar recht dat, gelet op de taken van het parket, de betekening op grond van artikel 38, § 2, Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig
heeft plaatsgevonden.
Deze overwegingen vormen een toereikende grondslag van die beslissing. Het onderdeel, dat voor het overige ingesteld is tegen een ten
overvloede gegeven overweging van het arrest, kan niet tot cassatie
leiden en vertoont bijgevolg geen belang.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Een partij die in de loop van een rechtspleging van woonplaats of verblijfplaats verandert, dient de overige partijen in het geding daarvan in
te lichten op grond van het loyaliteitsbeginsel dat de partijen in de afhandeling van een burgerlijke rechtspleging horen na te leven.
Het arrest stelt vast dat de eiser het pand in Eupen heeft verlaten
waar hij nog steeds officieel was ingeschreven, zonder de overige partijen te informeren over zijn nieuwe verblijfplaats en zonder dat zij die
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plaats konden bepalen bij gebrek aan een nieuw adres van de eiser in de
bevolkingsregisters. Het overweegt vervolgens dat de eiser, die eisende
partij is in de rechtspleging, aan de tweede verweerster diende te melden dat hij naar Vlaanderen was verhuisd en dat hij, ook al had hij wellicht problemen om zich zonder verblijfsvergunning in het
bevolkingsregister van een andere gemeente te laten inschrijven,
woonplaats kon kiezen bij de raadsman die hem in de rechtspleging had
verdedigd, en verantwoordt met die overweging naar recht zijn beslissing dat de toepassing van artikel 38, § 2, Gerechtelijk Wetboek in deze
zaak het in artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden neergelegde recht
niet miskent.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Nudelholc en mevr. Geinger.

N° 733
1°

— 27 november 2014
(AR C.14.0050.F)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — PRINCIPAAL BEROEP. — TERMIJN. — VOORLOPIG BEWIND. — AANWIJZING VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER. — KENNISGEVING.
— GEVOLG.
2° HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL. — PRINCIPAAL BEROEP. — VORM. — VOORLOPIG BEWIND. — AANWIJZING VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER. — KENNISGEVING.
— VORM. — OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN.

1° De kennisgeving van de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder doet
de appeltermijn ingaan (1). (Art. 488bis-C, § 1, zesde en negende lid, Burgerlijk Wetboek)
2° Artikel 488bis, C, § 1, negende lid, van het Burgerlijk Wetboek doet de regelmatigheid van de daar bedoelde kennisgeving van geen enkele andere
vormvereiste dan van die van de gerechtsbrief afhangen; het vereist niet dat
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 733.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2742 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

2742

ARRESTEN VAN CASSATIE

27.11.14 - N° 733

zij de vermeldingen bevat die, met betrekking tot de kennisgevingen die
krachtens artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden gedaan in de in artikel 704 van dat wetboek vermelde aangelegenheden,
op straffe van nietigheid zijn voorschreven in het derde lid van voornoemd
artikel 792 (1). (Art. 488bis-C, § 1, negende lid, Burgerlijk Wetboek)

(L. T. L. 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 Bergen van 13 februari 2013.
Advocaat-generaal André Henkes heeft op 30 oktober 2014 ter griffie
een conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 792, inzonderheid tweede en derde lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en, voor zover nodig, die wet zelf.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt dat het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking van de vrederechter van het kanton Zinnik van 8 september 2011 die, met
toepassing van artikel 488bis-B van het Burgerlijk Wetboek, meester Jean-Marc
Godfrind aanwijst als voorlopig bewindvoerder van de eiser, niet ontvankelijk
is omdat het te laat is ingesteld, en grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
“Krachtens artikel 488bis-C, § 1, van het Burgerlijk Wetboek werd de beschikking van 8 september 2011 van de vrederechter ter kennis gebracht van de voorlopige bewindvoerder binnen drie dagen na de uitspraak, en in dit geval nog op
de dag zelf;
De voorlopige bewindvoerder heeft in een brief die op 15 september 2011 op de
griffie is ingekomen, gemeld dat hij zijn opdracht aanvaardde;
Binnen drie dagen na die aanvaarding moet de beschikking door de griffier ter
kennis worden gebracht van de verzoekers, de tussenkomende partijen, de te beschermen persoon en desgevallend de vertrouwenspersoon. In deze zaak heeft de
griffie de kennisgevingen gedaan binnen de wettelijke termijn met toepassing
van artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek;
Het hoger beroep wordt ingesteld meer dan een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van de eerste beschikking in de zin van artikel 53bis van dat wetboek;
[De eiser], die het beginsel zelf van het voorlopig bewind betwist, betoogt dat
de kennisgeving geen melding maakt van de termijn waarbinnen het beroep
(1) Zie noot 1.
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moet worden ingesteld en dat de termijn pas begint te lopen vanaf een betekening die hier niet heeft plaatsgevonden;
Door de te beschermen persoon als een partij in een proces op tegenspraak te
beschouwen en te bepalen dat het geding moet worden ingeleid met toepassing
van de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende
het verzoekschrift op tegenspraak heeft de wetgever van 2003 niet de betekening
van de rechterlijke beslissing opgelegd, maar heeft integendeel de kennisgeving
van de beslissing per gerechtsbrief voorgeschreven. Met de soepele en snelle
kennisgevingsregeling inzake voorlopig bewind over de goederen van de meerderjarige kan de maatregel ten aanzien van de betrokkenen (artikel 488bis-C, § 1)
en ten aanzien van de samenleving (artikel 488bis-E) veilig en doeltreffend worden getroffen. Het dringend karakter dat inherent is aan de aard van de beschermingsmaatregel, terugwerkende kracht van de bescherming tot op de datum
van het verzoekschrift krachtens artikel 488bis-I, tweede lid, de uit artikel
488bis-D voortvloeiende permanente saisine van de vrederechter en het door de
wet aan de verschillende actoren opgelegde systeem van korte termijnen (zoals,
het verslag van de voorlopige bewindvoerder binnen een maand na de aanvaarding van zijn opdracht, de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de kennisgeving aan de burgemeester binnen vijftien dagen na de uitspraak) zijn
gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de kennisgeving, naar de wens van de
wet, ook wat betreft het beginpunt van de termijn voor het hoger beroep, doeltreffend is, zonder betekeningskosten die uiteindelijk ten laste van de beschermde persoon vallen. Zelfs bij gebrek aan een uitdrukkelijke bepaling
dienaangaande, is die oplossing vereist door alle desbetreffende wettelijke bepalingen waarvan de afwijkingen van het gemeen recht worden verantwoord door
de onontbeerlijke soepelheid van de geplande maatregel in het belang van de te
beschermen persoon […] ;
Men kan dat weliswaar betreuren, maar de vermelding van de beroepstermijnen bij de kennisgeving van de beschikking is wettelijk niet vereist, daar artikel 792, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek geen betrekking heeft op de in
artikel 488bis-C van het Burgerlijk Wetboek bedoelde kennisgeving;
De kennisgeving door de griffie heeft de appeltermijn, die verstreken was toen
het appelverzoekschrift werd neergelegd, dus rechtsgeldig doen ingaan.”
Grieven
Eerste middel
Luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis
of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
Artikel 792, tweede en derde lid, doelt niet op de door artikel 488bis-C, § 1, negende lid, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde kennisgeving.
Daaruit volgt dat de aan de eiser toegekende termijn om hoger beroep in te
stellen tegen de beschikking die hem onder voorlopig bewind plaatst één maand
bedraagt te rekenen van de betekening van de beschikking, maar niet van de
kennisgeving ervan.
Het bestreden vonnis dat beslist dat die termijn begint te lopen te rekenen van
de in artikel 488bis-C, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde kennisgeving
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Indien men, integendeel, ervan moet uitgaan dat de termijn om hoger beroep
in te stellen begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beschikking — quod
non —, dan zou het gevolg ervan zijn dat de betekening, overeenkomstig artikel
792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat dan toepasselijk zou
zijn, althans bij analogie, de appeltermijn niet zou kunnen doen ingaan, aange-
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zien zij geen melding zou maken van de rechtsmiddelen, van de termijn waarbinnen genoemd(e) rechtsmiddel(en) moet(en) worden ingesteld, alsook van de
benaming en het adres van het gerecht dat bevoegd is om ervan kennis te nemen,
zoals dat artikel op straffe van nietigheid vereist.
Het vonnis dat beslist dat artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is en dat de door dat artikel opgelegde vermelding dus niet vereist is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending
van de vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek).
Hoe dan ook zou het bestreden vonnis, bij ontstentenis van elke vermelding
die de eiser, in strijd met de algemene regel van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, informeert dat de appeltermijn in deze zaak zou beginnen te lopen
vanaf de kennisgeving, vooralsnog, door eisers hoger beroep om de weergegeven
redenen laattijdig te verklaren, het recht van de eiser op een eerlijk proces miskennen (schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 57 Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de termijn voor
hoger beroep begint bij de betekening van de beslissing, tenzij de wet
anders bepaalt, vereist niet dat de afwijkende bepaling, waarvan het de
toepassing voorbehoudt, uitdrukkelijk is; het is voldoende dat de afwijkende bepaling kan worden afgeleid uit de wettelijke bepalingen die
van toepassing zijn op de kwestieuze rechtspleging.
Artikel 1051, eerste lid, van dat wetboek, volgens hetwelk de termijn
om hoger beroep in te stellen één maand is, te rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel
792, tweede en derde lid, voert weliswaar een uitdrukkelijke afwijking
in, die geen verband houdt met de voorliggende zaak, van artikel 57,
maar heeft, aangezien het voor het overige slechts een toepassing van
dat artikel is, niet tot gevolg, het daarin bedoelde voorbehoud te beperken tot louter de gevallen die het zelf vermeldt.
Het bestreden vonnis beslist dat het hoger beroep van de eiser tegen
de beschikking van de vrederechter die hem op verzoek van de verweerders, met toepassing van artikel 488bis-B, Burgerlijk Wetboek, een
voorlopige bewindvoerder toewijst in de persoon van de tot bindendverklaring opgeroepen partij, niet ontvankelijk is omdat het te laat, zijnde meer dan één maand na de kennisgeving van de beroepen beslissing,
is ingesteld.
Krachtens artikel 488bis-C, § 1, zesde en negende lid, Burgerlijk Wetboek geeft de griffier, binnen drie dagen na de uitspraak van de beschikking van de vrederechter tot aanwijzing van een voorlopig
bewindvoerder, bij gerechtsbrief kennis van die beschikking aan de
aangestelde voorlopige bewindvoerder; deze laat binnen acht dagen na
zijn aanwijzing schriftelijk weten of hij die aanvaardt, en de griffier
geeft, binnen drie dagen na de ontvangst van de aanvaarding bij gerechtsbrief kennis van de beschikking aan de verzoekers, aan de tus-
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senkomende partijen, aan de te beschermen persoon en desgevallend
aan de vertrouwenspersoon.
De wetgever heeft door die kennisgeving bij gerechtsbrief in te voeren, uitdrukkelijk gekozen voor een snelle procedure, teneinde de beschermingsbehoefte te lenigen van de persoon op wie de maatregel van
toepassing is.
In die procedure doet de kennisgeving de termijn voor het hoger beroep ingaan.
Het onderdeel dat van een tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
Artikel 488bis-C, § 1, negende lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt enkel
dat de kennisgeving van de beschikking tot aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder die zijn opdracht heeft aanvaard, per gerechtsbrief
wordt gedaan. Het doet de regelmatigheid ervan van geen enkele andere
vormvereiste afhangen en vereist inzonderheid niet dat zij de vermeldingen bevat die, met betrekking tot de kennisgevingen die krachtens
artikel 792, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moeten worden gedaan in
de in artikel 704 van dat wetboek vermelde aangelegenheden, op straffe
van nietigheid zijn voorschreven in het derde lid van voornoemd artikel
792.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat artikel 792, tweede en derde lid,
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de in artikel 488bis-C, § 1, negende lid, Burgerlijk Wetboek bedoelde kennisgeving, faalt het naar
recht.
Voor het overige blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan dat de eiser voor het appelgerecht zou hebben betoogd dat
het ontbreken van die vermelding de door artikel 6.1. EVRM gewaarborgde toegang tot de rechter zou aantasten.
In zoverre het onderdeel die grief aanvoert en het onderzoek ervan
het Hof bijgevolg ertoe zou nopen feiten te beoordelen, wat buiten zijn
bevoegdheid valt, is het niet ontvankelijk.
Door de verwerping van het cassatieberoep heeft de oproep tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
27 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer T’Kint.
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N° 734
1°

