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N° 739
3°

— 1 december 2014
(AR C.13.0087.F)

KAMER

1° RECHTBANKEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — VOORWERP
VAN DE VORDERING. — WIJZIGING. — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTER. — GRENZEN.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VOORWERP VAN DE VORDERING. — WIJZIGING. — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — GRENZEN.
3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BESCHIKKINGSBEGINSEL. — VOORWERP VAN DE VORDERING. — WIJZIGING. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. —
GRENZEN.

1°, 2° en 3° De rechter mag het voorwerp van een vordering niet wijzigen hetzij
door deze uit te breiden, hetzij door een vordering in de plaats van een andere te stellen (1). (Algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd; Art. 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(RIG SYSTEM N.V. E.A. T. F.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 22 november 2011.
De zaak is bij beschikking van 14 november 2014 door de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte 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,
twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
(…)
Tweede middel
Tweede onderdeel
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel, het beschikkingsbeginsel genaamd, vastgelegd in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek, mag de
rechter het voorwerp van een vordering niet wijzigen hetzij door ze uit
te breiden, hetzij door ze door een andere te vervangen.
(1) Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355.
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Het arrest vermeldt dat “iedere partij de ontbinding van de raamovereenkomst vordert ten nadele van de andere partij”.
Het arrest stelt vooreerst de eiser buiten zake en beslist vervolgens
dat “de wederzijdse vorderingen tot ontbinding van de raamovereenkomst niet gegrond zijn”.
Met de overwegingen dat “uit de brieven van 16 februari en 16 maart
2007 aan de eiseres blijkt […] dat de verweerder een einde heeft gesteld
aan de overeenkomst door zijn vordering tot teruggave van het bedrag
van 50.000 euro, waardoor hij te kennen geeft […] af te zien van het project” en dat “[de eiseres] van haar kant een eind heeft willen stellen aan
de raamovereenkomst door haar brief van 13 maart 2007 die haar raadsman aan de verweerder heeft gericht”, beslist het arrest dat “moet worden vastgesteld dat de overeenkomst beëindigd werd door de wil die
beide partijen hebben betoond om hun samenwerking niet voort te zetten”.
Het arrest dat zodoende het voorwerp wijzigt zowel van de vorderingen van de eiseres als van de verweerder, miskent bijgevolg het beschikkingsbeginsel vastgelegd in artikel 1138, 2°, Gerechtelijk
Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het eerste onderdeel dat niet tot een ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het het beroep ontvankelijk verklaart, het vonnis van de eerste rechter over de ontvankelijkheid van de vorderingen bevestigt, de vordering tot tussenkomst
van de eiseres ontvankelijk verklaart, de eiser buiten zake stelt, de
vordering tot schadevergoeding van laatstgenoemde afwijst en de respectievelijke vorderingen van de eiseres en de verweerder tot ontbinding van de raamovereenkomst en tot herstel van het nadeel dat uit die
ontbinding voortvloeit afwijst.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten; houdt de andere helft
van de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
1 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaat: de heer T’Kint.
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N° 740
3°

— 1 december 2014
(AR S.12.0087.F)

KAMER

1° CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BELANG. — GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. — SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN. — BEOORDELING
IN FEITE. — GEVOLG.
2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR). — BIJSTAND. — STUDENT. — BEVOEGD O.C.M.W. — CRITERIUM. — STUDIE MET VOLTIJDS LEERPLAN. — BEGRIP.

1° Het Hof kan de in de grond van niet-ontvankelijkheid voorgestelde reden
niet in de plaats stellen van de in het middel aangevochten reden zonder zijn
bevoegdheid te overschrijden, aangezien de beoordeling in feite ervan aan de
feitenrechter toekomt.
2° Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 mei 2002 volgt dat,
voor de bepaling van het centrum dat de bijstand verleent aan de persoon die
zijn studie verderzet op grond van artikel 2, § 6, eerste lid, van de wet van
2 april 1965, de studies met voltijds leerplan als dusdanig beschouwd worden
krachtens de wetgeving die ze inricht; uit artikel 1, § 2, van de wet van 7 juli
1970 en de artikelen 1, eerste lid, 6, § 1, en 46, § 2, eerste lid, van het decreet
van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs, volgt
dat het onderwijs dat ingericht is overeenkomstig het decreet van 31 maart
2004 voor een volgens de regels ingeschreven student voltijds onderwijs is.
(Art. 1, § 2, Wet 7 juli 1970; Artt. 1, eerste lid, 6, § 1, en 46, § 2, eerste lid,
Decr.Fr. 31 maart 2004)

(O.C.M.W. LUIK T. O.C.M.W. BRUSSEL E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 30 maart 2012.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert twee middelen aan die luiden als volgt:
(…)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
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Tweede middel
Ontvankelijkheid
De tweede verweerder werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op:
het middel heeft geen belang.
De tweede verweerder betoogt dat uit de vaststellingen van het arrest
kan worden afgeleid dat hij zijn studie onderbroken heeft alvorens deze
terug op te nemen, waardoor de beslissing van het arrest dat de eerste
verweerder niet meer bevoegd was hem een leefloon toe te kennen, naar
recht verantwoord zou zijn.
Het staat aan de bodemrechter om in feite te beoordelen of een studie
onderbroken werd voor de toepassing van artikel 2, § 6, tweede lid, van
de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun die
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verleend wordt.
Het Hof kan bijgevolg de door de grond van niet-ontvankelijkheid
voorgestelde reden niet in de plaats stellen van de in het middel aangevochten reden zonder zijn bevoegdheid te overschrijden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid
1. Volgens artikel 2, § 6, eerste lid, van de wet van 2 april 1965, is, in
afwijking van artikel 1, 1°, van die wet, het steunverlenend centrum
van de persoon die een studie volgt in de zin van artikel 11, § 2, a, van
de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke
integratie, datgene van de gemeente waar de student, op het ogenblik
van de aanvraag, zijn inschrijving als hoofdverblijfplaats heeft in het
bevolkings- of vreemdelingenregister. Krachtens het tweede lid blijft
dat centrum bevoegd voor de gehele ononderbroken duur van de studie.
Het voornoemde artikel 11, § 2, a, bepaalt dat een geïndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie verplicht is wanneer het centrum op grond van billijkheidsredenen aanvaardt dat de betrokken persoon met het oog op een verhoging van zijn inschakelingskansen in het
beroepsleven, een studie met voltijds leerplan aanvat, hervat of voortzet in een door de gemeenschappen erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.
Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat studies met
voltijds leerplan deze zijn die als dusdanig beschouwd worden door de
wetgeving die ze inricht.
2. Het arrest stelt vast dat de tweede verweerder in 2011 het tweede
jaar volgde van de studie voor de graad van master in de rechten aan de
Université de Liège.
Het betreft universitaire studies die ingericht worden bij de wet van
7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
en het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de
herfinanciering van de universiteiten.
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3. Artikel 1, § 2, van de wet van 7 juli 1970 vermeldt dat het hoger onderwijs wordt verstrekt als onderwijs met volledig leerplan en als onderwijs voor sociale promotie.
Luidens zijn artikel 1, eerste lid, heeft het decreet van 31 maart 2004
betrekking op het voltijds hoger onderwijs in de zin van de wet van
7 juli 1970, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap.
Het omvat het universitair onderwijs en het hoger onderwijs buiten de
universiteit, verstrekt als voltijds onderwijs.
Artikel 6, § 1, van het decreet definieert het studiepunt als de meeteenheid voor de tijd die door de student binnen een studieprogramma
aan een studieactiviteit binnen een bepaalde leerdiscipline wordt besteed.
Artikel 46, § 2, eerste lid, van het decreet bepaalt dat, behoudens uitzonderingen die hier niet van belang zijn, een inschrijving, om regelmatig te zijn, betrekking moet hebben op minstens 30 studiepunten voor
een bepaalde cursus. Het tweede lid stelt vervolgens dat een regelmatig
ingeschreven student de rechten en plichten van dit statuut geniet en
dat voor de toepassing van andere wettelijke en reglementaire bepalingen dan die voor het huidige decreet, hij geacht wordt zich voltijds aan
zijn studie te wijden.
Uit die bepalingen volgt dat het onderwijs dat ingericht is overeenkomstig het decreet van 31 maart 2004 voor een regelmatig ingeschreven student voltijds onderwijs is.
4. Het arrest stelt vast dat het studieprogramma van de tweede verweerder in het tweede studiejaar van master in de rechten 30 studiepunten bevat.
Het arrest dat beslist dat het geen voltijdse studie betreft in de zin
van de artikelen 2, § 6, eerste lid, van de wet van 2 april 1965 en 11, § 2,
a), van de wet van 26 mei 2002, louter op grond dat die studie geen 60
studiepunten bevat zodat ze niet als “voltijds” kan beschouwd worden,
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht om de eiser met toepassing
van artikel 1, 1°, van de wet van 2 april 1965 en niet de eerste verweerder
op grond van artikel 2, § 6, van die wet aan te wijzen voor het toekennen
van het leefloon aan de tweede verweerder waarop laatstgenoemde
recht heeft van 1 januari tot 31 december 2011.
In zoverre is het middel gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eerste verweerder
buiten zake stelt, voor recht zegt dat de eiser bevoegd is om aan de
tweede verweerder het leefloon volgens het bedrag als alleenstaande
toe te kennen waarop hij recht heeft van 1 januari tot 31 december 2011
en het de eiser veroordeelt tot het betalen van een provisioneel bedrag
van 6.500 euro, aan te rekenen op de bedragen die laatstgenoemde aan
de tweede verweerder verschuldigd is.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
1 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: mevr. Nudelholc, mevr. Grégoire en mevr. Oosterbosch.

N° 741
3°

— 1 december 2014
(AR S.13.0115.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — DUUR, BEGIN EN EINDE. — BETWISTING TUSSEN
INSTELLINGEN BELAST MET DE TOEPASSING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN
INZAKE DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — AARD VAN DE BESLISSING. — GEVOLG. — CASSATIEBEROEP. — AANVANG.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — ALLERLEI. — BETWISTING TUSSEN INSTELLINGEN BELAST MET DE TOEPASSING VAN DE WETTEN EN
VERORDENINGEN INZAKE DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — AARD
VAN DE BESLISSING. — GEVOLG. — CASSATIEBEROEP. — AANVANG.

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — ALLERLEI. — ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — BETWISTING TUSSEN INSTELLINGEN BELAST MET
DE TOEPASSING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. — AARD VAN DE BESLISSING. — GEVOLG. — CASSATIEBEROEP. — AANVANG.

1°, 2° en 3° Wanneer in een geschil waarin een betwisting bestaat tussen instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen inzake
de ziekte- en invaliditeitsverzekering, betreffende de rechten en plichten die
daaruit voor hen voortvloeien, namelijk een materie die geregeld wordt door
artikel 580, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek en niet door de bepalingen bedoeld in artikel 704, § 2, van dat wetboek, de griffier aan de partijen kennis
geeft van de beslissing bij gerechtsbrief, doet die kennisgeving de termijn om
cassatieberoep in te stellen niet ingaan; in dat geval begint de termijn pas te
lopen vanaf de betekening van de beslissing. (Artt. 580, 4°, 704, § 2, en 1073,
Gerechtelijk Wetboek)

(NATIONALE UNIE

VAN

SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. D. E.A.)
ARREST (vertaling).

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 22 mei 2013 van het
arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2775 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 741 - 1.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2775

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijk van het cassatieberoep
De verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op: het
cassatieberoep is laattijdig.
Artikel 1073, eerste lid, 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 of van de dag van de kennisgeving ervan
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek.
Krachtens dat laatste artikel brengt de griffier, voor de zaken opgesomd in artikel 704, § 2, de beslissing ter kennis van de partijen bij gerechtsbrief.
Het geschil betreft een betwisting tussen instellingen belast met de
toepassing van de wetten en verordeningen inzake de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering, betreffende de rechten en plichten die
daaruit voor hen voortvloeien, namelijk een materie die geregeld wordt
door artikel 580, 4°, Gerechtelijk Wetboek en niet door de bepalingen
bedoeld in artikel 704, § 2, van dat wetboek.
Wanneer de griffier in een geschil van die aard aan de partijen kennis
geeft van de beslissing bij gerechtsbrief, doet die kennisgeving de aanvang van de termijn om cassatieberoep in te stellen niet ingaan. In dat
geval begint de termijn pas te lopen vanaf de betekening van de beslissing.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
1 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Delange. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht.
—
Advocaten: mevr. Heenen, de heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.
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N° 742
2°

— 2 december 2014
(AR P.12.1818.N)

KAMER

MEINEED. – ECHTSCHEIDING. – GELDEN OP REKENINGEN GEOPEND NA DE INLEIDING VAN DE ECHTSCHEIDING. – BOEDELBESCHRIJVING. – VERPLICHTING TOT
AANGIFTE. – VOORWAARDE.

De artikelen 1175 en 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat
ook aangifte moet worden gedaan van gelden die zich op rekeningen bevinden die slechts geopend werden na de inleiding van de eis tot echtscheiding,
maar waarover betwisting kan bestaan of ze al dan niet tot de boedel behoren
op het ogenblik van de inleiding van die eis (1).

(V. T. V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 2 oktober 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Op burgerlijk gebied bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat
de eiser veroordeelt tot betaling van een voorschot van een euro aan de
verweerster, de verdere afhandeling van de zaak onbepaald uitstelt en
de beslissing over de interesten en kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor beide aanleggen, aanhoudt. Die beslissing is
geen eindbeslissing.
In zoverre het tegen die beslissing is gericht, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van artikel 226 Strafwetboek en de
artikelen 1175 en 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek: het arrest verklaart de eiser ook schuldig aan meineed met betrekking tot rekenin(1) Zie Cass. 26 januari 1999, AR P.97.0485.N-P.97.1335.N, AC 1999, nrs. 42-43 en de noot
S. VAN OVERBEKE, “Meineed bij boedelbeschrijving in geval van betwistingen omtrent
het eigen of gemeenschappelijk karakter van de goederen”, RW 1999-2000, 1232.
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gen die ontstaan zijn na 23 juni 2006, dit is de datum dat de eis tot
echtscheiding werd ingeleid; ten aanzien van de echtgenoten werkt het
echtscheidingsvonnis, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag
waarop de vordering tot echtscheiding is ingeleid; de rekeningen die
nadien ontstaan zijn, dienden in het kader van de boedelbeschrijving
niet aangegeven te worden.
8. Artikel 1175 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de boedelbeschrijving tot doel heeft de omvang van de nalatenschap, van de gemeenschap of van de onverdeeldheid vast te stellen; zij omvat met name de
beschrijving en de schatting van de roerende goederen, de ontleding
van de titels en papieren en de opgave van de verklaringen door de belanghebbende gedaan ten laste of ten bate van de boedel.
Artikel 1278, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis
of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van
de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terugwerkt tot op de dag
waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering
is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
Deze bepalingen sluiten niet uit dat ook aangifte moet worden gedaan
van gelden die zich op rekeningen bevinden die slechts geopend werden
na de inleiding van de eis tot echtscheiding, maar waarover betwisting
kan bestaan of ze al dan niet tot de boedel behoren op het ogenblik van
de inleiding van die eis.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
9. De appelrechters oordelen met overname van de redenen van het beroepen vonnis: “Het is niet omdat de nieuwe rekeningen door [de eiser]
pas zouden geopend zijn na de datum van de inleiding van de echtscheidingsprocedure, dat de gelden die deze rekeningen stofferen er pas nadien zouden zijn gekomen, nu de strafinformatie duidelijk aantoont dat
deze gelden die werden gestort op deze nieuwe rekeningen afkomstig
zijn/waren van rekeningen van [de eiser] (al of niet gemeenschappelijk
met [de verweerster]) die wel bestonden voor deze datum. Het is overigens [de eiser] zelf die verklaarde dat hij belangrijke rekeningen van
hemzelf (al of niet gemeenschappelijke) saldeerde om deze op een later
tijdstip over te zetten op (een nieuwe) rekening van hemzelf en/of van
zijn nieuwe partner, nu zij toch het recht hadden om iets nieuws op te
bouwen.”
Met die redenen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
2 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat: mevr. De Clercq (bij de
balie te Gent).

N° 743
2°

— 2 december 2014
(AR P.13.0545.N)

KAMER

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). – VERMOEDEN VAN ONSCHULD. – AANVOERING DAT BEWIJS OP ONREGELMATIGE WIJZE WERD VERGAARD. – VEREISTE
VAN EEN ENIGSZINS AANNEMELIJKE AANVOERING DIE NIET BEPERKT IS TOT BLOTE
BEWERINGEN. – BESTAANBAARHEID.

2° BEWIJS. – STRAFZAKEN. – ALGEMEEN. – AANVOERING DAT BEWIJS OP ONREGELMATIGE WIJZE WERD VERGAARD. – VEREISTE VAN EEN ENIGSZINS AANNEMELIJKE AANVOERING DIE NIET BEPERKT IS TOT BLOTE BEWERINGEN. –
VERMOEDEN VAN ONSCHULD. – BESTAANBAARHEID.
3° RECHTEN VAN DE MENS. – VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. – ARTIKEL 6. – ARTIKEL 6.2. – VERMOEDEN VAN ONSCHULD. – AANVOERING DAT BEWIJS OP ONREGELMATIGE WIJZE WERD VERGAARD. – VEREISTE VAN EEN
ENIGSZINS AANNEMELIJKE AANVOERING DIE NIET BEPERKT IS TOT BLOTE BEWERINGEN. – BESTAANBAARHEID.

4° DOUANE EN ACCIJNZEN. – SLUIKINVOER. – TENIETGAAN VAN DE DOUANESCHULD. – ONTSTAAN VAN ACCIJNSSCHULD. – DOUANEAANGIFTE OP HET EERSTE
DOUANEKANTOOR. – AANVAARDING VAN DE DOUANEAANGIFTE. – VRIJGAVE VAN
DE GOEDEREN. – GOEDEREN DIE ZICH FYSIEK NOG IN DE ZONE VAN HET EERSTE
DOUANEKANTOOR BEVINDEN. – INBESLAGNAME VAN DE GOEDEREN. – GEVOLG.

1°, 2° en 3° De omstandigheid dat van een partij die aanvoert dat bewijsgegevens op onregelmatige wijze zijn vergaard, wordt geëist dat zij die aanvoering niet beperkt tot blote beweringen, maar ze bovendien ook enigszins
aannemelijk maakt, houdt geen miskenning van het vermoeden van onschuld in. (Algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld,
art. 6.2 EVRM)
4° Uit de artikelen 202.1, eerste lid, a, en tweede lid, 202.2 en 233, eerste lid, d,
van het Communautair Douanewetboek, 5.1 en 6 Accijnsrichtlijn 1992, 5 en 6
Accijnswet 1997 en uit de interpretatie van die bepalingen door het Hof van
Justitie van de Europese Unie volgt dat, indien voor goederen op het eerste
douanekantoor een douaneaangifte is gebeurd, die wordt aanvaard en indien vervolgens die goederen worden vrijgegeven, die goederen niet langer
onder het regime van tijdelijke opslag staan en dus niet meer onder douanetoezicht, maar in het vrije verkeer zijn gebracht; vanaf dat ogenblik moeten
de goederen geacht worden de zone van het eerste douanekantoor van de Europese Unie te hebben verlaten en de omstandigheid dat die goederen zich fy-
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siek nog bevinden in de zone van dat eerste douanekantoor doet daaraan
geen afbreuk, zodat in dergelijk geval een inbeslagname na de aanvaarding
van de douaneaangifte en de vrijgave van de goederen dan ook niet leidt tot
het teniet gaan van de douaneschuld en niet belet dat het belastbaar feit
voor de accijns plaatsvindt (1).