— 27 november 2014
(AR F.12.0190.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEWIJSVOERING.
— TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID. — WIJZIGINGSBERICHT. — DOEL. —
BELASTINGADMINISTRATIE. — VERPLICHTING.

Het bericht waarvan artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de verzending oplegt, heeft tot doel de belastingplichtige de
mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn opmerkingen te uiten of
zijn instemming te geven over de geplande aanslag; indien de administratie
aan de door de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting
vermelde inkomsten, andere belastbare inkomsten wil toevoegen, die als zodanig worden vermoed krachtens artikel 341 van dat wetboek, dient zij aan
die belastingplichtige melding te maken van de tekenen of indiciën van gegoedheid die geacht worden het bestaan van die andere inkomsten aan te tonen. (Art. 346, eerste lid, WIB92)

(D. E.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 Luik van 11 januari 2012.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vier middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 341, eerste lid, WIB1992 worden de uitgaven, beleggingen, investeringen en vermogensaangroei die tijdens een belastbaar
tijdvak worden vastgesteld en worden aangemerkt als tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, behoudens tegenbewijs door de belastingplichtige,
vermoed voort te komen uit belastbare inkomsten.
Luidens artikel 346, eerste lid, van dat wetboek stelt de administratie, indien zij meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen die de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet
aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van de
ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk
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heeft erkend, hem bij een ter post aangetekende brief in kennis van de
inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt
zij de redenen die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen.
Het bericht waarvan die bepaling de verzending oplegt, heeft tot doel
de belastingplichtige de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken
zijn opmerkingen te uiten of zijn instemming te geven over de geplande
aanslag.
Daaruit volgt dat de administratie, indien zij aan de door de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting vermelde inkomsten andere belastbare inkomsten wil toevoegen, die als zodanig
worden vermoed krachtens artikel 341 van dat wetboek, aan die belastingplichtige dient melding te maken van de tekenen of indiciën van
gegoedheid die geacht worden het bestaan van die andere inkomsten
aan te tonen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt het volgende:
— het wijzigingsbericht dat voorafging aan de inkohiering van de
aanvullende aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2003
meldde een vermeerdering van de belastbare grondslag van de eisers
met 453.605,10 euro, zijnde het verschil tussen enerzijds tekenen en indiciën van gegoedheid voor een totaal van 522.842,12 euro, anderzijds
69.237,02 euro inkomsten als zodanig aanvaard door de taxatieambtenaar;
— als tegenbewijs heeft de taxatiebeslissing andere inkomsten, voor
een bedrag van 341.924,45 euro, in aanmerking genomen, welke de eisers
hebben aangevoerd in hun brief waarin zij meldden de bewuste aanslag
niet te aanvaarden;
— de taxatieambtenaar heeft in dezelfde taxatiebeslissing aan de lijst
met tekenen en indiciën van gegoedheid, vijf nieuw te verantwoorden
posten toegevoegd, voor een bedrag van 99.403,87 euro, waardoor de belastbare inkomsten die geacht worden uit die tekenen en indiciën voort
te komen opgetrokken worden van 111.680,65 euro tot 211.084,52 euro ;
— de litigieuze aanslag werd op die grondslag vastgesteld en voorafgaandelijk werd geen nieuw wijzigingsbericht verzonden.
Het arrest dat beslist dat “er geen enkel wijzigingsbericht opnieuw
verzonden diende te worden” op grond dat de administratie de gegevens
over de nieuwe te verantwoorden bedragen gehaald heeft uit het antwoord van de eisers op het oorspronkelijke wijzigingsbericht en dat “de
oorspronkelijke belastbare grondslag uiteindelijk werd teruggebracht
tot een bedrag dat lager was dan het oorspronkelijk geplande bedrag”,
schendt de in het middel vermelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
De vernietiging van de beslissing betreffende de nietigheid van de
aanslag strekt zich uit tot de overige beslissingen, die het gevolg ervan
zijn.
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De overige middelen hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
27 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Afschrift (bij de balie te Brussel) en de heer T’Kint.