(C. E.A. T. BELGISCHE

STAAT,

FOD FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 9 januari 2013.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Middelen van de eiseres I
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van
onschuld en van de regel dat twijfel tot voordeel van de beklaagde
strekt: de wijze waarop het arrest het in de appelconclusie aangevoerd
verweer van de eiseres beantwoordt, over de eenzijdige selectie door de
Duitse douaneautoriteiten van de bewijselementen en de onmogelijkheid van de eiseres en de appelrechters om de rechtsgeldigheid van de
telefoontaps te beoordelen, volstaat niet; het arrest mag het ontbreken
van elke controlemogelijkheid in hoofde van de eiseres niet als irrelevant beschouwen en stellen dat het aan de eiseres toekomt om aan te
tonen dat een en ander onregelmatig is gebeurd en de gecontesteerde
en oncontroleerbare bewijsmiddelen in haar nadeel uitleggen.
4. De omstandigheid dat van een partij die aanvoert dat bewijsgegevens op onregelmatige wijze zijn vergaard, wordt geëist dat zij die aanvoering niet beperkt tot blote beweringen, maar ze bovendien ook
enigszins aannemelijk maakt, houdt geen miskenning in van het vermoeden van onschuld.
(1) HvJ, 2 april 2009, Veli Elshani t./ Hauptzollambt Linz, C-459/07; 29 april 2010, Dansk
Transport og Logistik t./ Skatteministeriet, C-230/08; 1 februari 2001, D. WANDEL GmbH t./
Hauptzollambt Bremen, C-66/99; 27 juni 2013, Staatssecretaris van Financiën t./ Codirex
Expeditie bv, C-542/11.
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In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
5. Het arrest (p. 7-10) beantwoordt eiseres’ verweer met betrekking
tot het niet kunnen controleren van de regelmatigheid van de in Duitsland verzamelde bewijselementen, het niet meer beschikbaar zijn van
de registraties van de afgeluisterde telefoongesprekken die aan de Belgische douaneautoriteiten werden overgemaakt en de door de Duitse
autoriteiten gemaakte selectie als volgt:
— het openbaar ministerie en de vervolgende administratie worden
tot bewijs van het tegendeel vermoed loyaal op te treden en het staat
de rechter te oordelen of de aanvoering door een beklaagde dat zij beschikken over elementen in zijn voordeel al dan niet elke grond van geloofwaardigheid mist en in ontkennend geval, welk rechtsgevolg
daaraan moet worden gegeven;
— op grond van een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand tussen
douaneadministraties heeft de Belgische douane op 30 augustus 2005 een
omstandige samenvatting van het Duitse onderzoek ontvangen, alsmede afschriften van transcripties van getapte telefoongesprekken van de
eisers;
— in het aanvullend proces-verbaal van 29 november 2006 werd dit
verslag, na vertaling door een beëdigd vertaler uit het Duits, grotendeels overgenomen, met als bijlagen zowel het originele verslag, de
eveneens door een beëdigd vertaler vertaalde uitgeschreven gesprekken
en verhoren van de D A D en W Z;
— krachtens artikel 13 van de wet van 9 december 2004 mag in het kader van een in België gevoerde rechtspleging geen gebruik worden gemaakt van bewijsmateriaal dat in het buitenland op onregelmatige
wijze is verzameld, indien de onregelmatigheid volgens het recht van
de staat waarin het bewijsmateriaal is verzameld volgt uit de overtreding van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, of
indien de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal aantast, dan wel waarvan de aanwending een miskenning van het
recht op een eerlijk proces inhoudt;
— de rechter kan deze beoordeling maken op grond van alle hem regelmatig overgelegde gegevens waarover partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren, zonder dat vereist is dat hij van het buitenlands onderzoeksdossier kennis zou nemen;
— de eisers voeren in casu geen concrete middelen aan met betrekking tot de toepassing van de Duitse wetgeving op grond waarvan de
kwestieuze telefoontaps in Duitsland werden uitgevoerd (onder meer de
artikelen 100a en b StPO – Wetboek van Strafvordering – en de artikelen vermeld in het bij het dossier gevoegde vonnis van 12 december 2005
van de rechtbank te Bochum) en doen op generlei wijze enige redelijke
twijfel ontstaan over de regelmatigheid van het in Duitsland verzamelde bewijs dat overeenkomstig het Duitse recht is verkregen door een
bewijsmiddel dat niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die
mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in de interne rechtsorde;
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— de eisers betwisten in essentie niet of trekken niet op enigerlei wijze in twijfel het argument van de vervolgende administratie dat uit het
voorgelegde vonnis van de rechtbank te Bochum van 12 december 2005
volgt dat deze telefoontaps in Duitsland als bewijsmiddel werden aangewend en aanvaard bij de daar gevoerde gerechtelijke procedure;
— het al dan niet beschikbaar zijn van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel van telefoontaps werden opgenomen, heeft
enkel betrekking op de overeenstemming van de inhoud van de opgenomen gesprekken met de transcripties ervan en dus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met de regelmatigheid van het opnemen
van de telefoongesprekken en dus met de bewijsverkrijging;
— geen van de in het dossier vervatte gegevens laat toe vast te stellen
of maakt aannemelijk dat bepaalde gesprekken van of met de eisers
zouden ontbreken of zouden onvolledig zijn of dat de weergave van de
transcripties niet zou overeenstemmen met de desbetreffende geluidsbanden;
— de eisers hebben de inhoud van de transcripties van de gesprekken
en het aldus verkregen bewijsmateriaal en de kwaliteit van het bewijs
kunnen aanvechten voor de feitenrechter;
— uit niets blijkt of wordt aannemelijk gemaakt dat het onderzoek
zou zijn gestuurd in een bepaalde richting of dat informatie zou zijn
achtergehouden.
Op grond van deze redenen kan het arrest, zonder miskenning van het
vermoeden van onschuld van de eiseres, oordelen dat er geen afdoende
grond tot vaststelling van enigerlei onregelmatigheid met betrekking
tot het uit het Duitse strafonderzoek verkregen bewijsmateriaal is, dat
de betrouwbaarheid van dit bewijs buiten kijf staat en het recht van de
eisers op een eerlijk proces gedurende het geheel van de rechtspleging
gevrijwaard is gebleven, en is die beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde middel
11. Het middel voert schending aan artikel 6.2 EVRM en het CDW, alsmede miskenning van de regel dat twijfel tot voordeel van de beklaagde
strekt: het arrest oordeelt ten onrechte dat de douaneschuld niet is teniet gegaan en dat de accijnsschuld is ontstaan; het arrest verwijst
daarvoor naar de aanvaarding van het IM4-document en het gegeven
dat daardoor de goederen niet langer onder douanetoezicht staan en het
eerste douanekantoor zijn gepasseerd, ook al blijven de goederen nog
enige tijd op de stapelplaatsen van de containerterminal staan; aldus
gaat het arrest voorbij aan de arresten Veli Eshani en Dansk Transport
van het Hof van Justitie en het doorslaggevend karakter dat die arresten geven aan de fysieke plaats waar de goederen zich bevinden, waarbij
de administratieve aangiftes die zijn gebeurd irrelevant zijn om vast te
stellen of zij de zone van het eerste douanekantoor reeds zijn gepasseerd; de container werd in beslag genomen op de kade 869, zodat hij
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zich fysiek en feitelijk nog bevond in de zone van het eerste douanekantoor.
12. In zoverre het middel schending aanvoert van het CDW, zonder te
preciseren welke bepalingen van dit wetboek het arrest schendt, is het
bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
13. Volgens artikel 202.1, eerste lid, a, CDW, ontstaat een douaneschuld bij invoer indien aan rechten bij invoer onderworpen goederen
op onregelmatige wijze in het douanegebied van de Europese Unie worden binnengebracht. Volgens het tweede lid van die bepaling moet onder op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen in de zin van
dit artikel worden verstaan elk binnenbrengen van goederen in strijd
met de bepalingen van de artikelen 38 tot en met 41 en met die van artikel 177, tweede streepje.
Volgens artikel 202.2 CDW ontstaat de douaneschuld op het tijdstip
waarop de goederen op onregelmatige wijze worden binnengebracht.
Volgens artikel 233, eerste lid, d, CDW gaat de douaneschuld teniet indien goederen ten aanzien waarvan ingevolge artikel 202 een douaneschuld is ontstaan, bij het onregelmatig binnenbrengen in beslag
worden genomen en op hetzelfde tijdstip of naderhand worden verbeurdverklaard.
14. Artikel 5.1 Accijnsrichtlijn 1992 bepaalt:
“1. De in artikel 3, lid 1, genoemde producten worden aan accijns onderworpen bij de productie ervan op het grondgebied van de [Europese
Unie] als omschreven in artikel 2 of bij de invoer ervan in dit grondgebied.
Als ‘invoer van een accijnsproduct’ wordt beschouwd, de binnenkomst van dat product in de [Europese Unie] (…).
Wanneer dat product bij binnenkomst in de [Europese Unie] onder een
communautaire douaneregeling wordt geplaatst, wordt de invoer van
dat product evenwel geacht plaats te vinden op het tijdstip waarop het
aan de communautaire douaneregeling wordt onttrokken.”
Artikel 6 Accijnsrichtlijn 1992 bepaalt:
“1. De accijns wordt verschuldigd bij uitslag tot verbruik of bij het
constateren van de tekorten die krachtens artikel 14, lid, 3, aan accijnzen moeten worden onderworpen.
Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd:
a) iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een
schorsingsregeling; (…)
c) elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer deze producten niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst. (…).”
Artikel 5 Accijnswet 1997 bepaalt: “De in artikel 3 bedoelde producten
worden aan accijnzen onderworpen bij de productie of bij de invoer.”
Artikel 6 Accijnswet 1997 bepaalt:
“De accijns wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik of bij het
constateren van tekorten die aan accijns moeten worden onderworpen
overeenkomstig artikel 14, § 3. (…)
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Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten wordt beschouwd:
— iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, van deze
producten aan een schorsingsregeling;
— (…);
— elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst.”
15. Met het arrest van 2 april 2009, C-459/07, Veli Elshani tegen Hauptzollambt Linz en met het arrest van 29 april 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik tegen Skatteministeriet, heeft het Hof van Justitie van de
Europese Unie (hierna Hof van Justitie) de artikelen 202 en 233, eerste
lid, d, CDW en de artikelen 5 en 6 Accijnsrichtlijn 1992 als volgt uitgelegd:
— goederen worden op onregelmatige wijze in de Europese Unie binnengebracht in de zin van de artikelen 202 en 233, eerste lid, d, CDW, van
zodra zij het eerste douanekantoor in het douanegebied van de Europese Unie zijn gepasseerd zonder daar te zijn aangebracht;
— onder inbeslagneming in de zin van artikel 233, eerste lid, d, CDW
moet worden begrepen de fysieke ingreep ter overneming van de feitelijke macht door de bevoegde autoriteiten, waardoor de goederen in bewaring worden genomen en fysiek niet meer in het economisch circuit
van de lidstaten kunnen terechtkomen;
— de inbeslagneming kan maar leiden tot het tenietgaan van de douaneschuld indien deze inbeslagneming plaatsvond voordat deze goederen de zone hebben verlaten waar het eerste douanekantoor in het
douanegebied is gevestigd;
— gelet op de overeenkomsten tussen douane- en accijnsrechten en
met het oog op de consistentie van de Unieregeling, moeten de accijnsrechten geacht worden teniet te gaan in dezelfde situaties als de douanerechten, zodat de accijns slechts teniet gaat indien de goederen zijn
inbeslaggenomen voordat zij de zone van het eerste douanekantoor in
het douanegebied van de Europese Unie zijn gepasseerd;
— goederen die bij het binnenbrengen ervan op het grondgebied van
de Europese Unie door de plaatselijke douane-autoriteiten in beslag
worden genomen en door hen op hetzelfde tijdstip of later worden vernietigd zonder uit hun bezit te zijn geweest, worden geacht niet in de
Europese Unie te zijn ingevoerd zodat ter zake het belastbare feit voor
de accijns niet plaatsvindt.
16. Uit het arrest van 1 februari 2001, C-66/99, D. Wandel GmbH tegen
Hauptzollamt Bremen van het Hof van Justitie volgt dat volgens het
CDW goederen die bestemd zijn voor het vrije verkeer in tijdelijke opslag blijven totdat zij worden vrijgegeven en dat zij pas een andere douanestatus krijgen wanneer zij door de douaneautoriteiten zijn
vrijgegeven.
17. Uit het arrest van 27 juni 2013, C-542/11, Staatssecretaris van Financiën tegen Codirex Expeditie bv van het Hof van Justitie volgt dat:
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— het in het vrije verkeer brengen volgens artikel 4, punt 16, a, CDW,
eveneens een douaneregeling is en dat de plaatsing van de goederen onder een dergelijke regeling eveneens een douanebestemming is;
— niet-communautaire goederen met de status van goederen in tijdelijke opslag, waarvan de douaneaangifte voor de plaatsing onder een
welbepaalde douaneregeling door de douaneautoriteiten is aanvaard,
onder die douaneregeling worden geplaatst en aldus een douanebestemming verkrijgen op het tijdstip waarop de goederen worden vrijgegeven.
18. Uit het voorgaande volgt dat indien voor goederen op het eerste
douanekantoor een douaneaangifte is gebeurd, die wordt aanvaard en
indien vervolgens deze goederen worden vrijgegeven, die goederen niet
langer onder het regime van tijdelijke opslag staan en dus niet meer
onder douanetoezicht, maar in het vrije verkeer zijn gebracht. Vanaf
dat ogenblik moeten de goederen geacht worden de zone van het eerste
douanekantoor in het douanegebied van de Europese Unie te hebben
verlaten.
De omstandigheid dat die goederen zich fysiek nog bevinden in de
zone van dat eerste douanekantoor doet daar geen afbreuk aan.
Een inbeslagname na de aanvaarding van de douaneaangifte en de
vrijgave van de goederen leidt dan ook niet tot het teniet gaan van de
douaneschuld en belet niet dat het belastbaar feit voor de accijns
plaatsvindt.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor
het overige
24. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers I en II tot
straf en tot een bijdrage aan het Slachtofferfonds veroordeelt.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I en II tot vier vijfden van hun cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
2 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaten: de heer Augustyns (bij
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de balie te Antwerpen), de heer Maes (bij de balie te Antwerpen), de heer
De Bruyn en de heer De Vleeschouwer (bij de balie te Brussel).

N° 744
2°

— 2 december 2014
(AR P.13.0752.N)

KAMER

1° STEDENBOUW. – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE
BENADEELDE. – WETTELIJKE GRONDSLAG.
2° STEDENBOUW. – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE
BENADEELDE. – AARD.
3° STEDENBOUW. – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE
BENADEELDE. – HERSTELVORDERING VAN DE OVERHEID. – ONDERSCHEID.
4° STEDENBOUW. – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE
BENADEELDE. – OPHEFFING VAN HET STRAFBAAR KARAKTER VAN DE INSTANDHOUDING. – GEVOLG.
5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). – TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE
MILDERE STRAFWET. – STEDENBOUW. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE BENADEELDE. – OPHEFFING VAN HET STRAFBAAR KARAKTER VAN DE INSTANDHOUDING. – MOGELIJKHEID DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER TE BRENGEN. – BESTAANBAARHEID.
6° RECHTEN VAN DE MENS. – VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. – ARTIKEL 7. – ARTIKEL 7.1. – TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE MILDERE STRAFWET.
– STEDENBOUW. – HERSTELVORDERING VAN EEN DERDE BENADEELDE. – OPHEFFING VAN HET STRAFBAAR KARAKTER VAN DE INSTANDHOUDING. – MOGELIJKHEID
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER TE BRENGEN. – BESTAANBAARHEID.
7° STEDENBOUW. – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE. – OPHEFFING VAN HET STRAFBAAR KARAKTER VAN DE INSTANDHOUDING. – SCHADE. – GEVOLG.
8° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. – SCHADE. – MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE. – MATERIËLE SCHADE. – OPHEFFING
VAN HET STRAFBAAR KARAKTER VAN DE INSTANDHOUDING. – GEVOLG.

1°, 2° en 3° De herstelvordering van een derde, welke voorhoudt benadeeld te
zijn door een stedenbouwmisdrijf, is niet gesteund op de artikelen 6.1.41 en
6.1.42 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar wel op artikel 1382 Burgerlijk Wetboek dat hij die door een onrechtmatige daad aan een ander schade heeft berokkend, verplicht deze te vergoeden; deze herstelvordering van
een derde is een louter burgerlijke rechtsvordering die niet behoort tot de strafvordering, ook al kan ze onder zekere voorwaarden voor de strafrechter
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worden ingesteld; de omstandigheid dat de stedenbouwregelgeving de samenloop heeft geregeld van de herstelvordering van de herstelvorderende overheden met de herstelvordering van een derde belet niet dat het gaat om
vorderingen met een andere grondslag en een andere finaliteit (1).
4°, 5° en 6° De opheffing van het strafbaar karakter van de instandhouding
in niet ruimtelijk kwetsbare gebieden leidt enkel tot het verval van de strafvordering voor die feiten, maar brengt niet mee dat die feiten niet langer een
burgerrechtelijke fout zouden zijn noch dat de strafrechter voor wie de burgerlijke rechtsvordering werd ingesteld op het ogenblik dat ze nog strafbaar
waren, daardoor zijn bevoegdheid verliest; zulks houdt geen schending in
van artikel 7, eerste lid, EVRM en artikel 2, tweede lid, Strafwetboek noch
een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende
kracht van de mildere strafwet (2).
7° en 8° Uit de omstandigheid dat het instandhoudingsmisdrijf vanaf 1 september 2009 niet langer strafbaar is, volgt niet dat na die datum de voorheen
strafbare instandhouding geen schade meer kan veroorzaken.

(B. T. V. E.A.)
ARREST
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 26 maart 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
(1) L. DE GEYTER, “De draagwijdte van de vordering, in geval de derde benadeelde
als enige herstelmaatregelen vorderen” (noot onder Brussel 25 november 1997), AJT
1997-1998, p. 606, nr. 7; B. DE TEMMERMAN, “De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het milieu- en stedenbouwrecht”, in A. DE NAUW, Milieustraf- en milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, Gent, Larcier, 2005, p. 392, nr. 68; S. LUST, “De
herstelvordering in het stedenbouwrecht. Een poging tot synthese”, TROS 1997, pp. 228231, nrs. 18-21; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys & Breesch, 1999,
pp. 18-21, nrs. 39-42; T. VANDROMME, “De privatisering van de handhaving ruimtelijke
ordening: de benadeelde derde moet zelf de handen uit de mouwen steken” (noot onder
Antwerpen 20 januari 2010), RW 2011-2012, p. 1773, nr. 2; I. VAN GIEL, “Stedenbouwkundige misdrijven: een praktisch overzicht van de – grondwettige – verjaringsregels met
betrekking tot de strafvordering en de herstelvordering van de herstelvorderende overheid en de benadeelde derde”, TBO 2011, 75; A. VANSANT en P. NELISSEN, “Ook de buurman heeft rechten”, TMR 2010, 3.
(2) R. DECLERQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 1203, nr.
2914; T. VANDROMME, “De privatisering van de handhaving ruimtelijke ordening: de
benadeelde derde moet zelf de handen uit de mouwen steken” (noot onder Antwerpen
20 januari 2010), RW 2011-2012, 1775, nrs. 8-9; Cass. 20 januari 2004, P.03.1189.N, AC 2004, 88;
13 december 2005, P.05.0693.N, AC 2005, 2508, met concl. van advocaat-generaal DE
SWAEF, RABG 2006, 1124, noot I. VAN GIEL; T.Strafr. 2006, 86, noot H. VAN BAVEL; Cass.
10 oktober 2006, P.06.0640.N, RW 2007-2008, 439; I. VAN GIEL, “Stedenbouwkundige misdrijven: een praktisch overzicht van de – grondwettige – verjaringsregels met betrekking tot de strafvordering en de herstelvordering van de herstelvorderende overheid en
de benadeelde derde”, TBO 2011, 80. Zie ook GwH 29 juli 2010, nr. 94/2010, B.5.4. Contra:
M. BOES, “Verjaring van stedenbouwmisdrijven”, RW 2003-2004, 619, nr. 46.
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7, eerste lid, EVRM
en artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere
strafwet: spijts de vaststelling dat de vordering van de verweerder 1
niet langer geënt is op een misdrijf, doet het arrest toch uitspraak over
die vordering en verantwoordt het bijgevolg die beslissing niet naar
recht; er bestaat geen twijfel over dat de aan de beklaagde verweten feiten sinds 1 september 2009 geen misdrijf meer uitmaken; de strafrechter
vermag aan die feiten geen enkel gevolg meer te verbinden; zelfs als
wordt aangenomen dat de feiten nog een burgerrechtelijke fout uitmaken, kan daarvoor enkel nog door de burgerlijke rechter een sanctie of
herstelmaatregel worden opgelegd; de uit artikel 2, tweede lid, Strafwetboek voortvloeiende terugwerkende kracht van de mildere strafwet
heeft logischerwijze tot gevolg dat een herstelmaatregel die op grond
van een feit, dat geen misdrijf meer is, wordt gevorderd ook op dat feit
niet meer kan worden geënt; de decreetgever heeft zulks uitdrukkelijk
bepaald met artikel 6.1.1, vierde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor wat betreft de herstelvordering van de herstelvorderende
overheden en die oplossing moet ook worden gevolgd voor wat betreft
de herstelvordering uitgaande van een burgerlijke partij; de herstelvordering bestaande in het herstel in de vorige staat van de herstelvorderende overheden behoort tot de strafvordering en is gesteund op het
bestaan van een misdrijf; dat geldt ook voor de herstelvordering die
uitgaat van een particulier die zich voor de strafrechter heeft gesteld.
3. Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de
strafrechter naast de straf op vordering van de herstelvorderende overheden herstelmaatregelen kan bevelen, alsook de regels die daarbij
moeten worden in acht genomen. Artikel 6.1.42 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat indien de herstelvordering van de burgerlijke partij enerzijds en die van de herstelvorderende overheden
anderzijds niet overeenstemmen, de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel bepaalt die zij het meest passend acht.
4. De herstelvordering van een derde, welke voorhoudt benadeeld te
zijn door een stedenbouwmisdrijf, is niet gesteund op de artikelen 6.1.41
en 6.1.42 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar wel op artikel 1382
Burgerlijk Wetboek dat hij die door een onrechtmatige daad aan een
ander schade heeft berokkend, verplicht deze te vergoeden. Deze herstelvordering van een derde is een louter burgerlijke rechtsvordering
die niet behoort tot de strafvordering, ook al kan ze onder zekere voorwaarden voor de strafrechter worden ingesteld. De omstandigheid dat
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de stedenbouwregelgeving de samenloop heeft geregeld van de herstelvordering van de herstelvorderende overheden met de herstelvordering
van een derde belet niet dat het gaat om vorderingen met een andere
grondslag en een andere finaliteit.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
5. De opheffing van het strafbaar karakter van de instandhouding in
niet ruimtelijk kwetsbare gebieden leidt enkel tot het verval van de
strafvordering voor die feiten, maar brengt niet mee dat die feiten niet
langer een burgerrechtelijke fout zouden zijn noch dat de strafrechter
voor wie de burgerlijke rechtsvordering werd ingesteld op het ogenblik
dat ze nog strafbaar waren, daardoor zijn rechtsmacht verliest. Zulks
houdt geen schending in van artikel 7, eerste lid, EVRM en artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek noch een miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van het wettelijk begrip
schade: het arrest kon, zelfs als wordt aangenomen dat de strafrechter
nog bevoegd was om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 1 en die desgevallend een schadevergoeding kon
toekennen, niet oordelen dat de gevorderde schade enkel kon worden
vergoed door het bevelen van het herstel van de plaats in de vorige toestand; het arrest oordeelt dat de betrokken toestand sinds 1 september
2009 en dus voor de toekomst niet meer strafbaar is en stelt vast dat de
verweerder 1 in het verleden schade heeft geleden als gevolg van de feiten; het herstel in de vorige toestand verhindert evenwel enkel dat in
de toekomst eventueel verder schade zou worden berokkend aan de verweerder 1, maar is niet van aard om beweerdelijk in het verleden geleden schade door de instandhouding van de constructies te vergoeden.
9. Met het oordeel dat:
— uit de door de verweerder voorgebrachte fotoreportage duidelijk
blijkt dat de constructies vanop de omliggende percelen duidelijk
zichtbaar zijn zodat kan worden besloten dat de verweerder 1 op deze
onvergunde constructies zicht heeft als hij op het land werkt;
— het daarenboven een aanzienlijk aantal constructies betreft die
her en der verspreid liggen over het perceel en waarvan het contrast
met de omgeving, zijnde landbouwgronden niet miniem te noemen is;
— het hof van beroep aldus besluit dat de verweerder 1 zo schade lijdt
door de onvergunde constructies, waarvan het herstel enkel kan worden bewerkstelligd door het herstel in natura,
stelt het arrest niet enkel vast dat de verweerder in het verleden
schade heeft geleden, maar ook dat hij op het tijdstip van de uitspraak
nog steeds schade lijdt.
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In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest
en mist het feitelijke grondslag.
10. Uit de omstandigheid dat het instandhoudingsmisdrijf vanaf 1 september 2009 niet langer strafbaar is, volgt niet dat na die datum de
voorheen strafbare instandhouding geen schade meer kan veroorzaken.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
2 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 745
2°

— 2 december 2014
(AR P.14.1254.N)

KAMER

1° HUISVESTING. – VLAAMSE WOONCODE. – ONROEREND GOED DAT NIET VOLDOET AAN ARTIKEL 5 VLAAMSE WOONCODE. – VEROORDELING. – HERSTELMAATREGEL. – AARD. – DOEL. – DRAAGWIJDTE. – GEVOLG.
2° HUISVESTING. – VLAAMSE WOONCODE. – ONROEREND GOED DAT NIET VOLDOET AAN ARTIKEL 5 VLAAMSE WOONCODE. – VEROORDELING. – HERSTELMAATREGEL. – PRINCIPIËLE HERSTELMAATREGEL. – INTEGRAAL HERSTEL. – GEEN
STEDENBOUWKUNDIG BELETSEL. – GEVOLG.

1° De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een
bijzondere vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, § 1,
Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijven teniet te doen en de krachtens artikel
5 Vlaamse Wooncode vastgestelde vereisten en normen te verwezenlijken; uit
de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis Vlaamse Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot
het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5
Vlaamse Wooncode; behoudens een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen in het geval van kennelijke onredelijkheid (1).
2° Indien het integraal herstel, dat strekt tot het wegwerken van alle gebreken
aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en
(1) Cass. 6 mei 2014, AR P.12.0355.N, AC 2014, nr. 316, met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN.
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normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode, als principiële
herstelmaatregel volgens de rechter niet mogelijk is, dient de alternatieve
maatregel van de herbestemming of de sloop te worden bevolen; uit het alternatief karakter van de herstelmaatregel van herbestemming of sloop volgt
dat indien de rechter vaststelt dat deze herstelmaatregel niet kan worden bevolen omdat niet blijkt dat de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed het bevelen van een integraal herstel belet, hij ertoe gehouden is
het integraal herstel als principiële herstelmaatregel te bevelen, behoudens
kennelijke onredelijkheid.

(WOONINSPECTEUR

VAN HET

VLAAMS

GEWEST T.

B. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 juni 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 23 en 149 Grondwet, artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 161 en 189 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 20 en 20bis Vlaamse Wooncode: het arrest
beantwoordt niet het in de appelconclusie van de eiser aangevoerde verweer dat zo een stedenbouwkundige inbreuk niet werd aangetoond, de
appelrechters het herstel dienden te bevelen van alle gebreken; door
voor het pand Poststraat 18 en het pand Duinstraat 3/5 de herstelvordering af te wijzen, bevelen de appelrechters geen integraal herstel en
worden niet alle gevolgen van het misdrijf weggewerkt; de appelrechters hadden de verweerders dienen te veroordelen tot een zodanig herstel dat de panden volledig voldeden aan de vereisten van artikel 5
Vlaamse Wooncode.
2. Artikel 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode, zoals hier van toepassing, bepaalt: “Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning, het pand dat het gebouw
met de aanwezige woonentiteiten omvat, of de specifieke woonvorm als
vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, te laten voldoen aan de vereisten en
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5. Als de rechtbank
vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden,
of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid,
beveelt ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven
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overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de
sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt.”
3. De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen
als een bijzondere vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel
20, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde misdrijven teniet te doen en de
krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode vastgestelde vereisten en normen te verwezenlijken.
4. Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis Vlaamse Wooncode, hun
ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt
dat het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet
strekken, dit wil zeggen tot het wegwerken van alle gebreken aan het
onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode.
Behoudens een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering
slechts worden afgewezen in het geval van kennelijke onredelijkheid.
5. Indien dit integraal herstel als principiële herstelmaatregel volgens de rechter niet mogelijk is, dient de alternatieve maatregel van
de herbestemming of de sloop te worden bevolen.
6. Uit het alternatieve karakter van de herstelmaatregel van herbestemming of sloop volgt dat indien de rechter vaststelt dat deze herstelmaatregel niet kan worden bevolen omdat niet blijkt dat de
stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed het bevelen van
een integraal herstel belet, hij ertoe gehouden is het integraal herstel
als principiële herstelmaatregel te bevelen, behoudens kennelijke onredelijkheid.
7. Het arrest oordeelt dat:
— met betrekking tot het pand gelegen te Antwerpen, Poststraat 18,
het herstel bestaande in herbestemming of sloop moet worden beperkt
tot de zich in de tuin bevindende achterliggende constructie, zijnde de
bergplaats die wordt gebruikt als slaapkamer;
— met betrekking tot het in drie woongelegenheden opgedeelde
woonhuis van dit pand, gelegen te Antwerpen, Poststraat 18, niet blijkt
dat een stedenbouwkundige inbreuk is aangetoond, zodat de herstelvordering strekkende tot herbestemming of sloop ongegrond is;
— met betrekking tot het pand gelegen te Antwerpen, Duinstraat 3/5,
blijkt dat de opdeling van het pand in vier woonentiteiten onder het onweerlegbaar vermoeden van vergunning valt en bovendien ook blijkt
dat de verweerder 1 de stedenbouwkundige inbreuk heeft hersteld, zodat de herstelvordering tot herbestemming of sloping ongegrond is.
De appelrechters die aldus de herstelvordering ongegrond verklaren,
zonder te onderzoeken of geen integraal herstel diende te worden bevolen teneinde deze onroerende goederen te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode,
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
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Het middel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de herstelvordering
met betrekking tot het pand gelegen te Antwerpen, Poststraat 18 (onderdeel woonhuis met drie woongelegenheden) en met betrekking tot
het pand gelegen te Antwerpen, Duinstraat 3/5 ongegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt het Vlaamse Gewest tot de drie vierden van de kosten.
Veroordeelt de verweerder 1 tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
2 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Duinslaeger, procureur-generaal.

N° 746
2°

— 2 december 2014
(AR P.14.1645.N)

KAMER

1° ONDERZOEKSGERECHTEN. – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. –
BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE. – ARTIKEL 235TER SV. – DRAAGWIJDTE.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. –
BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE. – ARTIKEL 235TER SV. – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING NIET AANGEZOCHT TOT EEN CONTROLE VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE GEHELE RECHTSPLEGING OP BASIS VAN ARTIKEL 235BIS
SV. – GEVOLG.
INBESCHULDIGINGSTELLING. –
EN INFILTRATIE. – CONTROLE
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE. – KENNISGEVING VAN DE RECHTSZITTING DOOR DE GRIFFIER. – DRAAGWIJDTE.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. – KAMER VAN
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE

1° Artikel 235ter, § 1, Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke, inquisitoire en niet-tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2793 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 746 - 2.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2793

van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover
zij daartoe het vertrouwelijke dossier, bedoeld in de artikelen 47septies en
47novies van dat wetboek, moet controleren (1).
2° De rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering doet geen
afbreuk aan de eventuele toepassing van de rechtsplegingen bepaald in de
artikelen 235 en 235bis van dat wetboek, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en de infiltratie kan onderzoeken aan de hand van het strafdossier; daaruit volgt dat
de kamer van inbeschuldigingstelling die niet is aangezocht om de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en die bij toepassing van artikel 235ter van dat
wetboek geen onregelmatigheid vaststelt bij de toepassing van de voorgelegde
bijzondere opsporingsmethoden, niet verplicht is in te gaan op het verzoek
tot uitstel van een inverdenkinggestelde om hem toe te laten na te gaan of de
resultaten van de afluistermaatregelen waartoe hij nog geen toegang heeft
gekregen, wijzen op de onwettigheid van die opsporingsmethoden ingevolge
het bestaan van uitlokking (2).
3° Artikel 235ter, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling onder meer de inverdenkinggestelden hoort,
na kennisgeving die hen door de griffier ten laatste achtenveertig uur vóór
de rechtszitting per faxpost of per een ter post aangetekende brief wordt gedaan; die vermelding houdt voor de griffier geen verplichting in om de kennisgeving van de rechtszitting ter kennis te brengen van de advocaat van de
inverdenkinggestelde.

(C. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 oktober
2014.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser III 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.
(1) Cass. 31 oktober 2006, AR P.06.0898.N, AC 2006, nr. 534; Cass. 31 oktober 2006, AR
P.06.1016.N, AC 2006, nr. 535.
(2) Cass. 31 oktober 2006, AR P.06.0898.N, AC 2006, nr. 534; Cass. 31 oktober 2006, AR
P.06.1016.N, AC 2006, nr. 535. Zie Cass. 12 mei 2009, AR P.09.0190.N, AC 2009, nr. 312,
T.Strafr., 2009, 317 en noot.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eisers I en II
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
235bis Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, niet bevoegd is
om toezicht uit te oefenen op de afgeluisterde telecommunicatie; de
saisine van de kamer van inbeschuldigingstelling was echter niet beperkt tot enkel een controle op grond van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering omdat die kamer door het openbaar ministerie bij vorderingen van 6 en 17 oktober 2014 was gevorderd op grond van zowel artikel 235ter als van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6
EVRM schendt.
In zoverre het middel schending van die verdragsbepaling aanvoert,
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
3. In de vordering van 6 oktober 2014 en de aanvullende vordering van
17 oktober 2014 heeft het openbaar ministerie enkel gevorderd dat de
kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie zou onderzoeken, maar
heeft het niet gevorderd dat die kamer ook de regelmatigheid van de
procedure zou onderzoeken op grond van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eisers I en II
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
235ter Wetboek van Strafvordering: het arrest weigert de eisers I en II
uitstel te verlenen omdat het oordeelt dat de door hen te ontwikkelen
argumentatie buiten de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling valt; de eisers vroegen een uitstel om de regelmatigheid
van de infiltratie te betwisten aan de hand van de telefoniegegevens
waartoe zij nog geen toegang hadden gekregen; de onwettigheid van de
infiltratie kan nochtans blijken uit elementen geput uit de afgeluisterde telefoongesprekken; de argumentatie met betrekking tot de regelmatigheid van de infiltratie, geput uit andere onderzoekselementen,
behoort evident wel tot de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
5. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6
EVRM schendt.
In zoverre het middel schending van die verdragsbepaling aanvoert,
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
6. Artikel 235ter, § 1, Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke, inquisitoire en niet-tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt
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van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in
de artikelen 47septies en 47novies van dat wetboek, moet controleren.
Die rechtspleging doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van
de rechtsplegingen bepaald in de artikelen 235 en 235bis van dat wetboek, waardoor de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid en
de regelmatigheid van de observatie en de infiltratie kan onderzoeken
aan de hand van het strafdossier. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling zich daarover niet heeft uitgesproken, kan ook het vonnisgerecht dat onderzoek doen.
7. Uit wat voorafgaat volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling
die niet is aangezocht om de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en die
bij toepassing van artikel 235ter van dat wetboek geen onregelmatigheid vaststelt bij de toepassing van de voorgelegde bijzondere opsporingsmethoden, niet verplicht is in te gaan op het verzoek tot uitstel
van een inverdenkinggestelde om hem toe te laten na te gaan of de resultaten van afluistermaatregelen waartoe hij nog geen toegang heeft
gekregen, wijzen op de onwettigheid van die opsporingsmethoden ingevolge het bestaan van uitlokking. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt integendeel onaantastbaar over het nut en de
raadzaamheid van een dergelijk uitstel.
8. Het arrest oordeelt dat:
— de eisers I en II beweren dat de toegepaste infiltratie heeft geleid
tot provocatie in de zin van artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering en dit wensen te bewijzen aan de hand van de gevoerde
telefoongesprekken, reden waarom zij om een uitstel verzoeken;
— hun verzoek niet wordt ingewilligd omdat het toezicht over de afgeluisterde telefooncommunicatie buiten de beperkte bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering valt;
— de appelrechters alleen maar kunnen vaststellen dat, op grond van
het onderzoeksdossier en van het vertrouwelijk dossier, de aangewende
infiltratie door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is
aangetast en dat er niet de minste aanwijzing van enige provocatie in
de zin van artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
bestaat;
— het voor het overige aan de onderzoeksgerechten in het raam van
de regeling van de rechtspleging zal behoren te oordelen over de door
de eisers I en II voorgehouden provocatie, aan de hand van de gevoerde
telefoongesprekken wier beluistering al dan niet gedeeltelijk werd toegestaan.
Aldus verantwoordt het arrest de beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel van de eisers I en II
9. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel
van de motiveringsplicht van de rechter: het arrest is tegenstrijdig ge-
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motiveerd; met de motivering dat “het toezicht over de afgeluisterde
telefooncommunicatie buiten de beperkte bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling op grond van artikel 235ter Wb. Sv. valt”,
oordeelt het arrest dat zij de afgeluisterde telecommunicatie niet kan
onderzoeken en niet in overweging kan nemen in de procedure met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering; met anderzijds
de motivering “het hof kan alleen maar vaststellen dat, op grond van
het onderzoeksdossier en van het vertrouwelijk dossier, de aangewende
infiltratie door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is
aangetast, en dat er niet de minste aanwijzing van enige provocatie in
de zin van artikel 30 V.t.Sv. bestaat”, oordeelt het arrest dat zij de afgeluisterde telecommunicatie, die minstens gedeeltelijk vervat is in
het onderzoeksdossier, kan onderzoeken en in overweging kan nemen
in de procedure overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
10. Het arrest oordeelt niet alleen zoals het middel vermeldt. Het oordeelt ook dat het voor het overige aan de onderzoeksgerechten behoort
te oordelen, in het raam van de regeling van de rechtspleging, of er aan
de hand van gevoerde telefoongesprekken sprake is geweest van provocatie, zoals aangevoerd door de eisers I en II, waardoor het te kennen
geeft dat op grond van het onderzoeksdossier en het vertrouwelijk dossier hiervan prima facie geen aanwijzing bestaat. Aldus is het arrest
niet tegenstrijdig gemotiveerd.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel van de eiser I
11. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest weigert in te gaan op het verzoek tot uitstel van de
eiser en ontneemt hem dus de mogelijkheid om de afgeluisterde gesprekken die aantonen dat de infiltratie onwettig en onregelmatig is,
voor te leggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader
van de procedure op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering; de onderzoeksrechter had eisers verzoek op grond van artikel
90septies Wetboek van Strafvordering gedeeltelijk ingewilligd; de eiser
diende de nodige tijd en faciliteiten te krijgen om deze gesprekken te
beluisteren en om nadien zijn verdediging in de vermelde procedure te
kunnen voeren; de miskenning van eisers recht van verdediging is onherroepelijk omdat alleen in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering het onderzoeksdossier
wordt gelezen in samenhang met het vertrouwelijk dossier.
12. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6
EVRM schendt.
In zoverre het middel schending van die verdragsbepaling aanvoert,
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
13. De kamer van inbeschuldigingstelling die, zoals blijkt uit het antwoord op het tweede middel van de eisers I en II, onaantastbaar het nut
en de raadzaamheid van het gevraagde uitstel beoordeelt en met opgave
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van de daar vermelde redenen dat uitstel niet toestaat, miskent eisers
recht van verdediging niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Middel van de eiser III
14. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
235ter Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het recht
van verdediging met inbegrip van het recht op tegenspraak: het arrest
oordeelt dat de bijzondere opsporingsmethoden door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid zijn aangetast zonder dat de eiser
daarover werd gehoord; de kennisgeving voor de rechtszitting van 8 oktober 2014 werd verstuurd op 6 oktober 2014 en dit enkel bij aangetekende brief aan de eiser zelf; aan eisers advocaat werd geen kennisgeving
verstuurd; op 7 oktober 2014 kon die aangetekende brief niet aan de eiser persoonlijk worden uitgereikt; hij kon die brief pas op 8 oktober
2014 gaan afhalen op het postkantoor en was dus niet aanwezig op de
rechtszitting van 8 oktober 2014; evenmin werd de eiser opgeroepen voor
de rechtszitting van 20 oktober 2014, waar hij dus ook niet kon aanwezig
zijn; aldus is de eiser niet regelmatig opgeroepen en is zijn recht van
verdediging miskend.
15. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6
EVRM schendt.
In zoverre het middel schending van die verdragsbepaling aanvoert,
is het onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
16. Artikel 235ter, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling onder meer de inverdenkinggestelden hoort, na kennisgeving die hen door de griffier ten laatste
achtenveertig uur vóór de rechtszitting per faxpost of per een ter post
aangetekende brief wordt gedaan.
17. De kennisgeving die de griffier te dezen bij ter post aangetekende
brief van 6 oktober 2014 aan de eiser heeft gedaan met het oog op de
rechtszitting van 8 oktober 2014, is krachtens de vermelde bepaling tijdig gedaan.
18. De vermelde bepaling houdt voor de griffier geen verplichting in
om de kennisgeving van de rechtszitting ter kennis te brengen van de
advocaat van de inverdenkinggestelde.
19. Uit de stukken waarop het Hof verder vermag acht te slaan, blijkt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak op de rechtszitting
van 8 oktober 2014 in voortzetting heeft gesteld op de rechtszitting van
9 oktober 2014 en dat zij bij arrest van die datum het debat heeft heropend tegen de rechtszitting van 20 oktober 2014 om de eisers I en II toe
te laten hun verweermiddelen voor te dragen. Bijgevolg diende de
eiser III, die niet was betrokken bij het debat op de rechtszittingen van
8 en 9 oktober 2014, niet uitgenodigd te worden om te verschijnen op de
rechtszitting van 20 oktober 2014.
Het recht van verdediging met inbegrip van het recht op tegenspraak
van de eiser, aan wie regelmatig kennis werd gegeven van de vaststelling van de zaak, is niet miskend.
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20. In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
21. 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.
2 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: mevr. De Backer (bij de
balie te Gent), de heer Van Cauter (bij de balie te Gent) en de heer
Van Maldergem (bij de balie te Gent).

N° 747
2°

— 3 december 2014
(AR P.13.1976.F)

KAMER

1° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. – ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. – VERWONDING.
– BEGRIP.
2° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. – ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. – SLAG. – BEGRIP.
3° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN. – ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. – SLAGEN OF
VERWONDINGEN. – BEGRIP. – ZENUWSTOORNISSEN EN PSYCHISCHE STOORNISSEN.
– SCHOK NAAR AANLEIDING VAN BETROKKENHEID BIJ EEN DODELIJK ONGEVAL.
4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. – HERSTELPLICHT.
– MEERDERE DADERS. – HOOFDELIJKHEID. – BIJDRAGE AAN DE SCHADE. – OPDRACHT VAN DE RECHTER.
5° CASSATIEMIDDELEN. – STRAFZAKEN. – BELANG. – MIDDEL

GERICHT TE-

GEN EEN VRAAG WAAROVER DE RECHTERS NIET LANGER UITSPRAAK HOEFDEN TE
DOEN.

– ONTVANKELIJKHEID.

1° De verwonding, in de zin van artikel 420 van het Strafwetboek, is elk uitwendig of inwendig letsel dat van buiten uit door een mechanisch of chemisch op de lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak, dan wel door een
verzuim, aan het menselijk lichaam wordt toegebracht; dat letsel kan hetzij
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organisch hetzij functioneel zijn, de ernst ervan heeft geen belang (1). (Artt.
418 en 420, Strafwetboek)
2° Onder slag wordt de schok verstaan die resulteert uit de beweging van een
lichaam dat een ander lichaam raakt en die een bepaalde pijn veroorzaakt
zonder dat er noodzakelijk een letsel hoeft te zijn; dat kan een gewelddadige
toenadering zijn van het menselijk lichaam met een ander fysiek voorwerp (2). (Artt. 418 en 420, Strafwetboek)
3° Zenuwstoornissen en psychische stoornissen kunnen enkel slagen en verwondingen opleveren als ze hun oorsprong vinden in een mechanische of
chemische oorzaak die extern is aan de betrokken persoon; de loutere schok
die een persoon ondergaat door het feit van bij een dodelijk ongeval te zijn
betrokken, levert geen slagen en verwondingen op in de zin van artikel 420
van het Strafwetboek (3). (Artt. 418 en 420, Strafwetboek)
4° Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van
ieder van hen tot de schade heeft bijgedragen (4). (Art. 1382, Burgerlijk
Wetboek)
5° Het middel dat gericht is tegen de beslissing over een irrelevant geworden
vraag waarover de appelrechters niet langer uitspraak hoefden te doen, vertoont geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk (5).

(L. E.A. T. F.; F. T. L.