N° 735
1°

— 27 november 2014
(AR F.13.0071.F)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET. — ONROERENDE VOORHEFFING. — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.
— ORDONNANTIE VAN DE RAAD. — VRIJSTELLING. — DRAAGWIJDTE.

Artikel 2, 1°, van de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing heeft betrekking op de omvang van de vrijstelling van de onroerende voorheffing en
laat de voorwaarden van artikel 253, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waaraan die vrijstelling onderworpen blijft, onverkort.
(Art. 2, 1°, Ord.Br. 22 dec. 1994; art. 253, 3°, WIB92)

(HAVEN VAN BRUSSEL PUBLIEKRECHTELIJKE 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 22 november 2012.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 149, 170, § 2, en 172 van de Grondwet;
— de artikelen 780, eerste lid, 3°, en 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
— artikel 2, 1°, van de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing;
— voor zover als nodig, artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond; doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre het de oorspronkelijke vordering van de
eiseres ontvankelijk verklaart en de kosten vereffent; verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiseres niet gegrond en veroordeelt haar tot de kosten van
de beide aanleggen.
Die beslissing is gegrond op alle redenen die geacht worden hier integraal te
zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen:
“Dat bezwaar werd verworpen door de beslissing van de directeur van 19 november 2007 die, net zoals [de verweerder] voor het hof [van beroep], overweegt
dat, wanneer het onroerend goed in kwestie de vrijstelling van onroerende voorheffing geniet op grond van artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die vrijstelling wordt beperkt tot 28 procent van het
kadastraal inkomen […] door artikel 2 van de ordonnantie van 1994. Dat artikel
beoogt de vrijstelling van de onroerende voorheffing gedeeltelijk op te heffen
voor bepaalde overheidseigendommen waarvoor de financieringswet geen compensatie regelt. [De verweerder] beroept zich ook op de tekst van de fiscale wettelijke bepalingen, die beperkend moeten worden uitgelegd, en op dezelfde
voornoemde elementen als [de eiseres].
De directeur heeft vastgesteld dat, in casu, de voorwaarde dat de onroerende
goederen op zichzelf niets mogen opbrengen, niet vervuld was voor het litigieuze
perceel dat ‘als ondergrond dient voor het gebouw dat opgenomen is in de kadastrale legger 1556 (concessie aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Établissements Winteroy Successeurs die er een economische
activiteit uitoefent) in ruil voor een gebruiksvergoeding’. Hij heeft bovendien
benadrukt dat het goed in kwestie niet bestemd is voor een nationale dienst met
het algemeen nut als doel. Hij heeft daaruit geconcludeerd dat, ‘aangezien het
goed niet voldoet aan de vereiste voorwaarden van artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dus geen volledige vrijstelling geniet,
het niet in het toepassingsgebied van artikel 2 van de ordonnantie van 22 december 1994 valt’.
3. Artikel 253 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat
er vrijstelling van de onroerende voorheffing verleend wordt in de volgende drie
gevallen:
‘1° van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van onroerende goederen;
2° van de in artikel 231, § 1, 1°, vermelde onroerende goederen;
3° van onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen hebben,
op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een dienst van
algemeen nut worden gebruikt; de vrijstelling is van de drie voorwaarden samen
afhankelijk’.
Artikel 2 van de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing luidt als volgt:
‘In afwijking van artikel 253 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, wordt vrijstelling van onroerende voorheffing verleend ten belope van
28 procent van het kadastraal inkomen als het onroerend goed in eigendom of
mede-eigendom toebehoort aan:
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1° ofwel een Gemeenschap, een Gewest of een publiekrechtelijke persoon die
onder een zodanige instelling ressorteert;
2° ofwel de federale overheid, een federale instelling van openbaar nut of een
federaal autonoom overheidsbedrijf, uitsluitend inzake de eigendommen bedoeld in artikel 63, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten’.
4. [De eiseres], alsook [de verweerder], is van oordeel dat, om na te gaan of zij
recht heeft op de vrijstelling van onroerende voorheffing waarop zij aanspraak
maakt, er moet gekeken worden naar de combinatie van de wettelijke bepalingen van artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en
artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 1994.
Artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 1994, in zoverre dat een afwijking van artikel 253, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt, moet
beperkend uitgelegd worden in belastingzaken.
Bijgevolg volgt de eerste rechter ten onrechte de stelling [van de eiseres] die
in dat artikel een algemene afwijking wil zien terwijl de duidelijke tekst van
het litigieuze artikel van de ordonnantie wel degelijk vermeldt dat het gaat om
een afwijking van artikel 253 en geen nieuwe bepaling die artikel 253 opheft.
Aangezien het gaat om een afwijking van artikel 253, 3°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, moeten alle bepalingen van artikel 253, 3°, waarvan niet uitdrukkelijk afgeweken wordt door artikel 2 van de ordonnantie van
1994, als gehandhaafd beschouwd worden: bijgevolg is [de verweerder] terecht
van oordeel dat, om te oordelen of [de eiseres] recht heeft op de vrijstelling van
de litigieuze onroerende voorheffing waarop zij aanspraak maakt, er ook moet
nagegaan worden of het desbetreffende onroerend goed voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarvan voornoemd artikel 2 niet uitdrukkelijk afwijkt, hetzij aan
de voorwaarde dat het onroerend goed op zichzelf niets mag opbrengen en aan
de voorwaarde met betrekking tot de bestemming van het goed voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut.
Ten overvloede stelt het hof [van beroep] vast dat die lezing, overeenkomstig
de beginselen ter zake, ook aansluit bij het doel van de afwijkende bepaling van
artikel 2 van de ordonnantie van 1994, dat volgens de parlementaire werkzaamheden die [de eiseres] aanvoert in haar bezwaarschrift dat strekt tot het verkrijgen van de vrijstelling, beoogt de vrijstelling van de onroerende voorheffing
gedeeltelijk op te heffen voor bepaalde overheidseigendommen waarvoor de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten geen compensatie regelt (Raad van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, gewone zitting 1993-1994, 8 juni 1994). Het is nooit de bedoeling geweest om een nieuwe categorie vrijgestelde eigendommen toe te voegen, waartoe de extensieve interpretatie leidt die [de eiseres] aan de afwijking
geeft en die de eerste rechter ten onrechte volgt.
5. Er wordt niet betwist dat het litigieuze onroerend goed dat belast wordt met
de onroerende voorheffing, in volle eigendom toebehoort [aan de eiseres], die een
openbare instelling is die afhangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
[De verweerder], net zoals de directeur in zijn beslissing, stelt ‘dat voldoende
bewezen is dat het litigieuze perceel winstgevend is aangezien het als ondergrond dient voor het gebouw dat opgenomen is in de kadastrale legger 1556 (concessie aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Établissements Winteroy Successeurs die er een economische activiteit uitoefent) in ruil voor een gebruiksvergoeding’.
[De eiseres] verklaart voor het eerst voor de rechtbank en ook voor het hof
[van beroep] dat ‘zij betwist dat de desbetreffende kadastrale legger, namelijk
legger 6965, als winstgevend beschouwd kan worden. De door de administratie ingeroepen winstgevendheid werd immers vastgesteld voor een andere kadastrale
legger (nr. 1556), waardoor de legger nr. 6965 niet als winstgevend op zichzelf beschouwd kan worden’.

ARRESTEN VAN CASSATIE 2014-11.fm Page 2751 Vendredi, 20. novembre 2015 8:26 08

N° 735 - 27.11.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2751

In haar verzoekschrift op tegenspraak voor de eerste rechter had [de eiseres]
verklaard zich het recht voor te behouden om haar argumentatie hieromtrent
aan te vullen, wat zij nog steeds niet gedaan heeft voor het hof [van beroep].
Stuk 000093 van het administratief dossier bevat de uitleg die de administratie
van het kadaster heeft gegeven over de litigieuze kadastrale percelen. Die uitleg
luidt als volgt:
‘Betreft: fiscaal beroep/Haven van Brussel
Art. K.L. 6.965 van Anderlecht 6
Winstgevendheid van de “bebouwde oppervlakte” gelegen Vaartdijk 1,
kad. Sion C nr. 198 P
[…] De desbetreffende bebouwde oppervlakte dient immers als ondergrond
voor een gebouw waarvan het winstgevende karakter niet betwist is.
De opsplitsing van het perceel C nr. 198 P in “bebouwde oppervlakte” (artikel
6.965) en gebouw (artikel 1556) is zuiver juridisch.
De ongeschiktheid van de bebouwde oppervlakte om op zichzelf niets op te
brengen, vloeit niet voort uit haar intrinsieke aard (industrieterrein) maar uit
de bestemming die eraan gegeven wordt, namelijk, in de praktijk, integraal deel
uitmaken van een inkomstengenererend ambachtelijk terrein’.
[De eiseres] dient te bewijzen dat zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden,
aangezien [zij] een vrijstelling van de onroerende voorheffing eist. [Zij] formuleert echter geen enkele ernstige grief met betrekking tot die uitleg, die duidelijkheid schiep omtrent de staat van winstgevendheid van het litigieuze
onroerende goed, waaruit de directeur bovendien afleidde dat het goed niet meer
bestemd was voor het algemeen nut.
Het is dus aangetoond dat [de eiseres] niet voldoet aan de op haar toepasselijke wettelijke voorwaarden om de vrijstelling te verkrijgen die zij eist ten belope
van 28 procent van de te haren name ingekohierde onroerende voorheffing.
Het hoger beroep is gegrond”.
(…)
Grieven
Tweede onderdeel
2.1 Uit de samenhang van de artikelen 170, § 2, en 172 van de Grondwet volgt
dat de fiscale bepalingen beperkend uitgelegd moeten worden.
Luidens artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de
onroerende voorheffing wordt in afwijking van artikel 253 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 vrijstelling van onroerende voorheffing verleend
ten belope van 28 procent van het kadastraal inkomen als het onroerend goed in
eigendom of mede-eigendom toebehoort aan een Gemeenschap, een Gewest of
een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert.
Die bepaling is klaar en duidelijk. Zij wijkt af van artikel 253 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 zonder meer.
Om de vrijstelling van onroerende voorheffing ten belope van 28 procent van
het kadastraal inkomen te genieten, is het voldoende dat het onroerend goed in
eigendom of mede-eigendom toebehoort aan een Gemeenschap, Gewest of een
publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert. Artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende
voorheffing bepaalt immers nergens dat het desbetreffende onroerende goed
moet voldoen aan de drie cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (de aard van nationale domeingoederen hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor
een dienst van algemeen nut worden gebruikt) om de vrijstelling van de onroerende voorheffing te genieten.
2.2 Door te beslissen dat “alle bepalingen van artikel 253, 3°, waarvan niet uitdrukkelijk afgeweken wordt door artikel 2 van de ordonnantie van 1994, als ge-
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handhaafd dienen te worden beschouwd” en dat “om te oordelen over het recht
op de vrijstelling van de litigieuze [onroerende voorheffing] waarop [de eiseres]
aanspraak maakt, er ook moet worden nagegaan of het desbetreffende onroerend goed voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarvan voornoemd artikel 2 niet
uitdrukkelijk afwijkt”, maakt het arrest de toepassing van artikel 2, 1°, van de
ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing afhankelijk van een voorwaarde die dat artikel niet stelt, namelijk dat het desbetreffende onroerend goed voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253,
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (schending van de artikelen 170, § 2, en 172 van de Grondwet, 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december
1994 betreffende de onroerende voorheffing en, voor zover als nodig, 253, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Bovendien maakt het arrest een onderscheid daar waar de ordonnantie dat
niet doet. Artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de
onroerende voorheffing maakt immers geen enkel onderscheid tussen de onroerende goederen die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, enerzijds, en de onroerende
goederen die niet voldoen aan die voorwaarden, anderzijds (schending van de artikelen 170, § 2, en 172 van de Grondwet, 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december
1994 betreffende de onroerende voorheffing en, voor zover als nodig, 253, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Het arrest beslist niet wettelijk dat de eiseres niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om de vrijstelling ten belope van 28 procent van de te haren name
ingekohierde onroerende voorheffing te verkrijgen (schending van de artikelen
170, § 2, en 172 van de Grondwet, 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994
betreffende de onroerende voorheffing en, voor zover als nodig, 253, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Derde onderdeel
3.1 De parlementaire werkzaamheden van een ordonnantie kunnen niet worden ingeroepen tegen de klare en duidelijke tekst van die ordonnantie. Wanneer
de tekst van de ordonnantie klaar en duidelijk is, is er geen reden om te interpreteren of een beroep te doen op de parlementaire werkzaamheden.
Luidens artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de
onroerende voorheffing wordt, in afwijking van artikel 253 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, vrijstelling van onroerende voorheffing verleend
ten belope van 28 procent van het kadastraal inkomen als het onroerend goed in
eigendom of mede-eigendom toebehoort aan een Gemeenschap, een Gewest of
een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert.
Die bepaling is klaar en duidelijk. Zij bepaalt dat, indien een onroerend goed
in eigendom of mede-eigendom toebehoort aan een Gemeenschap, een Gewest of
een publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert, er
vrijstelling wordt verleend van de onroerende voorheffing die bij dat onroerende
goed hoort ten belope van 28 procent van het kadastraal inkomen. Het is geenszins vereist dat het desbetreffende onroerend goed voldoet aan de cumulatieve
voorwaarden van artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992.
3.3 Door te beslissen dat “alle bepalingen van artikel 253, 3°, waarvan niet uitdrukkelijk afgeweken wordt door artikel 2 van de ordonnantie van 1994, als gehandhaafd dienen te worden beschouwd”, dat “om te oordelen over het recht op
de vrijstelling van de litigieuze [onroerende voorheffing] waarop [de eiseres]
aanspraak maakt, er ook moet worden nagegaan of het desbetreffende onroerend goed voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarvan voornoemd artikel 2 niet
uitdrukkelijk afwijkt” en dat “die lezing, overeenkomstig de beginselen ter zake, ook aansluit bij het doel van de afwijkende bepaling van artikel 2 van de ordonnantie van 1994, dat volgens de parlementaire werkzaamheden […] beoogt de
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vrijstelling van de onroerende voorheffing gedeeltelijk op te heffen voor bepaalde overheidseigendommen waarvoor de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten geen compensatie
regelt”, doet het arrest een beroep op de parlementaire werkzaamheden van artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende
voorheffing om:
— de toepassing van die bepaling afhankelijk te maken van een voorwaarde
die dat artikel niet stelt, namelijk dat het desbetreffende onroerend goed moet
voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 (schending van de artikelen 2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing en, voor
zover als nodig, 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992),
— een onderscheid te maken daar waar de ordonnantie dat niet doet (artikel
2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing maakt geen enkel onderscheid tussen de onroerende goederen die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 253, 3°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, enerzijds, en de onroerende goederen die niet voldoen aan die voorwaarden, anderzijds) (schending van de artikelen 2, 1°, van de
ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing en, voor
zover als nodig, 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Het arrest beslist niet wettelijk dat de eiseres niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden om de vrijstelling ten belope van 28 procent van de te haren name
ingekohierde onroerende voorheffing te verkrijgen (schending van de artikelen
2, 1°, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing en, voor zover als nodig, 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Middel
(…)
Tweede en derde onderdeel
Krachtens artikel 253, 3°, WIB1992 wordt het kadastraal inkomen van
onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen hebben,
op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een
dienst van algemeen nut worden gebruikt, vrijgesteld van de onroerende voorheffing.
Artikel 2, 1°, van de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 1994 betreffende de onroerende voorheffing bepaalt dat, in afwijking van artikel 253 WIB92, vrijstelling van
onroerende voorheffing wordt verleend ten belope van 28 procent van
het kadastraal inkomen als het onroerend goed in eigendom of medeeigendom toebehoort aan ofwel een Gemeenschap, een Gewest of een
publiekrechtelijke persoon die onder een zodanige instelling ressorteert.
Die bepaling, die betrekking heeft op de omvang van de vrijstelling
van de onroerende voorheffing, laat de voorwaarden van voornoemd artikel 253, 3°, waaraan die vrijstelling onderworpen blijft, onverkort.
Die onderdelen die van het tegendeel uitgaan, falen naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
27 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
De Peyper (bij de balie te Brussel) en de heer De Bruyn.