ET CRTS)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Neufchâteau van 6 november 2013.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 20 november 2014
een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 3 december 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 747.
Id.
Id.
Id.
Id.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van S. L.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen haar ingestelde strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder D. F.
Middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 418 en 420 Strafwetboek en de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, verwijt het
vonnis dat het de verweerder vrijspreekt van de telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen, toegebracht aan de eiseres, op grond
dat haar geen lichamelijk letsel was toegebracht, zijzelf een zware fout
heeft begaan die tot de dood van het slachtoffer heeft bijgedragen en
ook de verweerder door het ongeval werd getekend.
De verwonding, in de zin van artikel 420 Strafwetboek, is elk uitwendig of inwendig letsel dat van buiten uit door een mechanische of chemische op het menselijk lichaam inwerkende oorzaak, dan wel door een
verzuim, aan het menselijk lichaam wordt toegebracht. Dat letsel kan
hetzij organisch hetzij functioneel zijn. De ernst ervan heeft geen belang.
Onder slag wordt de schok verstaan die resulteert uit de beweging van
een lichaam dat een ander lichaam raakt en die een bepaalde pijn veroorzaakt zonder dat er noodzakelijk een letsel hoeft te zijn. Dat kan
een gewelddadig contact zijn tussen het menselijk lichaam en een ander fysiek voorwerp.
Daaruit volgt dat zenuwstoornissen en psychische stoornissen enkel
slagen en verwondigen kunnen opleveren als ze hun oorsprong vinden
in een mechanische of chemische oorzaak die extern is aan de betrokken persoon.
De appelrechters, die oordelen dat enkel de schok die een persoon ondergaat door het feit van bij een dodelijk ongeval te zijn betrokken,
geen slagen en verwondingen opleveren in de zin van artikel 420 Strafwetboek, verantwoorden wettig hun beslissing zonder dat het Hof acht
moet slaan op de andere overwegingen van het bestreden vonnis waartegen het middel opkomt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Het middel verwijt de correctionele rechtbank dat ze zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van de vordering tot herstel van
de schade van de eiseres, om de enkele reden dat de verweerder is vrijgesproken van de telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen,
toegebracht aan de eiseres.
Aangezien de eiseres voor de appelrechters de veroordeling vorderde
van de verweerder, specifiek op grond van die telastlegging, konden zij
de vordering niet toewijzen op grond van een andere strafrechtelijke
fout, zonder het voor hen gevorderde te overschrijden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het middel verwijt het vonnis dat het de aansprakelijkheid verdeelt
tussen de eiseres en de verweerder, op grond van de ernst van hun respectieve fouten. Het voert desbetreffend aan dat in geval van samenlopende fouten van meerdere personen, het aan de rechter staat te
oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft bijgedragen tot
het veroorzaken van de schade en op basis daarvan, in hun respectieve
verhoudingen, het aandeel te bepalen dat hun kan worden toegerekend.
Wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate
de fout van ieder van hen tot de schade heeft bijgedragen.
De appelrechters hebben zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder, na de vrijspraak van laatstgenoemde, en deze had geen
burgerlijke rechtsvordering tegen de eiseres bij hen aanhangig gemaakt. Zij dienden bijgevolg geen uitspraak te doen over de vraag van
een gedeelde aansprakelijkheid tussen die partijen.
Het middel, dat gericht is tegen de beslissing over een irrelevant geworden vraag waarover de appelrechters niet langer uitspraak hoefden
te doen, vertoont geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk.
B. Cassatieberoep van R. B.
De eiser voert geen middel aan.
C. Cassatieberoep van D. F.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de
tegen hem door S. L. en R. B. ingestelde burgerlijke rechtsvordering
De eiser voert geen middel aan.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Geinger en mevr. Oosterbosch.

N° 748
2°

— 3 december 2014
(AR P.14.0429.F)

KAMER

1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — RECHTSGELDIGHEID. — VERBINDENDE KRACHT. — VOORWAARDE. — BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN. — BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD. — VERPLICHTING. — VOORWAARDE. — BESLUIT HEEFT BETREKKING OP DE INTERNE WERKING VAN EEN OPENBARE DIENST.

1° Uit artikel 190 van de grondwet, naar luid waarvan geen wet, geen besluit
of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald, volgt
dat de bekendmaking van de wetten, besluiten en verordeningen geen voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid ervan, maar voor hun verbindende
kracht.
2° Hoewel een koninklijk besluit moet worden bekendgemaakt wanneer het ten
aanzien van de overgrote meerderheid van de burgers verplichtingen doet
ontstaan, mag van de bekendmaking worden afgezien wanneer het de overgrote meerderheid van de burgers niet aanbelangt en de bekendmaking ervan
geen openbaar nut heeft. (Art. 56, § 1, vierde lid, Taalwet Bestuurszaken)
3° Uit het feit dat een besluit gevolgen kan hebben voor de toestand van de
rechtzoekenden, kan niet worden afgeleid dat dit besluit de rechtzoekenden
verplichtingen oplegt; aldus heeft een besluit dat betrekking heeft op de interne werking van een openbare dienst en dat geen dergelijke verplichtingen
oplegt, geen openbaar nut dat de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad noodzakelijk maakt (1). (Art. 56, § 1, vierde lid, Taalwet Bestuurszaken)
(1) Cass. 10 juni 2010, AR F.09.0014.N, AC 2010, nr. 415.
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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, correctionele kamer, van 29 januari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op
de burgerlijke rechtsvordering van de Belgische Staat, uitspraak doen
over
1. Het beginsel van de aansprakelijkheid
Middel
Tweede onderdeel
De eiser, die vervolgd wordt wegens strafrechtelijke belastingmisdrijven, verwijt de appelrechters te hebben geoordeeld dat het koninklijk
besluit
waarbij
de
gewestelijke
directeur
van
de
belastingadministratie was aangesteld die de aan de eiser ten laste gelegde feiten heeft aangegeven, hem kon worden tegengeworpen, ofschoon het niet was bekendgemaakt.
Uit artikel 190 Grondwet, naar luid waarvan geen wet, geen besluit of
verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald,
volgt dat de bekendmaking van de wetten, besluiten en verordeningen
geen voorwaarde is voor de rechtsgeldigheid ervan, maar voor hun verbindende kracht.
Volgens artikel 56, § 1, vierde lid, Taalwet Bestuurszaken mag een koninklijk besluit, hoewel het moet worden bekendgemaakt wanneer het
voor de meerderheid van de burgers verplichtingen doet ontstaan, eventueel niet worden bekendgemaakt wanneer het geen belang heeft voor
de meerderheid van de burgers en de bekendmaking geen openbaar nut
heeft.
Overigens kan uit het feit dat een besluit gevolgen kan hebben voor
de toestand van de rechtzoekenden, niet worden afgeleid dat dit besluit
de rechtzoekenden verplichtingen oplegt. Aldus heeft een besluit dat
betrekking heeft op de interne werking van een openbare dienst en dat
geen dergelijke verplichtingen oplegt, geen openbaar nut dat de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad noodzakelijk maakt.
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Het onderdeel dat aanvoert dat het koninklijk besluit van benoeming
of aanwijzing van een belastingambtenaar in ambten waardoor hij feiten ter kennis kan brengen van het parket, moet worden bekendgemaakt, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het
gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over de omvang van de
schade van de Belgische Staat.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Oosterbosch.

N° 749
2°

— 3 december 2014
(AR P.14.0863.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — STRAFVORDERING. — EINDBESLISSING. — KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING. — BIJ VERSTEK UITGESPROKEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. — TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BIJ VERSTEK UITGESPROKEN ARREST VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING. — CASSATIEBEROEP. — TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.
VAN DE RECHTSPLEGING. — BIJ
VERSTEK UITGESPROKEN ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. — CASSATIEBEROEP. — TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING

4° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING. — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING). — BUITENVERVOLGINGSTELLING. —
ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT HET BETALEN VAN DE
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT. — TERMIJN OM CASSATIEBEROEP
IN TE STELLEN.
5° VERZET. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VERZET. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT HET BETALEN VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT.
6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — ARREST
DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT HET BETALEN VAN DE RECHTS-
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PLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT.

— CASSATIEBEROEP. — TERMIJN

OM CAS-

SATIEBEROEP IN TE STELLEN.

7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT HET BETALEN VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT. —
CASSATIEBEROEP. — TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN.

1°, 2° en 3° Naar luid van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering heeft de burgerlijke partij vijftien vrije dagen na de dag waarop het arrest in zijn aanwezigheid is uitgesproken, om cassatieberoep in te stellen;
wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een jegens haar bij verstek gewezen
arrest van buitenvervolgingstelling, gaat die termijn in, behalve in geval van
overmacht, vanaf de datum van het arrest en niet vanaf de betekening ervan (1).
4°, 5°, 6° en 7° De beslissing van het onderzoeksgerecht die een burgerlijke partij bij verstek veroordeelt om de inverdenkinggestelde een rechtsplegingsvergoeding te betalen, is vatbaar voor verzet; het cassatieberoep, dat vóór het
verstrijken van de verzettermijn is ingesteld, is niet ontvankelijk (2).

(B. T. R. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 november 2013.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, verschillende grieven aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 24 november 2014
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 3 december 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot
buitenvervolgingstelling
Overeenkomstig artikel 359, derde lid, Wetboek van Strafvordering
heeft de burgerlijke partij vijftien vrije dagen na de dag waarop het arrest
in zijn aanwezigheid is uitgesproken, om cassatieberoep in te stellen.
Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een jegens haar bij verstek gewezen arrest van buitenvervolgingstelling, gaat die termijn in,
behalve in geval van overmacht, vanaf de datum van het arrest en niet
vanaf de betekening ervan.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 749.
(2) Id.
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Het cassatieberoep, dat op 22 april 2014 is ingesteld, dus buiten de termijn van vijftien vrije dagen vanaf het arrest van buitenvervolgingstelling, is laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot
veroordeling tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding
De beslissing van het onderzoeksgerecht die een burgerlijke partij bij
verstek veroordeelt om de inverdenkinggestelde een rechtsplegingsvergoeding te betalen, is vatbaar voor verzet.
Het cassatieberoep, dat vóór het verstrijken van de verzettermijn is
ingesteld, is niet ontvankelijk.
De grieven van de eiser, die geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 750
2°

— 3 december 2014
(AR P.14.0977.F)

KAMER

1° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — ALGEMEEN. — BESLISSING BETREFFENDE RECHTSBIJSTAND.
2° RECHTSBIJSTAND. — STRAFZAKEN. — BESLISSING BETREFFENDE
RECHTSBIJSTAND. — CASSATIEBEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.

DE

3° CASSATIEBEROEP. — STRAFZAKEN. — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP. — ALGEMEEN. — BESLISSING BETREFFENDE DE RECHTZETTING EN UITLEGGING VAN EEN BESLISSING BETREFFENDE RECHTSBIJSTAND.
4° RECHTSBIJSTAND. — STRAFZAKEN. — BESLISSING BETREFFENDE DE RECHTZETTING EN UITLEGGING VAN EEN BESLISSING BETREFFENDE RECHTSBIJSTAND.
— CASSATIEBEROEP — ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° Naar luid van artikel 674bis, § 10, van het Gerechtelijk Wetboek kan
tegen de beslissingen betreffende de op grond van dat artikel gevraagde
rechtsbijstand geen cassatieberoep worden ingesteld (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, 43,
nr. 53ter.
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3° en 4° Cassatieberoep tegen een beslissing die weigert een beslissing recht te
zetten en uit te leggen, die op grond van artikel 674bis van het Gerechtelijk
Wetboek uitspraak doet, is niet ontvankelijk.

(B.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 mei 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Naar luid van artikel 674bis, § 10 Gerechtelijk Wetboek kan tegen de
beslissingen betreffende de op grond van dat artikel gevraagde rechtsbijstand geen cassatieberoep worden ingesteld.
Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen een beslissing die weigert
een beslissing recht te zetten en uit te leggen die op grond van die bepaling uitspraak doet, is niet ontvankelijk.
De middelen van de eiser, die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 751
2°

— 3 december 2014
(AR P.14.1198.F)

KAMER

1° MISDRIJF. — SOORTEN. — ALGEMEEN. — WANBEDRIJF. — CONTRAVENTIONALISERING. — DRAAGWIJDTE.
2° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — DRAAGWIJDTE.
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3° MISDRIJF. — SOORTEN. — ALGEMEEN. — WANBEDRIJF. — CONTRAVENTIONALISERING. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — AMBTSHALVE AANNEMING VAN DE
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — BETWISTING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. — BELANG.
4° STRAF. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN. — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — AMBTSHALVE
AANNEMING VAN DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — BETWISTING DOOR DE
BURGERLIJKE PARTIJ. — BELANG.
5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — AMBTSHALVE AANNEMING VAN
DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. — BETWISTING DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJ. — BELANG.
6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
7° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — BURGERLIJKE VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. —
GEVOLG VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
8° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. — BURGERLIJKE VORDERING VOOR
DE STRAFRECHTER. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — CONTRAVENTIONALISERING
VAN EEN WANBEDRIJF. — VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. — GEVOLG VOOR
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
9° GERECHTSKOSTEN. — STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. — INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. —
VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — VOORWAARDE.
10° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — CONTRAVENTIONALISERING VAN EEN WANBEDRIJF. — VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. — BUITENVERVOLGINGSTELLING. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. —
VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. — VOORWAARDE.

1° en 2° Aangezien de rechter meteen moet beslissen over zijn bevoegdheid en
over de ontvankelijkheid van de hem voorgelegde vorderingen, beoordeelt hij
ambtshalve de aard van de misdrijven die de feiten kunnen opleveren, gesteld
dat ze bewezen zouden zijn; door een wanbedrijf, met toepassing van artikel
4, eerste lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden te contraventionaliseren, verandert het onderzoeksgerecht de aard van
het misdrijf zonder de omschrijving van de feiten te wijzigen (1).
3°, 4° en 5° De rechter kan ambtshalve de verzachtende omstandigheden aannemen voor zover hij ze verduidelijkt; aangezien de burgerlijke partij noch
door de aard van de straf noch door de strafmaat wordt geraakt — welke bei(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 751.
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de tot de onaantastbare beoordeling van de rechter behoren — heeft de burgerlijke partij geen belang om tegen dergelijke beslissing op te komen (1).
6°, 7° en 8° Het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de regeling
van de rechtspleging en dat vaststelt dat de strafvordering is verjaard, is niet
bevoegd om de burgerlijke rechtsvordering bij het vonnisgerecht aanhangig
te maken en kan de burgerlijke partij, die zich vóór de verjaring burgerlijke
partij heeft gesteld, enkel de zorg overlaten om in voorkomend geval cassatieberoep in te stellen voor de burgerlijke rechter (2).
9° en 10° Krachtens artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering wordt, wanneer het onderzoeksgerecht verklaart dat er geen reden is tot
vervolging omdat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een
overtreding oplevert, of dat er generlei bezwaar bestaat, degene die zich burgerlijke partij heeft gesteld in handen van de onderzoeksrechter, veroordeeld
tot het betalen aan de inverdenkinggestelde van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek; het arrest, dat de inverdenkinggestelde een rechtsplegingsvergoeding toekent na te hebben vastgesteld dat de
strafvordering verjaard was, doordat een wanbedrijf werd gecontraventionaliseerd, schendt de aangevoerde bepaling.

(D. T. S.)
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 12 juni 2014.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die
vaststelt dat er geen voldoende bezwaren bestaan voor de
telastleggingen A.1 en B.2
De eiseres voert geen middel aan.

(1) Id.
(2) Id.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die,
met betrekking tot de telastlegging C.3
1. De strafvordering vervallen verklaren door verjaring
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt de appelrechters dat ze een wanbedrijf hebben gecontraventionaliseerd, hoewel het openbaar ministerie dat niet had gevorderd en de partijen niet waren gehoord over de mogelijkheid om ten
aanzien van de verweerder verzachtende omstandigheden aan te nemen.
Het oordeelt dat de eiseres aldus het recht werd ontzegd haar middelen
aan te voeren betreffende de vergoeding van de schade uit een misdrijf
waarvoor het arrest vaststelt dat er voldoende aanwijzingen van schuld
bestaan.
Enerzijds, aangezien de rechter dadelijk moet beslissen over zijn bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de hem voorgelegde vorderingen, beoordeelt hij ambtshalve de aard van de misdrijven, gesteld
dat ze bewezen zouden zijn, die de feiten kunnen opleveren. Door een
wanbedrijf, met toepassing van artikel 4, eerste lid, Wet Verzachtende
Omstandigheden te contraventionaliseren, verandert het onderzoeksgerecht de aard van het misdrijf zonder de omschrijving van de feiten
te wijzigen.
Anderzijds kan de rechter ambtshalve de verzachtende omstandigheden aannemen voor zover hij ze, zoals te dezen, verduidelijkt. Aangezien de burgerlijke partij noch door de aard van de straf noch door de
strafmaat wordt geraakt — welke beide tot de onaantastbare beoordeling van de rechter behoren — heeft de burgerlijke partij geen belang
om tegen dergelijke beslissing op te komen.
Daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat er, gesteld dat de
feiten bewezen zouden zijn, grond bestaat slechts politiestraffen uit te
spreken omdat de verweerder nooit eerder is veroordeeld, noch het
recht van verdediging noch het recht op een eerlijke behandeling van
de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres miskent.
Het middel kan niet worden aangenomen.
2. De kamer van inbeschuldigingstelling niet-bevoegd verklaart op
burgerlijk gebied
Eerste middel
Tweede onderdeel
Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling het verval van de
strafvordering tegen de verweerder heeft vastgesteld door verjaring,
verwijt het middel haar dat ze artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering en artikel 2262 Burgerlijk Wetboek heeft geschonden, door zich niet-bevoegd te verklaren om uitspraak te doen over de
burgerlijke rechtsvordering van de eiseres.
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Uit de combinatie van die bepalingen volgt dat wanneer, voor de
strafrechter, het slachtoffer zijn vordering vóór de verjaring van de strafvordering inleidt, wat het arrest te dezen vaststelt, de verjaring van
de burgerlijke rechtsvordering ophoudt te lopen tot het geding beëindigd is.
Het arrest, dat de verjaring van de strafvordering vaststelt, oordeelt
aldus niet, in strijd met wat het middel eigenlijk aanvoert, dat de burgerlijke rechtsvordering verjaard is, maar enkel dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd is om uitspraak te doen over de
burgerlijke rechtsvordering, wat niet hetzelfde is.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de regeling van
de rechtspleging en dat, zoals te dezen, vaststelt dat de strafvordering
is verjaard, is niet bevoegd om die vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te maken en kan het enkel aan de burgerlijke partij, die zich
vóór die verjaring burgerlijke partij heeft gesteld, overlaten om in
voorkomend geval zich te wenden tot de burgerlijke rechter.
Het middel kan niet worden aangenomen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling van de
eiser tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding
Tweede middel
Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door
de eiseres te veroordelen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding, artikel 128, tweede lid, Wetboek van Strafvordering heeft geschonden.
Krachtens die bepaling wordt, wanneer het onderzoeksgerecht verklaart dat er geen reden is tot vervolging omdat het feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat er
generlei bezwaar bestaat, de burgerlijke partij die zich heeft gesteld in
handen van de onderzoeksrechter veroordeeld tot het aan de inverdenkinggestelde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest, dat de verweerder een rechtsplegingsvergoeding toekent
na te hebben vastgesteld dat de strafvordering verjaard was, doordat
een wanbedrijf werd gecontraventionaliseerd, schendt de aangevoerde
bepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
rechtsplegingsvergoeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten en de verweerder tot
de andere helft.
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Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter.
—
Verslaggever:
de
heer
Dejemeppe.
—
Andersluidende conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. —
Advocaten: mevr. Munster (bij de balie te Brussel), de heer Michel (bij de
balie te Luik), de heer Georges (bij de balie te Luxemburg) en de heer
Danneels (bij de balie te Luxemburg).

N° 752
2°

— 3 december 2014
(AR P.14.1432.F)

KAMER

1° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — BEGINSEL VAN HET MONDELING
DEBAT. — DRAAGWIJDTE.
2° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — BERAADSLAGING OVER DE
SCHULD. — INZAGE DOOR DE JURY VAN DE STUKKEN VAN HET DOSSIER. — MOTIVEREND ARREST. — VERWIJZING NAAR DE STUKKEN VAN HET DOSSIER. — WETTIGHEID. — VOORWAARDE.

1° Het beginsel van het mondeling debat voor het hof van assisen, dat door de
wetgever is gewild en voortvloeit uit de artikelen 280 en 294 tot 316 van het
Wetboek van Strafvordering, maakt wezenlijk deel uit van de eerbiediging
van het recht van verdediging; het houdt in dat de gezworenen en, in voorkomend geval, de rechters hun innerlijke overtuiging alleen gronden op de
gegevens waarvan ze op de zitting kennis hebben gekregen en waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1).
2° De stukken van het dossier die de voorzitter, met toepassing van artikel 326
van het Wetboek van Strafvordering, aan de gezworenen overhandigt, dienen als controlemiddel van hun beraadslaging; het is de gezworenen niet verboden om, ter motivering van hun overtuiging, te verwijzen naar de stukken
van het dossier, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat over die gegevens tijdens de debatten tegenspraak werd gevoerd (2).