N° 736
1°

— 28 november 2014
(AR C.12.0517.N)

KAMER

ARBITRAGE. — ARBITRALE UITSPRAAK. — MOTIVERINGSVERPLICHTING. — CONTROLE DOOR DE ANNULATIERECHTER. — GRENS. — INHOUDELIJKE WAARDE VAN
DE MOTIVERING. — ONJUISTE MOTIVERING.

De controle van de motiveringsverplichting van een arbitrale uitspraak door
de annulatierechter reikt, zoals onder gelding van artikel 149 Grondwet, niet
tot de controle van de inhoudelijke waarde van de motivering ervan; de omstandigheid dat een motivering onjuist is, levert geen schending op van artikel 1704, 2°, i) Gerechtelijk Wetboek (1). (Art. 1704, 2°, i), Gerechtelijk
Wetboek)

(V. E.A. T. EPIFIN N.V. E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
1. Het geschil betreft de gevolgen van de beëindiging van verschillende
overeenkomsten tussen de consoorten V. enerzijds en de rechtsvoorgangsters van verweersters anderzijds.
(…)
17. In het tweede middel komen eisers op tegen het bestreden arrest
omdat het volgens hen weigert na te gaan of de inhoudelijke motivering
van de aangevochten sententies, voorwerp van de annulatieprocedure,
coherent en adequaat is, en zich beperkt tot een onderzoek naar de formele motivering van de litigieuze sententies.
Eisers voeren daarin aan dat de controle van de annulatierechter op
grond van artikel 1704, 2°, i), niet identiek is aan deze van de cassatierechter op grond van artikel 149 van de Grondwet. Eisers voeren aan dat
de annulatierechter veeleisender moet zijn dan de cassatierechter voor
wat betreft de kwaliteit van de redenering van de arbiter.
18. In zijn arrest van 7 november 2013 (2) besliste Uw Hof dat de motiveringsverplichting van een arbitrale uitspraak een vormvereiste in(1) Zie concl. OM.
(2) Cass. 7 november 2013, AR C.12.0193.N, AC 2013, nr. 592.
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houdt die een controle door de rechter van de inhoudelijke waarde van
de motivering van de arbitrale uitspraak uitsluit en dat de omstandigheid dat een motivering onjuist is, geen schending oplevert van artikel
1704, 2°, i), van het Gerechtelijk Wetboek.
19. Het middel, dat ervan uitgaat dat de annulatierechter ook de inhoudelijke motivering van de arbiters moet kunnen controleren, lijkt mij
naar recht te falen.
(…)
33. Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 19 juni 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 7 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
vijf middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede middel
11. Artikel 1704, 2°, i), Gerechtelijk Wetboek, zoals hier van toepassing, bepaalt dat een arbitrale uitspraak kan worden vernietigd indien
zij niet met redenen is omkleed.
Deze controle van de motiveringsverplichting door de annulatierechter reikt, zoals onder gelding van artikel 149 Grondwet, evenwel niet
tot de controle van de inhoudelijke waarde van de motivering van de
arbitrale uitspraak. De omstandigheid dat een motivering onjuist is,
levert geen schending op van voormeld artikel 1704, 2°, i), Gerechtelijk
Wetboek.
12. De appelrechters die oordelen dat de annulatierechter “op grond
van artikel 1704, 2°, i), Gerechtelijk Wetboek enkel (moet) vaststellen
dat de motivering bestaat, dit wil zeggen dat de arbiter heeft geantwoord op alle opgeworpen middelen”, dat “de controle van de motiveringsplicht geen opportuniteitscontrole mag zijn”, dat “het hof, dat als
appelrechter uitspraak doet over de vordering tot vernietiging van de
arbitrale uitspraak, (…) niet bevoegd is om een eventuele beoordelingsfout van de arbiters (zijnde de grond van de zaak) te sanctioneren” en
dat “de middelen die uitgaan van de stelling als zou het hof gerechtigd
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zijn om de door de arbiters gebruikte motieven op hun pertinentie (…)
te controleren niet kan worden aangenomen”, verantwoorden hun beslissing mitsdien naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
28 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lefèbvre en de heer
Vanlerberghe.

N° 737
1°

— 28 november 2014
(AR C.13.0437.N)

KAMER

RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 10. — ARTIKEL 10.2. — VRIJHEID VAN MENINGSUITING. — BEOORDELING
DOOR DE RECHTER. — CRITERIA.

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op
vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld in artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op goede naam, maar ook dat de opgelegde
beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de
zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent
is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd
tussen het aangewende middel en het beoogde doel (1). (Art. 10.2, EVRM)