(C. T. E. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het motiverend en veroordelend arrest, repertoriumnummers 2047 en 2048, van het hof van assisen
van de provincie Luik, van 5 juni 2014.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 752.
(2) Id.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het motiverend arrest nummer 2047
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de schuld van de eiser motiveert
door uitdrukkelijk naar stukken uit het strafdossier te verwijzen,
waardoor het arrest het beginsel van het mondeling debat miskent.
Het beginsel van het mondeling debat voor het hof van assisen, dat
door de wetgever is gewild en voortvloeit uit de artikelen 280 en 294 tot
316 Wetboek van Strafvordering, maakt wezenlijk deel uit van de eerbiediging van het recht van verdediging. Het houdt in dat de gezworenen en, in voorkomend geval, de rechters hun innerlijke overtuiging
alleen gronden op de gegevens waarvan ze op de zitting kennis hebben
gekregen en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. De stukken van het dossier die de voorzitter, met toepassing van
artikel 326 van datzelfde wetboek, aan de gezworenen overhandigt, dienen als controlemiddel van hun beraadslaging.
Het is de gezworenen niet verboden om, ter motivering van hun overtuiging, te verwijzen naar de stukken van het dossier, wanneer uit de
rechtspleging blijkt dat over die gegevens tijdens de debatten tegenspraak werd gevoerd.
De akte van beschuldiging waarvan het openbaar ministerie op de zitting van 26 mei 2014 lezing heeft gegeven, wijst er te dezen op dat de
tijdsopname aantoont dat er 16 minuten 55 nodig zijn tussen de plaats
van de barbecue, waar aan het slachtoffer slagen werden toegebracht,
en het commissariaat, waar de eiser bezit nam van zijn wapen, en vervolgens zijn woonplaats, terwijl de terugweg tussen de plaats van de
barbecue en de woonplaats van het slachtoffer 3 minuten 34 bedroeg.
De gezworenen, die bij de vermelding van de redenen die hen ertoe gebracht hadden bevestigend te antwoorden op de vraag betreffende de
voorbedachtheid van de doodslag, naar stuk 144 van het dossier verwijzen als zijnde het stuk waarin de speurders de duur van het traject
raamden dat de eiser heeft afgelegd om het gebruikte wapen in bezit te
nemen, baseren zich niet op een gegeven dat geen deel van het debat
was en waarover de partijen geen tegenspraak hadden kunnen voeren.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Aangezien de straf die de eiser is opgelegd de straf is voor moord, is
het middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, in zoverre het gericht is tegen de motivering van het antwoord van de gezworenen op de
vraag betreffende de opzettelijke slagen en verwondingen.
(…)
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
3 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Cornelis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Snoeks (bij de balie te Brussel), de heer Douin (bij de balie te Luik),
de heer Reynders (bij de balie te Luik), de heer Masset (bij de balie te
Verviers) en mevr. Detiffe (bij de balie te Verviers).

N° 753
1°

— 4 december 2014
(AR C.13.0423.F)

KAMER

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — VORDERING TOT HERZIENING.
— VOORWERP.
2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — VORDERING TOT HERZIENING.
— DOOR DE VREDERECHTER BESLISTE VERDELING VAN DE KOSTEN. — BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DIE KENNISNEEMT VAN DE VORDERING TOT HERZIENING.

1° De vordering tot herziening, bedoeld in artikel 16 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, is geen rechtsmiddel tegen de beslissing van
de vrederechter die uitspraak doet overeenkomstig artikel 14 van die wet.
(Artt. 14 en 16 Onteigeningswet)
2° Het staat niet aan de rechter die kennisneemt van de vordering tot herziening om de door de vrederechter besliste verdeling van de kosten te wijzigen.
(Artt. 14 en 16 Onteigeningswet)

(N. T. REGIE

DER

GEBOUWEN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 6 december 2012.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geoncludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
acht middelen aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
Vijfde middel
De vordering tot herziening, bedoeld in artikel 16 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, is geen rechtsmiddel
tegen de beslissing van de vrederechter die uitspraak doet overeenkomstig artikel 14 van die wet.
Het staat niet aan de rechter die kennisneemt van de vordering tot
herziening om de door de vrederechter besliste verdeling van de kosten
te wijzigen.
Het arrest kan dus niet zonder schending van die bepalingen de eiser
veroordelen om aan de verweerster een gedeelte van de kosten terug te
betalen die de vrederechter ten laste van laatstgenoemde had gelaten.
Het middel is gegrond.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt
om aan de verweerster een gedeelte van de kosten terug te betalen die
de vrederechter ten laste van laatstgenoemde had gelaten, de vordering
van de eiser verwerpt betreffende de vergoeding van de kosten en honoraria van zijn advocaat en zijn technisch raadsman die tijdens het geding voor de vrederechter waren gemaakt, beslist dat de eiser geen
vergoeding kan vragen voor het verlies van de afzuigkap en uitspraak
doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten, houdt de overige
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
4 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Batselé. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Foriers en de heer De Bruyn.
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N° 754
1°

— 4 december 2014
(AR C.13.0617.F)

KAMER

1° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — WATERSCHADEVERZEKERING.
— VERZEKERING AANGEGAAN DOOR EEN VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS. —
SCHADEGEVAL. — INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE DERDEN. — HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE.
2° VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — WATERSCHADEVERZEKERING.
— VERZEKERING AANGEGAAN DOOR EEN VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS. —
SCHADEGEVAL. — INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE DERDEN. — HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE. — CONTRACTUEEL BEDING. — BEPALING VOLGENS WELKE HET BEGRIP “VERZEKERDE” MET NAME SLAAT OP DE MEDEEIGENAARS. — OMVANG VAN HET SUBROGATOIR VERHAAL. — GEVOLG.

1° Wanneer een verzekeringspolis die is aangegaan door de vereniging van de
mede-eigenaars van een pand elke waterschade dekt die zich in dat pand
voordoet, heeft elke mede-eigenaar, bij een schadegeval, de hoedanigheid
van verzekerde wat betreft zijn lot; hij heeft die hoedanigheid daarentegen
niet ten aanzien van het beschadigde lot van elke andere mede-eigenaar (1).
(Art. 14, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2° Het contractueel beding van een verzekeringspolis die is aangegaan door de
vereniging van de mede-eigenaars van een pand, dat bepaalt dat het begrip
“verzekerde” met name slaat op de mede-eigenaars en dat zij ten aanzien van
elkaar als “derden” beschouwd worden, heeft derhalve niet de uitbreiding
van het subrogatoir verhaal van de verzekeraar tot gevolg. (Art. 41, eerste
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM

N.V. T.

AG INSURANCE BELGIUM

N.V.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 4 maart 2013.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 3 en 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
(1) Zie Cass. 5 november 2012, AR C.10.0514.F, AC 2014, nr. 590; Cass. 25 april 2013, AR
C.11.0745.F, AC 2013, nr. 257.
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Aangevochten beslissingen
1. Het arrest verklaart het hoger beroep [van de verweerster] gegrond en verklaart, met wijziging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering
ontvankelijk en gegrond binnen de daarin gepreciseerde grenzen, veroordeelt
[de eiseres] om aan [de verweerster] een bedrag van 6.014,14 euro te betalen in
hoofdsom, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de data van de uitgaven tot op heden en vervolgens met de moratoire interest tot de algehele betaling, en veroordeelt [de eiseres] daarenboven
tot de kosten van de twee aanleggen [van de verweerster], begroot op 2.195,21 euro, en laat haar haar eigen kosten van de twee aanleggen ten laste.
2. Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
“Het lijdt geen twijfel dat [de verweerster] in beginsel in de rechten van haar
verzekerden tegen de voor de schade aansprakelijke derden is getreden, met toepassing van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992.
Het lijdt evenmin twijfel dat zij, in een dergelijke situatie, de rechtstreekse
vordering van haar verzekerde tegen de BA-verzekeraar van de aansprakelijke
kan instellen.
[De eiseres] voert tegen het subrogatoir verhaal [van de verweerster] aan dat
haar verzekerden geen derden zijn maar verzekerden [van de verweerster].
In de woordenlijst in fine van de algemene voorwaarden die van toepassing
zijn op de betrokken schadegevallen, valt het volgende te lezen:
— het begrip ‘verzekerde’ heeft met name betrekking op de mede-eigenaars
indien de overeenkomst is aangegaan door de vereniging van mede-eigenaars
(wat hier het geval is);
— het begrip ‘derde’ wordt omschreven als elke andere persoon dan de verzekerden, met dien verstande dat, indien de overeenkomst wordt aangegaan door
een vereniging van mede-eigenaars, laatstgenoemden ten aanzien van elkaar als
derden beschouwd worden”.
3. Het arrest leidt daaruit af dat “[de verweerster], die een mede-eigenaar
heeft vergoed die het slachtoffer is geworden van waterschade, waarvoor een andere mede-eigenaar aansprakelijk is, bijgevolg een subrogatoir verhaal mag instellen tegen die mede-eigenaar, die een derde is ten aanzien van de medeeigenaar in wiens rechten [de verweerster] is getreden” en dat “[de verweerster]
derhalve ook een rechtstreekse vordering mag instellen tegen de BA-verzekeraar van die aansprakelijke”.
Grieven
1. Artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
bepaalt dat de bepalingen van die wet van dwingend recht zijn, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid wordt gelaten om ervan af te wijken
door bijzondere bedingen.
Artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
dat bepaalt dat “de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de
verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden treedt”, is derhalve
dwingend, aangezien het niet bepaalt dat daarvan afgeweken kan worden.
De verzekeraar kan bijgevolg enkel in de rechten en rechtsvorderingen van de
verzekerde of van de begunstigde tegen derden treden en het beding dat de regels
van de indeplaatsstelling in zijn voordeel versoepelt is nietig.
Het zou immers kennelijk strijdig zijn met de opzet van de verzekeringsovereenkomst — een kansovereenkomst — dat de verzekeraar, na het verwezenlijken van het risico, van zijn verzekerde de terugbetaling vordert van het bedrag
dat hij beloofd had te betalen bij een schadegeval.
2. In voorliggend geval stelt het arrest vast, in de redenen die in het middel
zijn vermeld en hier als volledig weergegeven worden beschouwd, dat het begrip
“derde” in de algemene voorwaarden [van de verweerster] “wordt omschreven als
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elke andere persoon dan de verzekerden, met dien verstande dat, indien de overeenkomst wordt aangegaan door een vereniging van mede-eigenaars, laatstgenoemden ten aanzien van elkaar als derden beschouwd worden”, en beslist het
dat “[de verweerster], die een mede-eigenaar heeft vergoed die het slachtoffer is
geworden van waterschade, waarvoor een andere mede-eigenaar aansprakelijk
is, bijgevolg een subrogatoir verhaal mag instellen tegen die mede-eigenaar, die
een derde is ten aanzien van de mede-eigenaar in wiens rechten [de verweerster]
is getreden”.
Het arrest beslist zodoende dat een verzekerde, krachtens de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis [van de verweerster], ten aanzien van een andere verzekerde beschouwd kan worden als een derde, aldus toelatend dat de
verzekeraar van de eerste verzekerde het bepaalde in artikel 41 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst contractueel en in zijn voordeel wijzigt.
3. Het arrest miskent derhalve het dwingend karakter van artikel 41 van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (schending van de artikelen 3 en 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, zoals het op het geschil van toepassing is,
treedt de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft tot beloop
van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen
van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
Die bepaling houdt in dat, wanneer een verzekering die is aangegaan
door de vereniging van de mede-eigenaars van een pand elke waterschade dekt die zich in dat pand voordoet, elke mede-eigenaar, bij een schadegeval, de hoedanigheid van verzekerde heeft wat betreft zijn kavel;
hij heeft die hoedanigheid daarentegen niet ten aanzien van de beschadigde kavel van elke andere mede-eigenaar.
Het contractueel beding van een dergelijke polis, dat bepaalt dat het
begrip “verzekerde” met name slaat op de mede-eigenaars en dat zij ten
aanzien van elkaar als “derden” beschouwd worden, heeft derhalve niet
de uitbreiding van het subrogatoir verhaal van de verzekeraar tot gevolg.
Het middel, dat geheel uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
4 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
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conclusie: de heer Werquin, advocaat-generaal.
Grégoire.

— Advocaat: mevr.

N° 755
1°

— 5 december 2014
(AR C.14.0061.N)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — EINDE. — WEDERKERIG
UITWERKING.

CONTRACT.

— ONTBINDING. —

2° OVEREENKOMST. — EINDE. — WEDERKERIG
GEVOLG.

CONTRACT.

— ONTBINDING. —

3° OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN.
— TUSSEN PARTIJEN. — ONTBINDING LASTENS EEN CONTRACTSPARTIJ. — WANPRESTATIE VAN DE WEDERPARTIJ. — RECHT OP SCHADEVERGOEDING.

1°, 2° en 3° De ontbinding van een wederkerig contract met toepassing van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek heeft, in beginsel, ex tunc uitwerking en heeft
tot gevolg dat de partijen opnieuw in dezelfde toestand moeten worden geplaatst als die waarin zij zich zouden hebben bevonden indien zij niet hadden gecontracteerd; de ontbonden overeenkomst kan voor hen geen
grondslag van rechten en verplichtingen zijn, behoudens het recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie; de ontbinding van de overeenkomst te laste van een contractspartij heeft niet tot gevolg dat deze partij
het recht verbeurt om aanspraak te maken op vergoeding van de schade die
zij heeft geleden wegens de wanprestatie van de wederpartij, ook al heeft zij
zelf op grond hiervan niet de ontbinding van de overeenkomst gevorderd (1).
(Artt. 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek)

(V. T. G.G. N.V.;

IN AANWEZIGHEID VAN

L.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem
I. SITUERING
1. De betwisting kadert in de door het bestreden arrest uitgesproken
ontbinding van de koopovereenkomst tussen de partijen van een onroerend goed lastens eiser, en diens veroordeling tot schadevergoeding aan
verweerster.
2. Eiser voert tegen deze beslissing drie middelen tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
(…)
3.4 Het tweede onderdeel van het derde middel voert aan dat de appelrechters bij het eindarrest niet wettig konden beslissen dat door de ontbinding van de overeenkomst tengevolge van een later opgetreden fout
(1) Zie concl. OM.
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van eiser, verweerster niet meer gehouden was om de schade uit haar
contractuele fout te vergoeden.
3.5 De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft, met toepassing van artikel 1184 BW, in beginsel ex tunc uitwerking (1). De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft tot gevolg dat de
partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin
zij zich bevonden zouden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd.
De ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of
verplichtingen zijn (2).
3.6 Dergelijke oplossing vloeit voort uit een strikte opvatting van de
terugwerkende kracht van de ontbinding. In principe heeft de ontbinding van de overeenkomst inderdaad een volledige uitwerking ex tunc:
de ontbonden overeenkomst kan voor de partijen geen bron van rechten
of verplichtingen zijn. Nochtans erkent de vaste cassatierechtspraak een
grens aan dit principe van volledige terugwerkende kracht: de schuldeiser die de ontbinding gevorderd heeft, slachtoffer van de contractuele
wanprestatie van de wederpartij, heeft het recht om naast de ontbinding
een aanvullende vergoeding te vorderen om de schade te vergoeden die
ondanks de ontbinding nog zou bestaan (3). Het contract lijkt dus nog
overeind te blijven voor zover de schuldeiser, naast de ontbinding, nog
een aanvullende schadevergoeding kan vorderen (4).
3.7 In dezelfde lijn aanvaardt de vaste cassatierechtspraak dat de ontbinding ten laste van beide partijen zou worden uitgesproken. De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen,
heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid. — in evenredigheid met hun aandeel in die aansprakelijkheid. —
tot vergoeding aan de andere partij van de schade die het onmiddellijk
en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen (5). Vereist is wel dat
de tekortkomingen “tegelijkertijd” zijn gepleegd, of ten minste binnen
eenzelfde periode, en dat de beide partijen de ontbinding hebben gevorderd (6).
(1) Cass. 24 maart 1972, AC 1972, 707.
(2) Cass. 4 juni 2004, AR C.03.0408.F, AC 2004, nr. 305; Cass. 6 december 2007, AR
C.06.0659.N, AC 2007, nr. 621; Cass. 19 mei 2011, AR C.09.0645.F, AC 2011, nr. 236.
(3) Zie Cass. 24 maart 1972, AC 1972, (707), 708: “ …; dat het ontbonden contract geen
grondslag van rechten en verplichtingen van de partijen kan uitmaken, hoewel, uiteraard schadevergoeding ten laste van de in fout zijnde partij kan worden gelegd.”; zie
ook P. WÉRY, Droit des obligations, I, Brussel, Larcier 2010, nr. 678.
(4) P.A. FORIERS, “Les effets de la résolution des contrats pour inexécution fautive”,
in B. DUBUISSON en P. WÉRY (eds.), La mise en vente d’un immeuble. Hommage au professeur Nicole Verheyden-Jeanmart, Brussel, Larcier, 2005, 237, nr. 14.
(5) Zie o.m. Cass. 15 november 2002, AR C.00.0128.N, AC 2002, nr. 606; Cass. 16 april
2004, AR C.03.0356.F, AC 2004, nr. 202; Cass. 16 februari 2009, AR C.08.0043.N, AC 2009,
nr. 126.
(6) P.A. FORIERS, o.c., 251, nr. 28; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke
ontbinding, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 210; S. STIJNS, “La résolution pour inexécution
en droit belge: conditions et mise en œuvre”, in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les
sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, 552-553,
nr. 32; S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure, 2005, nr. 273; P. VAN
OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Bruylant, 2010, nr. 594.
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3.8 Volgens een strikte juridische benadering is de situatie in casu
evenwel verschillend dan in bovenstaande cassatierechtspraak. De enige
grens die aan de terugwerkende kracht van de ontbindingen wordt gesteld, is dat de schuldeiser na de ontbinding nog een aanvullende schadevergoeding mag vorderen ten laste van de schuldenaar wegens de fout
die tot de ontbinding heeft geleid. De schade die de schuldeiser door die
fout heeft geleden moet immers, ook na de ontbinding, volledig hersteld
worden. Het basisprincipe van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
vereist immers dat de schade die uit een fout is ontstaan steeds vergoed
moet worden (in het kader van het basisrecht van de benadeelde partij
op een volledig herstel). En hieraan wordt in deze strikt juridische benadering m.i. ook tegemoet gekomen, weze het dat de voorwaarde (conform
art. 1184 BW) dan wel is dat de partij die het slachtoffer is van de eerste
wanprestatie (ook) de ontbinding van de overeenkomst vordert in het
nadeel van de wederpartij. Indien de overeenkomst alsdan (ook) in het
nadeel van de wederpartij wordt ontbonden, zal hij op grond van voormeld artikel aanspraak kunnen maken op de schade die hij ingevolge de
wanprestatie van zijn wederpartij heeft geleden en die door de ontbinding zelf niet wordt rechtgezet (1). M.a.w., als de eiser nog vergoeding
wenste te bekomen voor de schade die hij stelde te hebben geleden door
het niet willen verlijden van de notariële akte door verweerster, had hij
(ook) de ontbinding van de overeenkomst moeten vorderen in haar nadeel, wat hij niet gedaan heeft. Immers, indien de ontbinding ten laste
van de beide partijen wordt uitgesproken, is het logisch dat elke partij,
in haar hoedanigheid van schuldeiser, een aanvullende schadevergoeding
kan vorderen omwille van de fout van de andere partij die tot de ontbinding heeft geleid.
3.9 In de voorliggende betwisting vordert de schuldenaar ten laste van
wie de ontbinding wordt uitgesproken (d.w.z. de koper die de koopprijs
niet heeft betaald) echter schadevergoeding wegens een vroegere nietuitvoering van de ontbonden overeenkomst door de schuldeiser, d.i. wegens vroegere prestaties die niet geleverd zijn (nl. vertraging in de nakoming van de leveringsplicht door de verkoper). Hiervoor heeft de
schuldenaar destijds evenwel niet de ontbinding gevorderd (cf. art. 1184,
lid 2, BW), maar de gedwongen uitvoering in natura van de overeenkomst. Los van de omstandigheid dat in casu de beide tekortkomingen
dus niet “gelijktijdig” of in dezelfde periode aanleiding hebben gegeven
tot ontbinding, zoals vooropgesteld in bovenstaande rechtsleer (cf. 3.7.),
zou men vanuit deze optiek ook kunnen zeggen dat de vordering van de
schuldenaar haar zin heeft verloren, aangezien de overeenkomst (die inmiddels ontbonden werd wegens diens eigen contractuele tekortkoming)
in de toekomst sowieso geen recht meer kan geven op wederzijdse prestaties en de prestaties die in het verleden reeds werden verricht op basis
(1) Zie Cass. 13 oktober 2011, AR C.10.0642.N, AC 2011, nr. 544: “De schadevergoeding
wegens contractuele wanprestatie in geval van ontbinding van de overeenkomst heeft
tot doel de schuldeiser te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden
indien de schuldenaar zijn verbintenis zou hebben nagekomen”.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2822 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2822

ARRESTEN VAN CASSATIE

5.12.14 - N° 755

van de ontbonden overeenkomst, voor zover mogelijk, moeten worden
teruggegeven (1).
A contrario lijkt dit te betekenen dat geen schadevergoeding meer kan
worden verkregen voor prestaties die in het verleden niet werden uitgevoerd. Het zou immers onlogisch zijn dat het niet-verrichten van contractuele prestaties in het verleden, na de ontbinding aanleiding zou
kunnen geven tot schadevergoeding terwijl, wanneer de prestaties wel
zouden zijn verricht, die in principe zouden moeten worden teruggegeven. Ook volgens deze redenering kan de ontbonden overeenkomst m.i.
dus geen grondslag vormen voor een vordering tot schadevergoeding
vanwege de schuldenaar (ten laste van wie de ontbinding wordt uitgesproken) wegens prestaties die de schuldeiser in het verleden niet heeft
verricht en waarvoor de schuldenaar toen de gedwongen uitvoering in
natura heeft gevorderd.
3.10 Het tweede onderdeel lijkt mij derhalve eveneens niet te kunnen
aangenomen worden.
III. CONCLUSIE
Verwerping van het cassatieberoep en van de vordering tot bindendverklaring.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 14 oktober 2013.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 25 september 2014
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, drie
middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

Tweede middel

(1) P.A. FORIERS, o.c., 242, nr. 17; S. STIJNS, Leerboek Verbintenissenrecht, o.c., nr. 289.
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Derde middel
Tweede onderdeel
9. Krachtens artikel 1149 Burgerlijk Wetboek moet, in geval van een
foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de
artikelen 1150 en 1151 Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij moet
derven.
10. De ontbinding van een wederkerig contract met toepassing van
artikel 1184 Burgerlijk Wetboek heeft, in beginsel, ex tunc uitwerking
en heeft tot gevolg dat de partijen opnieuw in dezelfde toestand moeten
worden geplaatst als die waarin zij zich zouden hebben bevonden indien
zij niet hadden gecontracteerd. De ontbonden overeenkomst kan voor
hen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn, behoudens het
recht op schadevergoeding ten gevolge van de wanprestatie.
11. De ontbinding van de overeenkomst te laste van een contractspartij heeft niet tot gevolg dat deze partij het recht verbeurt om aanspraak te maken op vergoeding van de schade die zij heeft geleden
wegens de wanprestatie van de wederpartij, ook al heeft zij zelf op
grond hiervan niet de ontbinding van de overeenkomst gevorderd.
12. Uit het bestreden arrest blijken de volgende feiten:
— de eiser (hierna: de koper) kocht bij onderhandse overeenkomst
van 3 mei 2000 een onroerend goed van de verweerster (hierna: de verkoper);
— de notariële koopakte kon niet worden verleden omdat de verkoper
onder meer de nietigheid van de overeenkomst opwierp;
— de koper vorderde daarop in rechte de uitvoering in natura van de
overeenkomst en de veroordeling van de verkoper tot schadevergoeding
wegens laattijdige uitvoering en de verkoper vorderde bij tegeneis de
nietigverklaring van de overeenkomst;
— de appelrechters besloten in hun tussenarrest van 29 november 2010
tot de rechtsgeldigheid van de koopovereenkomst;
— de notariële akte kon niet worden verleden omdat de koper in gebreke bleef de prijs te betalen;
— de koper schrijft deze onmogelijkheid toe aan het jarenlang getreuzel van de verkoper om de notariële akte te verlijden;
— vervolgens vorderde de verkoper krachtens het uitdrukkelijk ontbindende beding in de verkoopovereenkomst van 3 mei 2000 de ontbinding van de overeenkomst en de veroordeling van de koper tot
schadevergoeding.
13. In hun tussenarrest van 29 november 2010 oordelen de appelrechters dat de aanhoudende weigering van de verkoper om, ondanks herhaalde ingebrekestellingen, medewerking te verlenen aan het verlijden
van de notariële verkoopakte te aanzien is als een contractuele wanprestatie en dat de koper principieel gerechtigd is op integrale vergoe-
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ding van de schade die hij ingevolge die contractuele wanprestatie van
de verkoper heeft moeten ondergaan of nog moet ondergaan.
In het bestreden eindarrest oordelen de appelrechters dat “de ontbinding van een overeenkomst tot gevolg [heeft] dat het contract moet
worden geacht nooit te hebben bestaan. De partijen moeten bijgevolg
worden geplaatst in de toestand die zou hebben bestaan mocht er geen
contract zijn geweest, dit met terugwerkende kracht. Een verkoopovereenkomst die wordt geacht nooit te hebben bestaan, kan geen
grondslag vormen voor de vordering van [de koper] tot toekenning ten
laste van [de verkoper] van schadevergoeding wegens vertraging in de
uitvoering daarvan. De desbetreffende vordering van [de koper] is bijgevolg ongegrond”.
14. De appelrechters die de eiser, op grond van die redenen, het recht
ontzeggen om vergoeding van zijn schade te vorderen, schenden de artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
15. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het recht doet over de vordering tot schadevergoeding en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
5 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gedeeltelijk
andersluidende conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. —
Advocaten: mevr. De Baets, de heer Maes en de heer Verbist.

N° 756
1°

— 5 december 2014
(AR C.14.0196.N)

KAMER

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. — HYPOTHEKEN. — RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT AKTEN AAN OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN. — EIS STREKKENDE
TOT VERNIETIGING OF HERROEPING. — GEBREK AAN KANTMELDING. — GEVOLG.

De miskenning van het voorschrift van artikel 3, eerste lid, Hypotheekwet
heeft tot gevolg dat over de rechtsvordering geen uitspraak kan worden ge-
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daan zolang de bedoelde kantmelding niet is verricht (1); de beslissing van
de rechter dat de rechtsvordering wegens gebrek aan kantmelding niet kan
worden toegelaten, staat niet eraan in de weg dat de eiser na kantmelding
dezelfde rechtsvordering opnieuw instelt (2). (Art. 3, eerste lid, Hypotheekwet)

(G. T. C.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 27 mei 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 is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 3, eerste lid, Hypotheekwet bepaalt dat geen eis strekkende
tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter kan worden ontvangen, dan na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van
de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de kant der overschrijving
van de laatste overgeschreven titel.
De miskenning van dit voorschrift heeft tot gevolg dat over de rechtsvordering geen uitspraak kan worden gedaan zolang de bedoelde kantmelding niet is verricht.
2. Krachtens artikel 23 Gerechtelijk Wetboek, strekt het gezag van
gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt.
3. Uit deze bepalingen volgt dat de beslissing van de rechter dat de
rechtsvordering wegens gebrek aan kantmelding niet kan worden toegelaten, niet eraan in de weg staat dat de eiser na kantmelding dezelfde
eis opnieuw instelt.
4. De appelrechters stellen vast dat:
(1) Cass. 17 februari 1984, AR nr. 3954, AC 1983-1984, nr. 342.
(2) De sanctie van artikel 3 Hypotheekwet wordt in de oude rechtsleer niet bestempeld als “une fin de non-recevoir”, maar als “une fin de non-procéder” (zie LAURENT, d. 29,
258, nr. 225; BELTJENS, Code civil, Art. 3 L. hyp., nr. 50; zie ook RPDB, Comp. VII, tw.
Hypothèques, nr. 526). Artikel 3 Hypotheekwet geldt dan ook als poortwachter: de procedure wordt gewoon niet aangevat. Er is dus geen beoordeling van de vordering en dus
geen gezag van gewijsde.
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— de eiseres een vordering instelde tegen de verweerder tot erkenning van een zakelijk recht van gebruik;
— de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren in een vonnis van
16 maart 2010 deze vordering niet-ontvankelijk verklaarde wegens het
gebrek aan kantmelding overeenkomstig artikel 3 Hypotheekwet;
— de eiseres bij dagvaarding van 9 juni 2010 dezelfde vordering opnieuw instelde;
— deze rechtsvordering werd ingeschreven overeenkomstig artikel 3
Hypotheekwet;
— de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren in het beroepen vonnis
van 9 juni 2011 de vordering van de eiseres niet-ontvankelijk verklaarde
wegens het gezag van gewijsde van het vonnis van 16 maart 2010.
5. De appelrechters die oordelen dat het gezag van gewijsde verbonden
aan het vonnis van 16 maart 2010 verhindert dat de eiseres dezelfde vordering opnieuw instelt en op die gronden beslissen dat het beroepen
vonnis de vordering van de eiseres terecht niet ontvankelijk heeft verklaard, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
5 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. De Baets en mevr. Geinger.

N° 757
1°

— 5 december 2014
(AR D.14.0002.N)

KAMER

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. — OP CONCLUSIE. —
TUCHTZAKEN. — REDELIJKE TERMIJN. — GEEN AFLEIDING RECHTSGEVOLGEN. —
GEVOLG.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — TUCHTZAKEN. — REDELIJKE TERMIJN. — GEEN AFLEIDING RECHTSGEVOLGEN. — GEVOLG.
3° ARTS. — TUCHT. — SANCTIES. — SCHRAPPING VAN DE LIJST VAN DE ORDE. —
EVENREDIGHEID. — TOETSING. — ARTIKEL 3 EVRM. — DRAAGWIJDTE.
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4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 3. — ARTS. — TUCHT. — SANCTIES. — SCHRAPPING VAN DE LIJST VAN DE
ORDE — EVENREDIGHEID. — TOETSING. — DRAAGWIJDTE.

1° en 2° De appelrechters dienen niet na te gaan of een schending van de redelijke termijn voorhanden is, noch hoeven zij op dit punt op de conclusie
van de eiser te antwoorden, wanneer deze daarin de chronologische voorgaanden heeft geschetst en vastgesteld dat de Raad gedurende meer dan
5 jaar niets ondernam, zonder hieruit rechtsgevolgen af te leiden. (Art. 6.1
EVRM)
3° en 4° Geen van de sancties van artikel 16 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, ook al moeten ze
op hun evenredigheid kunnen worden getoetst, zijn te aanzien als behandelingen of straffen in de zin van artikel 3 EVRM (1). (Art. 16 Artsenwet; Art.
3 EVRM)

(R. T. ORDE

DER GENEESHEREN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van 16 december
2013 van de Raad van beroep van de Orde der geneesheren.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Een tuchtvervolging die voor gevolg heeft dat aan de betrokken geneesheer een tijdelijk of definitief verbod tot verdere uitoefening van
zijn beroep kan worden opgelegd, is een procedure die de vaststelling
van burgerlijke rechten of verplichtingen tot voorwerp heeft en aldus
onder het civiele luik van artikel 6.1 EVRM valt.
De omstandigheid dat aan een tuchtvervolging strafrechtelijk vervolgde feiten ten grondslag liggen en dit meebrengt dat er ook in artikel 6.2 en 6.3 EVRM bepaalde waarborgen moeten in acht genomen
worden, heeft niet tot gevolg dat die tuchtvervolging ook onder het
strafrechtelijk luik van artikel 6.1 EVRM valt.
(1) Cass. 22 februari 2013, AR D.12.0009.N, AC 2013, nr. 127.
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In zoverre het middel aanvoert dat de tuchtvervolging van de eiser
bovendien van strafrechtelijke aard is, berust het op een onjuiste
rechtsopvatting.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
2. De bestreden beslissing stelt vast dat de tuchtvervolging werd ingesteld nadat werd kennis genomen van het strafdossier en de uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen van 13 januari 2012 en
oordeelt dat sindsdien geen onredelijk lange termijn is verstreken bij
de behandeling van de zaak.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de
beoordeling binnen een redelijke termijn geschiedt naar recht en verwerpen en beantwoorden zij het andersluidende verweer van de eiser.
Zij hoefden daarbij niet nader in te gaan op de in eisers appelconclusie
onder de rubriek “feiten” weergegeven chronologie, waaruit, anders dan
het middel aanvoert, door de eiser geen rechtsgevolgen werden afgeleid.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
3. Krachtens artikel 16 Artsenwet kan de provinciale raad de volgende
sancties opleggen: waarschuwing, censuur, berisping, schorsing in het
recht het beroep uit te oefenen gedurende een termijn die twee jaar niet
mag te boven gaan en schrapping van de lijst van de Orde.
4. Geen van deze sancties, ook al moeten ze op hun evenredigheid kunnen worden getoetst, zijn te aanzien als behandelingen of straffen in de
zin van artikel 3 EVRM.
In zoverre het middel de onevenredigheid van de tuchtsanctie aanvoert en hiervoor alleen artikel 3 EVRM als geschonden aanwijst, is het
niet ontvankelijk.
5. Met de in het middel weergegeven redenen, verwerpt en beantwoorden de appelrechters de door de eiser aangevoerde verzachtende omstandigheden.
In zoverre het middel een schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, mist het feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
5 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Deconinck. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
De Baets.
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N° 758
3°

— 8 december 2014
(AR C.12.0390.N)

KAMER

1° ARTS. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — MEDISCHE RAAD. — ADVIES. — OPZEGGING. — GEVOLG.
2° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — MEDISCHE RAAD. — ADVIES. — OPZEGGING. — GEVOLG.
3° ARTS. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — MEDISCHE RAAD. — ADVIES. — PROCEDURE. — GEVOLG.
4° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — ZIEKENHUIS. — ZIEKENHUISGENEESHEER. — AFZETTING. — MEDISCHE RAAD. — ADVIES. — PROCEDURE. — GEVOLG.

1° en 2° De regel dat de medische raad aan de beheerder een advies verstrekt
over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve bij afzetting om dringende reden, vereist niet dat de afzetting wordt opgelegd als sanctie; hij is
ook van toepassing wanneer de beheerder de overeenkomst met de ziekenhuisgeneesheer wil beëindigen door een contractueel bedongen opzegging (1). (Art. 125, eerste lid, 7°, Ziekenhuiswet)
3° en 4° Uit artikel 127, § 1 Ziekenhuiswet volgt dat de ziekenhuisbeheerder de
beslissing tot afzetting kan nemen, zonder de in de artikelen 127, §§ 2 en 3,
en 128 Ziekenhuiswet bepaalde procedure te moeten volgen, indien de medische raad zich niet met een tweederde meerderheid van de stemgerechtigde
leden tegen de afzetting uitspreekt (2).

(V. E.A. T. REGIONAAL

ZIEKENHUIS

H. HART V.Z.W. E.A.)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 20 maart 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 september
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
(1) Artt. 125 en 127 Ziekenhuiswet, in de versie zoals van toepassing voor de coördinatie bij KB 10 juli 2008.
(2) Id.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eisers komen niet op tegen de beslissing van het arrest over hun
tegen de tweede verweerder gerichte vordering gesteund op diens beweerde fouten.
In zoverre het tegen de tweede verweerder is gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
Middel
2. Het arrest beantwoordt het verweer dat de samenwerkingsovereenkomst niet regelmatig werd beëindigd omdat, bij gebrek aan de wettelijk vereiste meerderheid voor beslissingen van de medische raad, door
deze raad geen geldig advies werd uitgebracht, met de redenen dat het
advies van de medische raad op een rechtsgeldige wijze is genomen,
aangezien het gevraagde “verzwaard advies” impliceert dat zes leden
zich hadden moeten verzetten tegen het voornemen van de raad van bestuur opdat deze niet tot opzegging zou kunnen overgaan, terwijl dit
quorum waardoor opzegging als dusdanig uitgesloten werd, nog onmogelijk kon worden bereikt.
In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het feitelijke grondslag.
3. Krachtens het hier nog toepasselijke artikel 125, eerste lid, 7°, Ziekenhuiswet 1987 verstrekt de medische raad, in het kader van het in artikel 124 bepaalde doel, aan de beheerder advies over de afzetting van
ziekenhuisgeneesheren, behalve bij afzetting om dringende reden.
De regel dat de medische raad aan de beheerder een advies verstrekt
over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve bij afzetting om
dringende reden, vereist niet dat de afzetting wordt opgelegd als sanctie. Hij is ook van toepassing wanneer de beheerder de overeenkomst
met de ziekenhuisgeneesheer wil beëindigen door een contractueel bedongen opzegging.
4. Krachtens het hier nog toepasselijke artikel 127, § 1, Ziekenhuiswet 1987 kan, indien de medische raad over een adviesaanvraag van de
beheerder met betrekking tot de afzetting van ziekenhuisgeneesheren,
een schriftelijk en gemotiveerd advies uitbrengt met een meerderheid
van tweederde van de stemgerechtigde leden en indien de beheerder
zich niet kan aansluiten bij het advies, de beslissing slechts genomen
worden overeenkomstig de procedure bepaald in de paragrafen 2 en 3 en
in artikel 128.
Uit die bepaling volgt dat de ziekenhuisbeheerder de beslissing tot afzetting kan nemen, zonder de in de artikelen 127, § 2 en § 3, en 128 Ziekenhuiswet 1987 bepaalde procedure te moeten volgen, indien de
medische raad zich niet met een tweederde meerderheid van de stemgerechtigde leden tegen de afzetting uitspreekt.
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5. Het arrest stelt vast dat artikel 3.4.2, tweede lid, van de overeenkomstig artikel 130 Ziekenhuiswet 1987 vastgestelde algemene regeling
bepaalt dat wanneer de bestuurder in toepassing van het vorig lid wil
overgaan tot opzegging van een ziekenhuisgeneesheer, de bestuurder
zich ertoe verbindt dit voorafgaandelijk te bespreken met de medische
raad die met verzwaard advies hierover beslist, en dat artikel 13, § 6,
van eisers individuele overeenkomst een gelijkluidende bepaling inhoudt.
Het oordeelt niet-bekritiseerd dat onder “verzwaard advies” moet
worden verstaan dat de ziekenhuisbeheerder de opzegging kan uitvoeren indien de medische raad zich niet met een tweederde meerderheid
tegen dit voornemen verzet.
Het arrest geeft hiermee te kennen dat artikel 3.4.2 van de algemene
regeling en artikel 13, § 6, van eisers individuele overeenkomst niet afwijken van artikel 127, § 1, Ziekenhuiswet 1987.
6. Artikel 29 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26
van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen bepaalt:
“Onverminderd de toepassing van artikel 28 en artikel 29, § 1, van de
wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, ingevoegd bij koninklijk
besluit nr. 407 van 18 april 1986, kan de Medische Raad geen beslissing
nemen, indien niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
Na een nieuwe oproeping kan de Raad ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen
die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, voor zover het geen
materies betreft bedoeld in artikel 29, § 1, van voornoemde wet van
23 december 1963.
Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden
genomen.”
Het bepaalde in artikel 29, § 1, van de wet van 23 december 1963 op de
ziekenhuizen waar artikel 29 van het KB van 10 augustus 1987 naar verwijst, is na het coördinatiebesluit van 7 augustus 1987 opgenomen in artikel 127, § 1, Ziekenhuiswet 1987.
7. Uit de samenhang van artikel 127, § 1, Ziekenhuiswet 1987 en artikel 29 van het KB van 10 augustus 1987 volgt dat het door deze laatste
wettelijke bepaling vereiste aanwezigheids- en meerderheidsquorum
niet geldt wanneer de medische raad advies moet uitbrengen over een
door de ziekenhuisbeheerder voorgenomen beëindiging van de overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer.
Het middel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt in zoverre
naar recht.
8. De overige aangevoerde wetsschendingen zijn afgeleid van de vergeefs aangevoerde schending van artikel 29 van het KB van 10 augustus
1987.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr.
Geinger en de heer Verbist.

N° 759
3°

— 8 december 2014
(AR C.12.0415.N)

KAMER

1° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — VERBLIJF IN ZIEKENHUIS. — VERZORGING PATIËNT — KOSTEN — AANREKENING AAN PATIËNT.
2° GENEESKUNDE. — ALGEMEEN. — FINANCIERING GEZONDHEIDSZORG. —
TOEGANKELIJKHEID GEZONDHEIDSZORG. — VERZORGING PATIËNT. — KOSTEN. —
AANREKENING AAN PATIËNT.

1° en 2° Uit de artikelen 94, eerste lid, en 95 van de wet op de ziekenhuizen,
gecoördineerd op 7 augustus 1987 volgt dat alle kosten die verband houden
met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en het verstrekken van zorgen aan patiënten in het ziekenhuis en die niet worden opgesomd in artikel
95, begrepen zijn in het budget van financiële middelen en dat daarvoor geen
financiële vergoeding van de patiënt kan worden gevorderd; het koninklijk
besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen regelt aldus hoe het
budget van financiële middelen voor de ziekenhuizen wordt vastgesteld en
betaald; het bepaalt niet welke kosten al dan niet mogen worden aangerekend aan de patiënt (1) (2).