(WERELDMEDIAHUIS V.Z.W. T. F.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze
zaak betrekking op een karikatuur van verweerder die in de loop van de
maand maart 2006 werd gepubliceerd op de cover van het magazine M(…),
dat wordt uitgegeven door eiseres en dat maandelijks als bijlage wordt
gevoegd bij het weekblad K(…), en die eveneens gepubliceerd werd op de
welkomstpagina van de website van eiseres.
2. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel was in haar beroepen vonnis van 25 april 2008 van oordeel dat de spotprent lasterlijk en beledigend
(1) Zie concl. OM.
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was ten overstaan van verweerder en dat eiseres door de publicatie ervan
een fout had begaan, en veroordeelde eiseres tot het betalen van 1 EUR
morele schadevergoeding aan verweerder.
3. Het hof van beroep te Brussel bevestigde in het bestreden arrest van
11 december 2012 het beroepen vonnis in zoverre het de eis van verweerder
tegen eiseres gegrond verklaarde met betrekking tot de karikatuur op
de voorpagina van het magazine en de welkomstpagina van de website
van eiseres, met deze wijziging dat het bedrag van de vergoeding voor
materiële en morele schade werd gebracht op 5.000 EUR, intrest tot de
datum van het arrest inbegrepen.
4. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp
uit van de huidige cassatieprocedure.
BESPREKING VAN HET TWEEDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL
5. In het tweede onderdeel van haar enig cassatiemiddel voert eiseres
schending aan van artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna
“EVRM”) en van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Eiseres betoogt in dit onderdeel dat uit de beslissing van de rechter
niet alleen moet blijken dat hij het recht op vrije meningsuiting heeft
afgewogen tegen de andere rechten bedoeld door artikel 10.2 van het
EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de
hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden
van de zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en
pertinent is en dat de door de opgelegde beperking de evenredigheid
wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel.
Eiseres is van oordeel dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat deze
afweging is gebeurd en dat de beslissing van de appelrechters aldus niet
naar recht verantwoord is.
6. Artikel 10.1 van het EVRM bepaalt dat eenieder het recht heeft op
vrijheid van meningsuiting, dat dit recht de vrijheid omvat een mening
te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen
of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen, en dat dit artikel niet belet dat Staten radio-omroep-, bioscoop- of
televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem van vergunningen.
Artikel 10.2 van het EVRM bepaalt dat, daar de uitoefening van deze
vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, zij onderworpen kan worden aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een
democratische samenleving nodig zijn in het belang van ’s lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.
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De bescherming van de goede naam of de rechten van anderen kan dus
krachtens deze verdragsbepaling bepaalde beperkingen op de uitoefening
van het recht van vrije meningsuiting rechtvaardigen.
7. De bescherming van de vrijheid van meningsuiting door deze verdragsbepaling omvat de bescherming van de vrijheid om inlichtingen of
denkbeelden door te geven bij middel van afbeeldingen (1).
8. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende
maatschappelijke noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid
wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel en
de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven.
Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten
bedoeld in artikel 10.2 van het EVRM, zoals het recht op de goede naam,
maar ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige
bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende
sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel
en het beoogde doel (2).
9. De appelrechters oordelen dat de gelaakte afbeelding “de reputatie,
de eer en de goede naam van (de verweerder) manifest onnodig en doelbewust (werden) aangetast”, dat “de wijze waarop (de verweerder) werd
afgebeeld evenmin kan worden verantwoord door de omstandigheid dat
een publieke persoon meer kritiek. — zelfs met een zekere dosis overdrijving. — moet kunnen verdragen (…)” en vervolgens dat “(de eiseres) een
fout heeft begaan door deze afbeelding van (de verweerder) te publiceren
op de voorpagina van het magazine M(…) en op de welkomstpagina van
haar website. Zij moet de hierdoor veroorzaakte schade vergoeden”.
10. De appelrechters, die op die gronden, na het recht op vrije meningsuiting te hebben afgewogen tegen de andere rechten bedoeld in artikel
10.2 van het EVRM, zoals het recht op de goede naam, de eiseres veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding in billijkheid bepaald op
5.000 EUR in hoofdsom, zonder vast te stellen dat de opgelegde beperking
beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, pertinent is en
in evenredigheid met het beoogde doel, verantwoorden hun beslissing
naar mijn mening niet naar recht.
11. Het onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
(1) Cass. 27 april 2007, AR C.06.0123.N, AC 2007, nr. 211, AM 2007, 377, Mediaforum 2007,
235, NjW 2007, 897, noot E. BREWAEYS, RW 2009-10, 321, TBP 2008, 445; zie EHRM, arrest
News Verlag GmbH & Co.KG/Oostenrijk, 11 januari 2000, 31457/96, CEDH 2000-1, en EHRM,
arrest Krone Verlag GmbH & Co.KG/Oostenrijk, 26 februari 2002, 34315/96 (Sect. 3).
(2) Cass. 9 november 2012, AR D.12.0013.N, AC 2012, nr. 608; Cass. 12 januari 2012, AR
C.10.0610.N, AC 2012, nr. 29, met concl. van advocaat-generaal G. DUBRULLE; Cass. 23 mei
2011, AR C.09.0216.F, AC 2011, nr. 336, met concl. van Procureur-generaal J.-F. LECLERCQ
in Pas. 2011, nr. 336; Cass. 27 april 2007, AR C.06.0123.N, AC 2007, nr. 211, AM 2007, 377,
Mediaforum 2007, 235, NjW 2007, 897, noot E. BREWAEYS, RW 2009-10, 321, TBP 2008, 445.
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(…)
13. Conclusie: vernietiging in zoverre het arrest oordeelt over de vordering van de verweerder tegen de eiseres met betrekking tot de karikatuur op de voorpagina van het magazine en de welkomstpagina van de
website van eiseres en het oordeelt over kosten.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 11 december 2012.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 5 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Smetryns 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
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 10.2 EVRM kan de uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en plichten en verantwoordelijkheden met zich
brengt, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden,
beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een
democratische samenleving nodig zijn, onder meer tot bescherming van
de goede naam of de rechten van anderen.
2. Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een
democratische samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt
geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel en de
beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende motieven.
Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het
recht op vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten
bedoeld in artikel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar
ook dat de opgelegde beperking, in acht genomen de context waarin de
mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende
sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel.
3. De appelrechters oordelen dat de gelaakte afbeelding “de reputatie, de eer en de goede naam van (de verweerder) manifest onnodig en
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doelbewust aantast”, dat “de wijze waarop (de verweerder) werd afgebeeld evenmin kan worden verantwoord door de omstandigheid dat een
publieke persoon meer kritiek — zelfs met een zekere dosis
overdrijving — moet kunnen verdragen (…)” en vervolgens dat “(de eiseres) een fout heeft begaan door deze afbeelding van (de verweerder) te
publiceren op de voorpagina van het magazine MO* en op de welkomstpagina van haar website. Zij moet de hierdoor veroorzaakte schade vergoeden”.
4. De appelrechters, die aldus de eiseres veroordelen tot het betalen
van een schadevergoeding van 5.000 euro, na het recht op vrije meningsuiting te hebben afgewogen tegen de andere rechten bedoeld in artikel
10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar niet vaststellen dat
deze veroordeling beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde
doel, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vordering van de verweerder tegen de eiseres met betrekking tot de karikatuur op de voorpagina van het magazine MO* en de welkomstpagina van
de website van de eiseres en het oordeelt over kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
28 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Smetryns. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Maes en de heer Verbist.

N° 738
1°

— 28 november 2014
(AR C.13.0597.N)

KAMER

1° HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING. — TOEPASSINGSGEBIED. — HANDELSACTIVITEIT. — LEVEREN VAN DIENSTEN AAN HET PUBLIEK. — BEOORDELING. — CRITERIUM.
2° HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. —
VING. — TOEPASSINGSGEBIED. — ROTATIEPARKING.

BEGRIP.

AARD

VAN WETGE-
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1° De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing van
de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in het klein
verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand; de vraag of
de huurder diensten verstrekt aan het publiek moet worden beoordeeld aan
de hand van een economische analyse van zijn activiteit (1). (Art. 1, Handelshuurwet)
2° De uitbater van een rotatieparking, waarbij tegen betaling parkeerplaatsen
ter beschikking worden gesteld aan het publiek in het algemeen, levert als
dienstverlener economische prestaties, zodat de toepassing erop van de Handelshuurwet niet kan uitgesloten worden (2). (Art. 1, Handelshuurwet)

(OPTIMAL PARKING CONTROL B.V.B.A. T. NIK N.V.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
SITUERING EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens de stukken waarop het hof acht vermag te slaan verhuurde
de rechtsvoorganger van verweerster bij overeenkomst van 11 oktober
2002 de dakparking en aanhorigheden in een handelscentrum Sint-Niklaas aan de BVBA MANAGEMENT & CONSULTING COMPANY. De
huurovereenkomst werd afgesloten voor een vaste duur van 18 jaar, met
aanvang op 1 september 2003. Zij werd notarieel verleden op 10 oktober
2003. Bij overeenkomst van 16 september 2011 werd deze huurovereenkomst overgedragen aan huidige eiseres en dit met akkoord van verweerster.
Bij brief van 16 februari 2012 zegde eiseres de huurovereenkomst op,
met een opzegtermijn van 6 maanden, welke eindigde op 31 augustus 2012,
en dit in overeenstemming met artikel 3 van de Handelshuurwet. Bij
brief van 12 maart 2012 betwistte verweerster deze opzeg en stelde zij dat
de bepalingen van de Handelshuurwet op deze huurovereenkomst niet
van toepassing zijn.
2. Op 15 mei 2012 dagvaardde verweerster eiseres voor de vrederechter
van het eerste kanton Sint-Niklaas teneinde te horen zeggen voor recht
dat de huurovereenkomst haar volledige uitwerking blijft behouden tot
31 augustus 2021. Eiseres stelde een tegenvordering in om te horen zeggen
voor recht dat de door haar op 16 februari 2012 gegeven opzeg rechtsgeldig
is en dat de huurovereenkomst eindigt op 31 augustus 2012.
3. Bij vonnis van 10 september 2012 verklaarde de vrederechter van het
eerste kanton Sint-Niklaas de vordering van verweerster ontvankelijk
en gegrond. Hij verklaarde de tegenvordering van eiseres eveneens ontvankelijk, maar ongegrond. De vrederechter oordeelde dat de Handelshuurwet geen toepassing vindt op de kwestieuze huurovereenkomst,
zodat de gegeven opzeg van nul en generlei waarde is en de huurovereenkomst haar volledige uitwerking blijft behouden tot 31 augustus 2021.
(1) Zie concl. OM.
(2) Zie de op dit punt strijdige concl. OM.
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4. Eiseres tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis. De rechtbank
van koophandel te Dendermonde verklaarde dit hoger beroep bij het bestreden vonnis van 25 juni 2013 ontvankelijk, maar ongegrond.
5. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit vonnis maakt het voorwerp
uit van huidige cassatieprocedure.
HET ENIG CASSATIEMIDDEL
6. In haar enig cassatiemiddel komt eiseres op tegen de beslissing van
de appelrechters dat de door haar gegeven opzeg van nul en generlei
waarde is en dat de huurovereenkomst haar volledige uitwerking blijft
behouden tot 31 augustus 2021, om reden dat de kwestieuze huurovereenkomst niet valt onder de toepassing van de Handelshuurwet.
(…)
7. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat die huurovereenkomst
wel degelijk ressorteert onder de toepassing van de Handelshuurwet, zodat de door haar gegeven opzeg rechtsgeldig was en de huurovereenkomst eindigde op 31 augustus 2012; de appelrechters hebben volgens
eiseres dan ook door het tegenovergestelde te beslissen hun vonnis niet
naar recht verantwoord en de artikelen 1 en 3, derde lid, van de Handelshuurwet geschonden.
(…)
BESPREKING VAN HET TWEEDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL
A. Toepassing van de Handelshuurwet
8. Krachtens artikel 1 Handelshuurwet zijn “de bepalingen van deze afdeling […] van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend
vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder
of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die
rechtstreeks in contact staat met het publiek.”
9. Uit die bepaling kan men vijf voorwaarden afleiden waaraan een
overeenkomst moet voldoen om de bescherming van de Handelshuurwet
te genieten:
a. Huurovereenkomst
b. Onroerend goed
c. Bestemming: kleinhandel of ambachtsactiviteit waarbij er rechtstreeks contact is met het publiek
d. Hoofdzakelijke bestemming
e. Akkoord omtrent de bestemming
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Aan deze voorwaarden moet gelijktijdig zijn voldaan. Het zijn cumulatieve vereisten (1).
B. Bestemming van het gehuurde goed
10. Tussen partijen bestaat er betwisting over het al dan niet vervuld
zijn van de voorwaarden met betrekking tot de bestemming van het
goed. Concreet rijst de vraag of eiseres het onroerend goed huurt om het
in hoofdzaak te gebruiken voor het uitoefenen van een kleinhandel waarbij er rechtstreeks contact is met het publiek.
11. Kleinhandel heeft een autonome betekenis. Het betreft zowel de
verkoop van goederen als het verstrekken van diensten in het klein aan
private klanten (2).
12. De vraag of de huurder in het onroerend goed prestaties verstrekt
aan het publiek moet worden beantwoord aan de hand van een economische analyse van zijn activiteit (3).
13. Het uitbaten van een rotatieparking impliceert het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen aan huurders om er een voertuig achter
te laten gedurende een tijdspanne die zij zelf bepalen en die ook bepalend
is voor de te betalen vergoeding.
14. In deze zaak rijst aldus de vraag of het uitbaten van een rotatieparking een kleinhandel is die rechtstreeks in contact staat met het publiek. Indien dit niet het geval is, kan de beslissing van de appelrechters
dat de huurovereenkomst niet valt onder het toepassingsgebied van de
Handelshuurwet overeind blijven.
15. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het uitoefenen van een kleinhandel zich niet beperkt tot het stellen van daden van koophandel, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel. In die
zin leest men in de voorbereidende werken: “de kleinhandel sluit niet, in
hoofde van de huurder, de rechtshoedanigheid van handelaar in. […] Zo
geniet de ambachtsman die niet de rechtshoedanigheid van handelaar
heeft, het voordeel van de wet, op voorwaarde dat hij aan de verbruiker
de producten van zijn fabricage verkoopt. […] Om dezelfde redenen moet
men de wet eveneens beschouwen als toepasselijk op de apotheker” (4)
en “de huurder moge officieel handelaar, ambachtsman, nijveraar zijn,
(1) A. PAUWELS en P. MASSART, Manuel permanent des baux à loyer et commerciaux,
Brussel, Les nouvelles éditions Excelsior 1998, C-II-1-1; B. LOUVEAUX, Le droit du bail
commercial, Brussel, Larcier 2011, 59, nr. 44; K. VANHOVE, Handelshuur. Rechtsvergelijkend
onderzoek naar een evenwichtige regeling, Antwerpen, Intersentia 2012, 69.
(2) Aanvullend verslag uit naam van de Verenigde Commissies van Justitie en van
Economische Zaken en Middenstand belast met het onderzoek van het wetsontwerp
houdende bescherming van de handelszaak, Parl.St. Senaat 1949-1950, nr. 36, 4; Wetsontwerp op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, Parl.St. Kamer 1950-51, nr. 124, 4; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil
belge, IV, Brussel, Bruylant 1972, 816, nr. 781A, 5°; M. DAMBRE, Handelshuur, Brugge, die
Keure 2012, 10; K. VANHOVE, Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling, Antwerpen, Intersentia 2012, 79.
(3) Concl. van Adv.-gen. G. DUBRULLE bij Cass. 9 februari 2012, AR C.10.0620.N, AC
2012, nr. 96.
(4) Wetsontwerp op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, Parl.St. Kamer 1950-51, nr. 124, 4.
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de wet is in al deze gevallen toepasselijk, van het ogenblik af dat de betrokkenen aan private klanten in het klein hun producten of prestaties
verkopen of verstrekken” (1).
16. Op grond van de wetsgeschiedenis dient derhalve te worden besloten dat het uitoefenen van kleinhandel ruimer is dan het louter stellen
van daden van koophandel. Het gaat om het verkopen van goederen of
het leveren van prestaties in het klein. In diezelfde zin heeft Uw Hof recent nog geoordeeld dat “de huur van onroerende goederen waarin een
handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, […] onder de toepassing van de Handelshuurwet [valt] als de huurder in hoofdzaak zijn diensten in het klein verstrekt aan het publiek en
dit gebeurt in het gehuurde pand.” (2).
17. In de parlementaire voorbereiding worden voorts nog een aantal