(M. E.A. T. MONICA V.Z.W.)
Conclusie van de advocaat-generaal Vanderlinden:
1. Eisers tot cassatie komen op tegen een vonnis in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Antwerpen van
14 maart 2012, na verwijzing door het arrest van het Hof van Cassatie van
16 mei 2011.
2. Wat betreft het eerste onderdeel van het middel.
In het eerste onderdeel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 94, 95 en 96bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 au(1) Zie concl. OM.
(2) De wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, de artikelen 94 en
95, zoals van toepassing voor de bij koninklijk besluit van 10 juli 2008 doorgevoerde
coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen.
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gustus 1987 (hierna ziekenhuiswet 1987), in de versie zoals laatst
toepasselijk voor de bij koninklijk besluit van 10 juli 2008 doorgevoerde
coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen (hierna ziekenhuiswet 2008).
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de vordering
van verweerster in cassatie betrekking had op niet-actieve implantaten
waarvoor er geen tussenkomst van de ziekteverzekering was omdat zij
niet opgenomen waren in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
Uw Hof heeft reeds herhaalde malen standpunt ingenomen met betrekking tot de in de voorziening aangehaalde wetsbepalingen. Het merendeel
van deze arresten had evenwel betrekking op de versies van de regelgeving zoals ze bestonden voor de wijziging ervan bij de wet van 14 januari
2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (1) (2). Deze die betrekking hadden op geschillen van na de datum van inwerkingtreding
van deze laatste wet waren vreemd aan huidige problematiek (3).
Hier aan de orde is de vraag of de tekstwijziging van artikel 94 van de
ziekenhuiswet 1987, zoals doorgevoerd door de voormelde wet van 2002 en
in deze van toepassing, tot gevolg heeft dat de forfaitaire gedekte kosten
waarvan sprake in het eerste lid van artikel 94 enkel die kosten omvatten zoals omschreven door de Koning. In deze interpretatie zouden derhalve enkel de kosten die aangehaald worden in het Koninklijk Besluit
van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen gevat zijn in de forfaitaire kosten.
Ik meen dat dit laatste niet het geval is.
Dit volgt uit de wetsgeschiedenis, alsook uit een redenering a contrario van huidig artikel 102, 4°, van de ziekenhuiswet 2008.
Zoals reeds gesteld werd de tekst van artikel 94 gewijzigd door de wet
van 2002. Bij het raadplegen van de parlementaire stukken dient te worden vastgesteld dat het opzet van de wetgever beperkt was (4). Het ging
erom dat het budget van financiële middelen bepaalde kosten dekt van
de patiënt in daghospitalisatiekosten. Uit geen onderdeel van het wetgevend werk blijkt dat het de bedoeling was om in te voeren dat enkel de
kosten die opgenomen werden in het koninklijk besluit, dus een limitatieve lijst, door het budget van de financiële middelen gedekt zouden
zijn. Dit zou een fundamentele breuk zijn met de tot op dat ogenblik bestaande toestand.
Dit standpunt wordt bevestigd door de besprekingen van het wetsontwerp dat geleid heeft tot de wet van 27 april 2005 waarbij een artikel 96bis
werd ingevoegd in de ziekenhuiswet 1987. Naar aanleiding van vragen die
gesteld werden omtrent het nieuw in te voeren artikel 96bis stelde de Minister, met verwijzing naar de artikelen 94 en 95 van de ziekenhuiswet
(1) BS 22 februari 2002.
(2) Zo onder andere Cass 15 september 2008, AR C.07.100.F, AC 2008, nr. 473.
(3) Cass. 13 januari 2014, AR C.11.0596.N, AC 2014, nr. 18.
(4) Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, Parl.St. Kamer,
2000-2001, nr. 1376/1, 46.
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1987, dat de artikelen 94 en 95 aangeven wat het budget van financiële
middelen inhoudt en wat niet kan aangerekend worden aan de patiënt.
Hij verklaarde verder dat wat in artikel 95 uitgesloten is ofwel wordt
aangerekend aan de patiënt ofwel terugbetaald wordt door het RIZIV (1).
Tot slot is er huidig artikel 102, 4° van de ziekenhuiswet 2008 zoals gewijzigd bij wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen. Het artikel 102, 4° Ziekenhuiswet 2008 trad in werking op 1 juli
2014. Luidens deze bepaling zijn, behoudens de vermelde uitzonderingen,
actieve en niet-actieve implanteerbaar medische hulpmiddelen niet begrepen in het budget van de financiële middelen. De uitdrukkelijke uitsluiting die thans voorzien is, houdt in dat deze kosten voorheen gedekt
werden door het budget van de financiële middelen indien er geen tussenkomst was van de ziekteverzekering. Volledigheidshalve wil ik er nog op
wijzen dat de tekst van artikel 102, 4°, voor de wijziging ervan, een soortgelijke regeling voorzag. Deze laatste bepaling was oorspronkelijk artikel 95, 4° van de ziekenhuiswet 1987. Het artikel 95, 4° werd gewijzigd door
artikel 59 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen
inzake de gezondheid. Luidens artikel 60 van deze laatste wet diende de
Koning de datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit had echter nooit
plaats.
Op grond van het voorgaande meen ik dan ook dat het koninklijk besluit van 25 april 2002, net zoals het ministerieel besluit van 2 augustus
1986, regelt hoe het budget van de financiële middelen voor de ziekenhuizen wordt vastgesteld en betaald. Het koninklijk besluit bepaalt dus niet
welke kosten mogen worden aangerekend aan de patiënt. In die zin is het
standpunt dat Uw hof verwoordde in het arrest van 1 oktober 2007 (2),
met betrekking tot het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, nog
steeds van toepassing, ook voor wat betreft het koninklijk besluit van
25 april 2002.
De bestreden beslissing schendt dan ook de in de voorziening aangehaalde bepalingen door te oordelen dat de kosten van de niet-actieve implantaten mogen aangerekend worden aan de patiënt daar zij niet gedekt
zijn door het budget van financiële middelen van het ziekenhuis terwijl
deze kosten niet voorkomen in artikel 95 ziekenhuiswet 1987.
4. Conclusie: Cassatie.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van
de vrederechter van het eerste kanton Antwerpen van 14 maart 2012, na
verwijzing door het arrest van het Hof van 16 mei 2011.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 oktober 2014
verwezen naar de derde kamer.
(1) Verslag, Parl.St. Kamer, 2004-2005, nr. 1627/05, 94.
(2) Cass. 1 oktober 2007, AR C.06.471.N, arrest niet gepubliceerd.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 30 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 94, 95 en 96bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus 1987, in de versie zoals laatst van toepassing vóór de bij koninklijk
besluit van 10 juli 2008 doorgevoerde coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;
— de artikelen 7, 2°, b), 8, a), en 13, 4°, van het koninklijk besluit van 25 april
2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële
middelen van de ziekenhuizen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter de vordering van de verweerster in bepaalde mate gegrond en veroordeelt hij de eisers solidair tot betaling van 435,93 euro, meer de interest, en tot betaling van de kosten van het
geding. De vrederechter neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en
motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:
“II. In rechte:
[De eisers] menen dat de door [de verweerster] afzonderlijk aangerekende kosten, voorwerp van huidige procedure vallen onder artikel 94 van de Ziekenhuiswet en bijgevolg vallen onder het genoemd ‘budget van financiële middelen’ (cfr.
de dagverpleegprijs).
[De eisers] menen dat de gebruikte schroeven in casu dienen beschouwd als
‘courante geneesmiddelen’.
[De verweerster] meent evenwel dat de gebruikt[e] implantaten in de uitzonderingscategorie dienen te vallen van artikel 95 Ziekenhuiswet en dienvolgens
dat ze niet als courante geneesmiddelen kunnen beschouwd worden die zouden
vallen onder de dagverpleegprijs.
Eigenlijk bestaat de discussie tussen partijen over de opsomming en omschrijving in de respectievelijke artikelen 94 en 95.
Volgens [de verweerster] is artikel 94 limitatief, het kan met andere woorden
niet zomaar als vangnet worden gebruikt voor betaling van materiaal dat geen
nomenclatuur heeft.
Volgens [de eisers] is evenwel artikel 95 Ziekenhuiswet limitatief of zoals deze
het stelt: artikel 95 Ziekenhuiswet geeft de uitzonderingen weer waaruit dient
besloten te worden dat alle kosten die niet expliciet door artikel 95 zijn uitgesloten wel degelijk vallen in het budget van financiële middelen van artikel 94
Ziekenhuiswet.
Beoordeling
[De verweerster] verwijst terecht naar de wetshistoriek en meer bepaald de
wijzigingen aangebracht in 2002.
Door deze wetswijziging wordt duidelijk dat artikel 94 weliswaar nog een forfaitaire omschrijving omvat doch slechts die kosten aanvaardt als ‘kosten zoals
omschreven door de Koning’.
Dit koninklijk besluit is het KB van 25 april 2002 waaruit eisende partij terecht concludeert dat enkel de kosten die opgesomd zijn in het KB gedekt worden door het budget.
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Nu vaststaat dat het inbrengen van implantaten niet vermeld is in genoemd
KB dient besloten dat deze bedragen ten laste van de patiënt zelf dienen gelegd.
Ten overvloede:
Het is niet omdat bepaald medisch materiaal, in casu, implantaten op wereldvlak op grote schaal worden geproduceerd en verkocht, dat louter daardoor deze
producten ook als courante geneesmiddelen kunnen worden beschouwd.
Anders gezegd: de implantaten in kwestie zijn geen geneesmiddelen die gebruikelijk worden aangewend in een normale werking van klinische diensten.
Of zoals de raadsman van [de verweerster] het ter zitting uitdrukt: ‘het valt
niet onder de watjes, de plakkers, e.a.’.
Ondergeschikt verwijzen [de eisers] naar artikel 139bis Ziekenhuiswet.
[De verweerster] stelt evenwel terecht dat dit artikel in casu niet van toepassing is.
Ter zake kan worden verwezen naar de inhoud van het vonnis van 9 april 2009
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, stuk 5 [van de verweerster],
hetwelk inhoudelijk kan worden bekrachtigd.
De schroef valt derhalve niet onder het honorarium van de artsen.”
Grieven
Luidens artikel 94 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus
1987, hieronder afgekort als Ziekenhuiswet 1987, in de versie die in deze zaak van
toepassing is, dekt, onverminderd artikel 90, het budget van financiële middelen
op forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het
ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven door de Koning. Het komt de Koning toe de hiervoor bedoelde kosten te omschrijven.
Krachtens artikel 95 van de Ziekenhuiswet 1987 zijn niet begrepen in het budget van financiële middelen:
1° de prijs van de farmaceutische specialiteiten en van de generische geneesmiddelen;
2° het honorarium van de geneesheren en van de paramedische practici in verband met hiernavolgende geneeskundige verstrekkingen:
a) de gewone zorgen en technische verstrekkingen op het gebied van de diagnose en de behandeling door de geneesheren die de algemene geneeskunde beoefenen en de geneesheren-specialisten, alsmede de tandheelkundige zorgen ter
bewaring of herstelling;
b) de zorgen verstrekt door de kinesisten;
c) de verlossingen door gediplomeerde vroedvrouwen;
d) het verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, orthopedische toestellen en andere prothesen;
e) alle andere zorgen en verstrekkingen die voor de revalidatie en de herscholing zijn vereist, voor zover de uitvoering ervan niet gebonden is aan de specifieke werkzaamheden van de dienst waarin de zieke is opgenomen;
3° de vergoeding voor de verstrekkingen door apothekers of licentiaten in de
scheikundige wetenschappen die gemachtigd zijn analyses van klinische biologie te verrichten;
4° de kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal en het materiaal voor
viscerosynthese, wanneer deze hetzij het voorwerp zijn van een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, hetzij voorkomen op een door
de Minister van sociale zaken vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot opname in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform artikel 35, § 2, van de Ziektewet.
Krachtens artikel 96bis van de Ziekenhuiswet, kan voor de tussenkomsten,
diensten en verstrekkingen van zorgen waarvan de kosten op forfaitaire wijze
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door het budget van financiële middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding van de patiënt worden gevorderd.
Eerste onderdeel
1.1. Vóór de wijziging ervan bij een wet van 14 januari 2002 bepaalde artikel 94
van de Ziekenhuiswet 1987 dat het budget van financiële middelen op forfaitaire
wijze alle kosten dekt die verband houden met het verblijf in een kamer met
meer dan twee bedden en het verstrekken van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis.
De wetswijziging doorgevoerd in 2002 die resulteerde in de hierboven nader
aangewezen en geciteerde versie van het voornoemde artikel 94 die in deze zaak
van toepassing is, heeft de draagwijdte van die bepaling en van de bepaling vervat in artikel 95 van de Ziekenhuiswet 1987 niet gewijzigd.
Artikel 95 van de Ziekenhuiswet 1987 somt (ook na die wetswijziging en tot na
het ziekenhuisverblijf van de eiser op 10 en 11 december 2007) op limitatieve wijze de kosten op die niet in het budget van financiële middelen van het ziekenhuis zijn begrepen. Op dezelfde wijze bepaalt ook artikel 96bis van de
Ziekenhuiswet 1987 (nog tot na die data) dat voor de tussenkomsten, diensten en
verstrekkingen van zorgen waarvan de kosten op forfaitaire wijze door het budget van de financiële middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding ten
aanzien van de patiënt kan worden gevorderd.
Uit de bepalingen van de artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet 1987
volgt aldus dat de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschreven
door de Koning, en die niet worden opgesomd in artikel 95 van de Ziekenhuiswet,
geacht worden begrepen te zijn in het budget van financiële middelen en niet
aan de patiënt kunnen worden aangerekend.
1.2. Uit de vaststellingen van de vrederechter volgt dat de oorspronkelijke
vordering van de verweerster betrekking heeft op een saldo van een ziekenhuisfactuur uitgeschreven voor een medische ingreep die de eiser in het ziekenhuis
van de verweerster heeft ondergaan tijdens zijn verblijf op 10 en 11 december
2007. Ook volgt uit de vaststellingen van de vrederechter dat het saldo van de
ziekenhuisfactuur betrekking heeft op een “BiO-RCI-HA SCREW” en een
“SCR.STER.FIX POST”, zijnde schroeven die in het lichaam van de patiënt worden geplaatst bij een orthopedische ingreep en de fixatie ervan, en dat dit nietactieve implantaten zijn.
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de verweerster in bepaalde
mate gegrond op de motieven dat:
— de wetswijziging doorgevoerd in 2002 duidelijk maakt dat artikel 94 van de
Ziekenhuiswet 1987 weliswaar een forfaitaire omschrijving bevat, doch slechts
die kosten aanvaardt als “kosten zoals omschreven door de Koning”,
— de Koning die kosten heeft omschreven in het koninklijk besluit van
25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (hieronder afgekort als Financieringsbesluit Ziekenhuizen),
— de verweerster daaruit terecht concludeert dat enkel de kosten die zijn opgesomd in het voornoemde koninklijk besluit, door het budget worden gedekt,
— aangezien vaststaat dat het inbrengen van implantaten niet is vermeld in
het koninklijk besluit van 25 april 2002, moet worden beslist dat die bedragen
ten laste van de patiënt zelf vallen.
Aangezien echter artikel 95 van de Ziekenhuiswet 1987 een limitatieve opsomming bevat van wat niet is begrepen in het budget van financiële middelen, moeten alle niet in die bepaling opgesomde kosten die verband houden met het
verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de
patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie
zoals omschreven door de Koning, geacht worden door het budget van financiële
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middelen te zijn gedekt. De omstandigheid dat het sinds de wetswijziging doorgevoerd in 2002 de Koning toekomt die kosten te omschrijven, doet daaraan geen
afbreuk.
De omschrijving van de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in een
ziekenhuis door het Financieringsbesluit Ziekenhuizen bepaalt immers de voorwaarden en regels voor de vaststelling van het budget van financiële middelen
dat aan een ziekenhuis wordt toegewezen en van de onderscheiden bestanddelen
ervan, alsook de modaliteiten voor de betaling van het budget van financiële
middelen. Het Financieringsbesluit Ziekenhuizen bepaalt daarentegen niet welke kosten al dan niet aan de patiënt kunnen worden aangerekend.
1.3. Door te oordelen dat artikel 94 van de Ziekenhuiswet 1987 sinds de wetswijziging van 2002 weliswaar nog een forfaitaire omschrijving bevat, maar
slechts die kosten als kosten gedekt door het budget van financiële middelen
aanvaardt die door de Koning zijn omschreven, miskent de vrederechter dus de
artikelen 94 en 95 van de Ziekenhuiswet 1987.
Door te oordelen dat enkel de kosten die zijn opgesomd in het Financieringsbesluit Ziekenhuizen, gedekt worden door het budget van financiële middelen,
miskent de vrederechter evenzeer de artikelen 94 en 95 van de Ziekenhuiswet
1987.
Door de vordering van de verweerster in bepaalde mate gegrond te verklaren
op grond dat vaststaat dat het inbrengen van implantaten niet is vermeld in het
Financieringsbesluit Ziekenhuizen, zodat die kosten ten laste van de patiënt
zelf moeten worden gelegd, miskent de vrederechter de artikelen 94, 95 en 96bis
van de Ziekenhuiswet 1987.
Conclusie
De vrederechter verklaart de vordering van de verweerster niet wettig in bepaalde mate gegrond (schending van de artikelen 94, 95 en 96bis van de Ziekenhuiswet 1987).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de verweerster de betaling vorderde van een bedrag voor een “BIO-RCI-HA
SCREW” en een “SCR.STER.FIX POST”, zijnde een schroef die in het
lichaam van de patiënt wordt geplaatst bij een orthopedische ingreep
en de fixatie ervan, en dat dit gefactureerde materiaal gebruikt werd
bij de behandeling van de eerste eiser tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis van de verweerster van 10 tot 11 december 2007. Verder blijkt dat
voor dit type niet-actieve implantaten geen terugbetaling door de ziektekostenverzekering kon worden verkregen omdat het niet was opgenomen in de Nomenclatuur van de Geneeskundige Verstrekkingen.
2. Krachtens de hier toepasselijke versie van artikel 94, eerste lid,
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, hierna
Ziekenhuiswet 1987 genoemd, dekt, onverminderd de toepassing van artikel 90, het budget van financiële middelen op forfaitaire wijze de kosten die verband houden met het verblijf in een gemeenschappelijke
kamer en de verstrekking van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis, met inbegrip van de patiënten in daghospitalisatie zoals omschre-
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ven door de Koning. De Koning omschrijft krachtens artikel 94, tweede
lid, de in het eerste lid bedoelde kosten.
Het hier nog toepasselijke artikel 95 Ziekenhuiswet 1987 somt op limitatieve wijze de kosten op die niet in het budget van het ziekenhuis
begrepen zijn.
Krachtens het hier nog toepasselijke artikel 96bis Ziekenhuiswet 1987
kan voor de tussenkomsten, diensten en verstrekkingen van zorgen
waarvan de kosten op forfaitaire wijze door het budget van financiële
middelen worden gedekt, geen financiële vergoeding van de patiënt
worden gevorderd.
Uit deze bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met het
verblijf in een gemeenschappelijke kamer en het verstrekken van zorgen aan patiënten in het ziekenhuis en die niet worden opgesomd in artikel 95 Ziekenhuiswet 1987, begrepen zijn in het budget van financiële
middelen en dat daarvoor geen financiële vergoeding van de patiënt
kan worden gevorderd.
3. Het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling
en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen bepaalt, volgens artikel 2, § 1, voor de ziekenhuizen en bepaalde
ziekenhuisdiensten, a) de voorwaarden en regels voor de vaststelling
van het aan het ziekenhuis toegekende budget van financiële middelen
en van de verschillende delen ervan, b) de modaliteiten voor de betaling
van het budget van financiële middelen.
Dit koninklijk besluit regelt aldus hoe het budget van financiële middelen voor de ziekenhuizen wordt vastgesteld en betaald. Het bepaalt
niet welke kosten al dan niet mogen worden aangerekend aan de patiënt.
4. Het bestreden vonnis verklaart verweersters vordering tot betaling van het gefactureerde bedrag voor de als niet-actieve implantaten
gebruikte schroef en fixatie gegrond, op grond dat:
— artikel 94 Ziekenhuiswet 1987 sinds de wetswijziging van 2002 weliswaar nog een forfaitaire omschrijving bevat, maar slechts die kosten
als kosten gedekt door het budget van financiële middelen aanvaardt
die door de Koning zijn omschreven in het KB van 25 april 2002;
— het vaststaat dat het inbrengen van implantaten niet is vermeld in
het KB van 25 april 2002, zodat de kosten ervan ten laste van de patiënt
zelf vallen.
5. Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de kosten van implantaten
niet worden gedekt door het budget van financiële middelen dat aan het
ziekenhuis wordt toegekend en aldus aan de patiënt mogen worden aangerekend, terwijl die kosten niet voorkomen en niet onder te brengen
zijn bij de prestaties opgesomd in artikel 95 Ziekenhuiswet 1987,
schendt de voormelde bepalingen van de Ziekenhuiswet 1987.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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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 het vredegerecht Antwerpen, kanton Antwerpen II.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en de heer Maes.

N° 760
3°

— 8 december 2014
(AR C.12.0468.N)

KAMER

KORT GEDING. — BEVOEGDHEID. — VOLSTREKTE

NOODZAKELIJKHEID.

Er is volstrekte noodzakelijkheid in de zin van artikel 584, derde lid, Gerechtelijk Wetboek wanneer er uitzonderlijke omstandigheden zijn die vereisen
dat het recht op tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure wordt gerealiseerd; de rechter beoordeelt in feite of er volstrekte noodzakelijkheid is in de zin van artikel 584, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, voor
zover hij het wettelijk begrip “volstrekte noodzakelijkheid” niet miskent.

(CROWN

VERPAKKING

BELGIË N.V. E.A. T. D. E.A.)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 29 juni 2012.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 29 september
2014 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 584, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in gevallen die hij spoedeisend acht bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet
aan de rechterlijke macht onttrekt.
Krachtens artikel 584, derde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt de zaak
voor de voorzitter aanhangig gemaakt in kort geding of, in geval van
volstrekte noodzakelijkheid, bij verzoekschrift.
Er is volstrekte noodzakelijkheid in de zin van artikel 584, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek wanneer er uitzonderlijke omstandigheden zijn
die vereisen dat het recht op tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure wordt gerealiseerd.
De rechter beoordeelt in feite of er volstrekte noodzakelijkheid is in
de zin van artikel 584, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, voor zover hij
het wettelijk begrip “volstrekte noodzakelijkheid” niet miskent.
Met de redenen dat:
— de gevraagde maatregelen ook na een normaal tegensprekelijk debat nog nuttig, na dagvaarding met verkorting van termijn van verschijning hadden kunnen worden opgelegd;
— enkele zeker door de eiseressen gekende deelnemers konden gedagvaard worden, zodat de kortgedingrechter tegensprekelijk en dus beter
ingelicht kon oordelen over de in het kader van een sociaal conflict ten
opzichte van “eenieder” gevraagde maatregelen;
— een “verrassingseffect” in dit geschil, gelet op de aard van de gevraagde maatregelen niet nodig was, verantwoordt het hof van beroep
zijn beslissing dat er geen volstrekte noodzakelijkheid was, zodat de
procedure niet bij eenzijdig verzoekschrift mocht worden ingesteld en
verder zonder tegenspraak mocht worden behandeld, naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Overige grieven
De in het eerste onderdeel vergeefs aangevochten redenen dragen de
bestreden beslissing.
De overige grieven, 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 eiseressen tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseressen op 1244,82 euro en voor de verweerders op 395,13 euro.
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8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer van Eeckhoutte en de heer Wouters.

N° 761
3°

— 8 december 2014
(AR S.12.0029.N)

KAMER

1° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING — BASIS-, MINIMUM- EN
MAXIMUMBEDRAGEN. — VASTSTELLING. — PER AANLEG. — SAMENVOEGING VAN
ZAKEN. — AFZONDERLIJKE GESCHILLEN. — GEVOLG.
2° RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BASIS-, MINIMUM- EN MAXIMUMBEDRAGEN. — VASTSTELLING. — PER AANLEG. — SAMENVOEGING VAN ZAKEN. — AFZONDERLIJKE GESCHILLEN. — GEVOLG.