voorbeelden gegeven van kleinhandel: “de bioscoop- en schouwburgondernemingen zijn kleinhandelszaken; de garagehouder, in zijn gewone
bedrijvigheid; hetzelfde geldt voor de horlogemaker, de radio-electrieker, de kapper; ook de hotelhouder, de verhuurder van auto’s, fietsen,
spelen en vermakelijkheden” (3). Kan men uit die voorbeelden afleiden
dat het verhuren van parkeerplaatsen eveneens moet worden beschouwd
als de uitoefening van een kleinhandel?
18. Uit het voorbeeld van de hotelhouder kan men niet zonder meer afleiden dat het verhuren van het onroerend goed (of een gedeelte daarvan)
moet worden beschouwd als de uitoefening van een kleinhandel. In de
rechtsleer wordt immers verdedigd dat het verhuren van gemeubelde kamers in het onroerend goed niet valt onder de toepassing van de Handelshuurwet (4). De activiteiten van een hotelhouder beperken zich
daarentegen niet tot het verhuren van kamers. Daarnaast verleent een
hotelhouder diensten die men gewoonlijk niet verleent bij het verhuren
van gemeubelde kamers, zoals het op regelmatige basis (ochtend, middag
en/of avond) serveren van maaltijden in een afzonderlijke eetzaal, het
poetsen van de kamers, enz. Bij de uitbating van een hotel ligt de klemtoon dan ook veeleer op het verlenen van diensten, eerder dan op de loutere verhuring van hotelkamers. Het lijkt om die reden te zijn dat het
uitbaten van een hotel wordt beschouwd als het uitoefenen van een
kleinhandel (5).
(1) Aanvullend verslag uit naam van de Verenigde Commissies van Justitie en van
Economische Zaken en Middenstand belast met het onderzoek van het wetsontwerp
houdende bescherming van de handelszaak, Parl.St. Senaat 1949-1950, nr. 36, 4.
(2) Cass. 9 februari 2012, AR C.10.0620.N, AC 2012, nr. 96, met concl. van Adv.-gen.
G. DUBRULLE; in diezelfde zin Cass. 22 februari 1980, AC 1979-80, nr. 393.
(3) Wetsontwerp op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, Parl.St. Kamer 1950-51, nr. 124, 4.
(4) Zelfs niet wanneer naast het verhuren van kamers ook ontbijt wordt geserveerd.
Die dienst wordt als bijkomstig beschouwd aan de verhuring van de kamers. H. DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant 1972, 818, nr. 781 A, 5°;
A. PAUWELS en P. MASSART, Manuel permanent des baux à loyer et commerciaux, Brussel,
Les nouvelles éditions Excelsior 1998, C-II-1-12-14; B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier 2011, 130, nr. 141.
(5) Hetzelfde geldt voor de uitbating van een familiepension.
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19. Het lijkt ook om die reden te zijn dat het uitbaten van een kampeerterrein niet wordt beschouwd als het uitoefenen van een kleinhandel. Ook hier geldt dat de activiteiten van de uitbater zich niet beperken
tot het verhuren van kampeerplaatsen, maar dat hij ook een aantal diensten verstrekt. Uw Hof heeft geoordeeld dat de Handelshuurwet geen toepassing vindt doordat die diensten in casu slechts bijzaak zijn van de
verhuring van de kampeerplaatsen (1). Met andere woorden: de Handelshuurwet vindt geen toepassing wanneer de verhuring van kampeerplaatsen de hoofdzaak uitmaakt.
20. Zowel bij de uitbating van een hotel, als bij de uitbating van een
kampeerterrein gebruikt de huurder het onroerend goed om het volledig
of een deel ervan te verhuren aan derden (2). Hetzelfde geldt bij de uitbating van een rotatieparking. De visie die wordt verdedigd, is dan ook
dezelfde als die bij de uitbating van een hotel of kampeerterrein, namelijk dat “de loutere verhuring van parkeerplaatsen” niet valt onder de toepassing van de Handelshuurwet (3). Wanneer de klemtoon daarentegen
zou liggen op het verlenen van diensten, zou de Handelshuurwet desgevallend wel toepassing kunnen vinden (4). Dat zou bijvoorbeeld het geval
kunnen zijn wanneer de huurder voorziet in een systeem van bewaking,
of wanneer hij voorziet in de mogelijkheid voor derden om — zij het door
automaten — bepaalde goederen te verkrijgen, of nog, wanneer hij bepaalde diensten levert, zoals het wassen van auto’s, enz. (5). De feitenrechter zal aldus geval per geval moeten beoordelen of de huurder naast
het verhuren van parkeerplaatsen ook diensten verstrekt en of de klemtoon ligt op het verlenen van die diensten, dan wel op het verhuren van
parkeerplaatsen (6).
21. Uit al het voorgaande volgt dat de loutere verhuring van parkeerplaatsen, zonder dat er diensten worden geleverd of wanneer die diensten
ondergeschikt zijn aan de verhuring, niet volstaat voor de toepasselijkheid van de Handelshuurwet.
(1) Cass. 16 juni 1983, AR nr. 3802, AC 1982-83, nr. 575. Zie in diezelfde zin M. LA HAYE
en J. VANDEKERCKHOVE, “Les baux commerciaux”, in Les Novelles, Droit civil, VI, Brussel, Larcier 1984, 45, nr. 1435.
(2) Dat is anders met het voorbeeld van de verhuurder van auto’s, fietsen, enz. In die
gevallen wordt niet het onroerend goed zelf of een gedeelte ervan verhuurd, maar
wordt het onroerend goed gebruikt om andere goederen te verhuren. Uit dat voorbeeld
kunnen we aldus niets afleiden m.b.t. het verhuren van parkeerplaatsen.
(3) A. PAUWELS en P. MASSART, Manuel permanent des baux à loyer et commerciaux,
Brussel, Les nouvelles éditions Excelsior 1998, C-II-1-13; L. WEYTS, Notariële aspecten
van de handelszaak en de handelshuur, Antwerpen, Maklu 2005, 173; M. DAMBRE, Handelshuur, Brugge, die Keure 2012, 15; K. WILLEKENS, Basishandboek huur en verhuur, Brussel, Minerva 2012, 42.
(4) Daarvoor is uiteraard wel nog vereist dat er een rechtstreeks contact is met het
publiek.
(5) In die zin: B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier 2011, 134, nr.
147.
(6) De rechter kan desgevallend een plaatsopneming bevelen (M. DAMBRE, Handelshuur, Brugge, die Keure 2012, 15).
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22. De appelrechters stellen vast dat eiseres een parking uitbaat waar
enkele uren per week een parkeerwachter aanwezig is en dat die dienst
ondergeschikt is aan de verhuring van de standplaatsen.
23. Door te oordelen dat het verhuren van standplaatsen op zich geen
dienst in het gehuurde goed is en dat de geleverde diensten van ondergeschikte aard zijn, verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de
Handelshuurwet geen toepassing vindt op de kwestieuze huurovereenkomst, naar mijn mening naar recht.
24. Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
25. Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Dendermonde van 25 juni 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 juli 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 1 Handelshuurwet bepaalt dat deze wet van toepassing op
de huur van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de
huurder of de onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman
die rechtstreeks in contact staat met het publiek.
2. De huur van onroerende goederen waarin een handelaar een activiteit uitoefent bestaande uit het leveren van diensten, valt onder de toepassing van de Handelshuurwet als de huurder in hoofdzaak zijn
diensten in het klein verstrekt aan het publiek en dit gebeurt in het gehuurde pand.
De vraag of de huurder diensten verstrekt aan het publiek moet worden beoordeeld aan de hand van een economische analyse van zijn activiteit.
3. De uitbater van een rotatieparking, waarbij tegen betaling parkeerplaatsen ter beschikking worden gesteld aan het publiek in het algemeen, levert als dienstverlener economische prestaties.
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4. De appelrechters oordelen dat de loutere verhuring van een parking
zonder bijkomende diensten buiten de toepassing van de Handelshuurwet valt, dat de eiseres ten onrechte uitgaat van de stelling dat het verhuren van een standplaats op zich een dienst in het gehuurde goed
uitmaakt, dat een loutere verhuring niet volstaat als er geen goederen
worden verkocht of geen diensten worden verstrekt en dat het voldoende duidelijk is dat de hier geleverde diensten van ondergeschikte aard
zijn.
Door op die gronden de toepassing van de Handelshuurwet uit te sluiten, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Antwerpen.
28 november 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Maes.