1° en 2° De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt dat tussen de partijen
een daadwerkelijke procesverhouding bestaat; wanneer meerdere eisers bij
eenzelfde akte onderscheiden vorderingen op een zelfde grondslag instellen
tegen een of meer verweerders, zonder dat de afsplitsing van de zaken wordt
gevorderd en gelast, dient de rechter, vooraleer meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen en ook al doet iedere vordering in beginsel een afzonderlijke procesverhouding ontstaan, na te gaan of de samengevoegde
zaken, gelet op de concrete elementen ervan, in hun geheel beschouwd niet
eenzelfde geschil uitmaken, maar wel afzonderlijke geschillen. (Artt. 701,
1017, eerste lid, 1018, 6°, en 1022 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste en
tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding)

(B. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

WERK E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 26 september 2011.
Afdelingsvoorzitter Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, waaronder de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1018, 6°,
en 1022 van datzelfde wetboek.
Artikel 1, eerste en tweede lid, Tarief Rechtsplegingsvergoeding bepaalt dat de in dit besluit vastgestelde basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022
Gerechtelijk Wetboek worden vastgesteld per aanleg.
2. De veroordeling tot de gerechtskosten onderstelt dat tussen de
partijen een daadwerkelijke procesverhouding bestaat.
Wanneer meerdere eisers bij eenzelfde akte onderscheiden vorderingen op een zelfde grondslag instellen tegen een of meer verweerders,
zonder dat de afsplitsing van de zaken wordt gevorderd en gelast, dient
de rechter, vooraleer meerdere rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen en ook al doet iedere vordering in beginsel een afzonderlijke procesverhouding ontstaan, na te gaan of de samengevoegde zaken, gelet
op de concrete elementen ervan, in hun geheel beschouwd niet eenzelfde geschil uitmaken, maar wel afzonderlijke geschillen.
3. De appelrechters die, nadat zij in het tussenarrest van 11 januari
2010 hadden vastgesteld dat de eisers bij gezamenlijke dagvaarding de
veroordeling van de verweerders vorderden “tot betaling van het verschil tussen het hen betaalde loon” en “het loon betaald door de [eerste
en tweede verweerders] aan hun personeelsleden met dezelfde kwalificaties in gelijksoortige functies”, om meerdere rechtsplegingsvergoedingen
toe
te
kennen,
enkel
vaststellen
dat
autonome
hoofdvorderingen werden ingesteld zonder na te gaan of die, gelet op de
concrete elementen van de zaak en in hun geheel beschouwd, als afzonderlijke geschillen dienen te worden aangezien, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest en verklaart onderhavig arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Gent.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
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Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maes, de heer
Mahieu en mevr. Geinger.

N° 762
3° KAMER — 8 december 2014
(AR S.13.0006-S.13.0079.N)
1° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN. — LOON. — OVEREENKOMST NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST. — NIETCONCURRENTIEVERGOEDING. — AARD. — GEVOLG.
2° LOON. — ALLERLEI. — OVEREENKOMST NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST.
— NIET-CONCURRENTIEVERGOEDING. — AARD. — GEVOLG.

1° en 2° Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere
werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever
geen concurrentie aan te doen, een vergoeding wordt toegekend, wordt het
recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken vergoeding voor de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend ingevolge de
vroeger bestaande arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst; deze vergoeding is, bij ontstentenis van uitbreiding van het begrip loon in dit verband, dienvolgens geen loon in de zin van
de Loonbeschermingswet, noch voor de sociale zekerheid; de vergoeding voor
niet-concurrentie die de werkgever verschuldigd is krachtens het concurrentiebeding dat in of tijdens de arbeidsovereenkomst is aangegaan, wordt verworven ingevolge de dienstbetrekking en is derhalve loon in de zin van
artikel 2 Loonbeschermingswet en aldus onderworpen aan rsz-bijdragen; de
omstandigheid dat het concurrentiebeding werd aangegaan na het ontslag,
in de loop van de opzeggingstermijn, doet daaraan niet af. (Art. 2 Loonbeschermingswet; Art. 14, §§ 1 en 2 RSZ-wet)

(RSZ T. CARTAMUNDI N.V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof
te Antwerpen, van 9 december 2011.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak S.13.0006.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit
arrest is gehecht, twee middelen aan.
In de zaak S.13.0079.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat
zij dienen te worden gevoegd.
B. Zaak S.13.0006.N

C. Zaak S.13.0079.N
12. Krachtens artikel 14, § 1, RSZ-wet worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het loon van de werknemer.
Krachtens artikel 14, § 2, RSZ-wet wordt het begrip loon bepaald bij
artikel 2 van de Loonbeschermingswet, met dien verstande dat het in
de laatstgenoemde wet bepaalde begrip bij koninklijk besluit kan worden verruimd of beperkt.
13. Het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen, waarop de
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever, zijn overeenkomstig artikel 2 Loonbeschermingswet loon.
De in artikel 2 Loonbeschermingswet bedoelde voordelen betreffen
niet alleen de voordelen die voortvloeien uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar ook die met betrekking tot de beëindiging of
de schorsing van de dienstbetrekking.
14. Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan
de vroegere werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn
vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, een vergoeding
wordt toegekend, wordt het recht op deze vergoeding, in zoverre het
geen verdoken vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend ingevolge de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere
overeenkomst. Deze vergoeding is, bij ontstentenis van uitbreiding van
het begrip loon in dit verband, dienvolgens geen loon in de zin van de
Loonbeschermingswet, noch voor de sociale zekerheid.
15. De vergoeding voor niet-concurrentie die de werkgever verschuldigd is krachtens het concurrentiebeding dat in of tijdens de arbeidsovereenkomst is aangegaan, wordt verworven ingevolge de
dienstbetrekking en is derhalve loon in de zin van artikel 2 Loonbeschermingswet en aldus onderworpen aan rsz-bijdragen. De omstandigheid dat het concurrentiebeding werd aangegaan na het ontslag, in de
loop van de opzeggingstermijn, doet daaraan niet af.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
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Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken S.13.0006.N en S.13.0079.N.
In de zaak S.13.0006.N:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het
hoger beroep van de eiser, hem veroordeelt tot terugbetaling aan de
verweerster van 17.199,45 euro, vermeerderd met de verwijlintrest, en
oordeelt over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.
In de zaak S.13.0079.N:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer De Bruyn en de heer Maes.

N° 763
3°

— 8 december 2014
(AR S.13.0018.N)

KAMER

1° GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER. — RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — BASIS-, MINIMUM- EN
MAXIMUMBEDRAGEN. — VASTSTELLING. — SOCIAAL VERZEKERDE. — BEGRIP. —
GEVOLG.
2° RECHTSPLEGINGSVERGOEDING. — GERECHTSKOSTEN. — BURGERLIJKE
ZAKEN. — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER. — BASIS-, MINIMUM- EN MAXIMUMBEDRAGEN. — VASTSTELLING. — SOCIAAL VERZEKERDE. — BEGRIP. — GEVOLG.

1° en 2° De uitzonderingsregel inzake de gerechtskosten van het tweede lid van
artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek geldt bij vorderingen ingesteld door een sociaal verzekerde in de zin van de Wet Handvest Sociaal Verzekerde in een
procedure zoals bedoeld in artikel 580, 2°, Gerechtelijk Wetboek; de appelrechters stellen vast dat de vordering van de verweerder ertoe strekt te horen
zeggen dat hij in de periode vanaf 1 januari tot en met 30 november 2007 als
werknemer van een vennootschap diende te worden beschouwd; zij oordelen
dat de RSZ te dezen geen instelling is zoals bedoeld in artikel 2, 2°, Wet
Handvest Sociaal Verzekerde omdat hij geen prestaties van sociale zekerheid
toekent en de verweerder in de relatie met de eiser daarom ook geen natuurlijke persoon is die recht heeft op sociale prestaties in de zin van artikel 2, 7°,
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van het voormelde Handvest; de appelrechters die aldus oordelen en de
rechtsplegingsvergoeding op grond hiervan bepalen volgens artikel 3 Tarief
Rechtsplegingsvergoeding, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht (1). (Artt. 579, 6°, 580, 581, 582, 1° en 2°, en 1017, eerste en tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek; Art. 2, 7°, van de Wet Handvest Sociaal Verzekerde; Artt. 2, 3 en 4, Tarief Rechtsplegingsvergoeding)

(RSZ T. V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 14 september 2012.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, tenzij bijzondere wetten
anders bepalen, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Krachtens het tweede lid van voormeld artikel, wordt, behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, de overheid of de instelling, belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de
artikelen 579, 6°, 580, 581 en 582, 1° en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten verwezen.
Het derde lid van voormeld artikel bepaalt dat met sociaal verzekerden worden bedoeld, de sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°,
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “Handvest” van de sociaal verzekerde, hetzij “de natuurlijke personen die recht hebben op
sociale prestaties, er aanspraak op maken of er aanspraak op kunnen
maken, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun gemachtigden.”
2. Uit deze bepalingen volgt dat de uitzonderingsregel inzake de gerechtskosten van het tweede lid van artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek
geldt bij vorderingen ingesteld door een sociaal verzekerde in de zin
(1) Het Hof vernietigt de bestreden beslissing in zoverre het eiser veroordeelt tot
een rechtsplegingsvergoeding die de bedragen van artikel 4 Tarief Rechtsplegingsvergoeding overtreft. Het oordeelt dat er geen aanleiding tot verwijzing is. In deze zaak
maakt het Hof toepassing van artikel 1111, laatste lid Gerechtelijk Wetboek.
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van het voormelde Handvest in een procedure zoals bedoeld in artikel
580, 2°, Gerechtelijk Wetboek.
3. Krachtens artikel 4 Tarief Rechtsplegingsvergoeding worden de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding
voor een rechtspleging bedoeld in de artikelen 579 en 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek in afwijking van de artikelen 2 en 3 vastgesteld volgens tabel 3 en 4.
4. De appelrechters stellen vast dat de vordering van de verweerder
ertoe strekt te horen zeggen dat hij in de periode vanaf 1 januari tot en
met 30 november 2007 als werknemer van een vennootschap diende te
worden beschouwd.
Zij oordelen dat de RSZ te dezen geen instelling is zoals bedoeld in
artikel 2, 2°, Wet Handvest Sociaal Verzekerde omdat hij geen prestaties van sociale zekerheid toekent en de verweerder in de relatie met
de eiser daarom ook geen natuurlijke persoon is die recht heeft op sociale prestaties in de zin van artikel 2, 7°, van het voormelde Handvest.
De appelrechters die aldus oordelen en de rechtsplegingsvergoeding
op grond hiervan bepalen volgens artikel 3 Tarief Rechtsplegingsvergoeding, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Kosten
5. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
dient de eiser te worden veroordeeld tot de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiser veroordeelt tot
een rechtsplegingsvergoeding die de bedragen van artikel 4 Tarief
Rechtsplegingsvergoeding overtreft zijnde 120,25 euro in eerste aanleg
en 160,36 euro in hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: mevr.
Deconinck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Bruyn.

N° 764
3°

— 8 december 2014
(AR S.13.0035.N)

KAMER

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. — TOELAATBAARHEID. — TOESTAND
VAN SAMENLOOP TUSSEN SCHULDEISERS. — FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. — INVORDERING. — BELASTINGSCHULD. — SCHULDVERGELIJKING.
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Wanneer de minnelijke aanzuiveringsregeling geen uitdrukkelijke regeling bevat in verband met de mogelijkheid voor de fiscale administraties om toepassing te maken van artikel 334 Programmawet, het bij betwisting hierover aan
de rechter staat om via interpretatie van de minnelijke regeling te oordelen
of de administratie al dan niet over deze mogelijkheid beschikt. (Artt. 1675/
10, §§ 2 en 4, tweede lid, § 5, eerste en tweede lid, 1675/14, § 2, derde lid, en
1043, tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 334, eerste lid, Programmawet 2004)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. V. E.A.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, van 23 november 2012.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 334, eerste lid, Programmawet van 27 december 2004 (hierna: Programmawet), zoals hier van toepassing, bepaalt dat elke som die
aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het
raam van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting
over de toegevoegde waarde of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, door de bevoegde ambtenaar zonder formaliteit kan worden aangewend ter
betaling van de door deze belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom, opcentiemen en
verhogingen, fiscale of administratieve geldboeten, interest en kosten,
wanneer deze laatste niet of niet meer wordt betwist.
Krachtens het tweede lid van dit artikel blijft die bepaling van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolvabiliteitsprocedure.
2. Artikel 1675/10, § 2, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de schuldbemiddelaar een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling opstelt
dat de noodzakelijke maatregelen bevat voor de verwezenlijking van de
in artikel 1675/3 bedoelde doelstelling.
3. Krachtens artikel 1675/10, § 4, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
moet de minnelijke regeling door alle belanghebbende partijen worden
goedgekeurd. Ieder bezwaar moet ofwel bij aangetekende brief met ont-
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vangstbericht ofwel door middel van een verklaring bij de schuldbemiddelaar uiterlijk twee maand na de toezending van het ontwerp worden
ingebracht. Bij ontstentenis van bezwaar onder die voorwaarden en binnen die termijn, worden de partijen geacht met de regeling in te stemmen.
4. Krachtens artikel 1675/10, § 5, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bezorgt de schuldbemiddelaar, bij instemming van alle partijen, de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verslag van zijn werkzaamheden en
de dossierstukken aan de rechter.
Krachtens artikel 1675/10, § 5, tweede lid Gerechtelijk Wetboek neemt
de rechter akte van het gesloten akkoord en is artikel 1043, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek van toepassing.
5. Krachtens artikel 1675/14, § 2, derde lid, Gerechtelijk Wetboek kan
bij moeilijkheden die de uitvoering van de regeling belemmeren, de
zaak opnieuw voor de rechter worden gebracht.
6. Uit deze wetsbepalingen volgt dat:
— de minnelijke aanzuiveringsregeling in de regel de principes bevat
volgens dewelke de voor de schuldeisers beschikbare gelden onder hen
zullen worden verdeeld en verduidelijkt of bij deze verdeling al dan niet
rekening zal worden gehouden met of toepassing zal kunnen worden gemaakt van voorrechten of andere zekerheidsmechanismen.
— de minnelijke aanzuiveringsregeling waarvan akte werd genomen
door de rechter bindend is voor de partijen;
— een partij die van oordeel is dat door de rechter akte werd verleend
van de regeling ondanks een geldig en tijdig bij de schuldbemiddelaar
ingediend bezwaar of voorbehoud, desgevallend, bij toepassing van artikel 1043, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep dient aan te
tekenen tegen de aktename van het akkoord en dat bij gebrek aan hoger beroep, het akkoord ook haar verbindt;
— wanneer betwisting bestaat over de draagwijdte van de minnelijke
aanzuiveringsregeling, het aan de rechter staat om deze te interpreteren.
Hieruit volgt dat wanneer de minnelijke aanzuiveringsregeling geen
uitdrukkelijke regeling bevat in verband met de mogelijkheid voor de
fiscale administraties om toepassing te maken van artikel 334 Programmawet, het bij betwisting hierover aan de rechter staat om via interpretatie van de minnelijke regeling te oordelen of de administratie
al dan niet over deze mogelijkheid beschikt.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de schuldbemiddelaar een minnelijke aanzuiveringsregeling heeft
opgesteld en aan alle belanghebbenden heeft overgemaakt, waarin een
zogenaamde “open regeling” werd voorgesteld, met name een regeling
waarbij alle mogelijke beschikbare bedragen boven het aan de schuldenaar toegekende leefgeld en de aangelegde provisies, gedurende een termijn van zeven jaar ter beschikking zouden worden gesteld van de
schuldeisers ter betaling van de hoofdsom van hun schuldvorderingen,
waarbij deze beschikbare gelden “pro rata de schuldvorderingen”, dus
pondspondsgewijs, onder hen zouden worden verdeeld;
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— in het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling geen gewag
werd gemaakt van een mogelijke toepassing van artikel 334 Programmawet;
— de eiser zich akkoord heeft verklaard met dit voorstel “onder uitdrukkelijk voorbehoud voor wat de toepassing betreft van artikel 334
Programmawet”;
— ondanks dit voorbehoud, het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling ongewijzigd aan de rechter werd voorgelegd;
— bij vonnis van 31 maart 2010 akte werd verleend van het akkoord;
— door de eiser geen hoger beroep werd aangetekend tegen dit vonnis.
8. De appelrechter die oordeelt dat ook de eiser gebonden is door de
gehomologeerde minnelijke aanzuiveringsregeling, waarin de terugbetaling van de aanvaarde schuldvorderingen werd beperkt en de toepassingsmogelijkheid van artikel 334 Programmawet niet werd opgenomen
en die aldus te kennen geeft dat het niet uitdrukkelijk opnemen van
deze mogelijkheid tot schuldvergelijking in de minnelijke regeling, die
een pondspondsgewijze verdeling van alle beschikbare gelden voorzag,
aldus moet worden uitgelegd dat artikel 334 Programmawet niet kan
worden toegepast, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
van Eeckhoutte.

N° 765
3° KAMER — 8 december 2014
(AR S.13.0099.N — S.13.0126.N)
1° LOON. — BESCHERMING. — BEGRIP. — SOCIALE ZEKERHEID. — AANVULLING
VOORDELEN. — GEVOLG.
2° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — BIJDRAGE. — LOON. — BEGRIP. — SOCIALE ZEKERHEID. — AANVULLING VOORDELEN. — GEVOLG.
3° LOON. — BESCHERMING. — IN GELD WAARDEERBAAR VOORDEEL. — BEGRIP.
— GEVOLG.
4° SOCIALE ZEKERHEID. — WERKNEMERS. — BIJDRAGE. — LOON. — IN
GELD WAARDEERBAAR VOORDEEL. — BEGRIP. — GEVOLG.

1° en 2° Artikel 2, derde lid, 1°, c) Loonbeschermingswet sluit de door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaalde vergoedingen welke moeten
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worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de
verschillende takken van de sociale zekerheid, zonder enige beperking uit het
loonbegrip uit; een vergoeding moet worden beschouwd als een aanvulling
van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid indien het toegekende voordeel de dekking van een socialezekerheidsrisico tot voorwerp heeft; het toegekend voordeel heeft de dekking van
de socialezekerheidsrisico’s tot voorwerp indien het tot doel heeft het verlies
van het inkomen uit arbeid of de kosten voortkomend uit de realisatie van
een socialezekerheidsrisico te helpen dekken, zonder dat daarbij het statuut
of de functie van de werknemer in aanmerking moet worden genomen.
(Art. 2, derde lid, 1°, c) Loonbeschermingswet; Art. 14 RSZ-wet; Art. 23,
eerste en tweede lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid)
3° en 4° Wanneer de werkgever aan de werknemer een persoonlijke computer
gratis ter beschikking stelt om voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, dit
is om thuis vrij te gebruiken, wordt de werknemer geacht een voordeel in natura te genieten ter waarde van het in artikel 18, § 3, 10°, KB/WIB92 bepaalde
forfait; het arrest dat onbetwist ervan uitgaat dat de verweerster aan haar
werknemers een persoonlijke computer gratis ter beschikking stelt voor persoonlijk gebruik, maar oordeelt dat dit geen voordeel in natura oplevert omdat de eiser niet bewijst dat de werknemers privaat gebruik maken van de
hun ter beschikking gestelde persoonlijke computer, verantwoordt zijn beslissing dat de verweerster de gevorderde bijdragen op voordelen in natura niet
verschuldigd is, niet naar recht. (Art. 2, eerste lid, 3°, Loonbeschermingswet; Art. 20, §§ 1 en 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet; Art. 18, § 3, 10°,
KB/WIB92)

(RSZ T. TESSENDERLO

FINANCE N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het arbeidshof
te Brussel van 13 december 2012.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In de zaak S.13.0099.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit
arrest is gehecht, twee middelen aan.
In de zaak S.13.0126.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest en
dienen te worden gevoegd.
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B. Zaak S.13.0099.N
Eerste middel
2. Krachtens artikel 14 RSZ-wet en artikel 23, eerste en tweede lid,
Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, worden de bijdragen voor
de sociale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer
zoals omschreven in artikel 2 Loonbeschermingswet.
3. Krachtens artikel 2, derde lid, 1°, c) Loonbeschermingswet, worden
niet als loon beschouwd voor de toepassing van deze wet, de vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever betaald die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend
voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.
Deze bepaling sluit de door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaalde vergoedingen welke moeten worden beschouwd als een
aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken
van de sociale zekerheid, zonder enige beperking uit het loonbegrip uit.
4. Een vergoeding moet worden beschouwd als een aanvulling van de
voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid indien het toegekende voordeel de dekking van een socialezekerheidsrisico tot voorwerp heeft.
Het toegekend voordeel heeft de dekking van de socialezekerheidsrisico tot voorwerp indien het tot doel heeft het verlies van het inkomen
uit arbeid of de kosten voortkomend uit de realisatie van een socialezekerheidsrisico te helpen dekken, zonder dat daarbij het statuut of de
functie van de werknemer in aanmerking moet worden genomen.
5. Het middel dat ervan uitgaat dat uit de omstandigheid dat de toekenning van een schooltoelage afhankelijk wordt gesteld van het statuut of
de functie van de werknemer, volgt dat die schooltoelage niet in verband
kan worden gebracht met de realisatie van enig sociale zekerheidsrisico
maar als een bijkomend loon moet worden aangezien en dus niet kan worden aangenomen als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de
verschillende takken van de sociale zekerheid, faalt naar recht.
Tweede middel
Ontvankelijkheid
6. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het
middel kan niet tot cassatie leiden in zoverre het de artikelen 1315,
1349, 1350 en 1352 Burgerlijk Wetboek en artikel 870 Gerechtelijk Wetboek als geschonden aanwijst, omdat, indien het dictum van een bestreden beslissing gegrond is op een door het cassatieberoep bekritiseerde
reden, het Hof die reden mag vervangen door een rechtsgrond waardoor
het dictum van die beslissing naar recht wordt verantwoord; aangezien
de Koning niet gemachtigd werd om het door de eiser aangevoerde vermoeden in te voeren zou het arrest dat verondersteld vermoeden buiten
toepassing moeten hebben gelaten.
7. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid valt niet te
onderscheiden van die van het middel zelf.
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De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
8. Krachtens artikel 2, eerste lid, 3°, Loonbeschermingswet wordt onder
“loon” verstaan de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
Krachtens artikel 20, § 1, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet worden de voordelen in natura geschat tegen een in euro uitgedrukt bedrag dat met
hun courante waarde overeenstemt.
Krachtens artikel 20, § 2, 2°, van voormeld koninklijk besluit worden
het gebruik voor persoonlijke doeleinden van een gratis ter beschikking gestelde persoonlijke computer of internetaansluiting, evenals
het internetabonnement, geschat op de bedragen zoals ze forfaitair zijn
vastgesteld bij artikel 18, § 3, 10°, KB/WIB92.
Krachtens artikel 18, § 3, 10°, KB/WIB92 wordt het voordeel van het
persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC of
internetaansluiting vastgesteld op:
— 180 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde PC;
— 60 euro per jaar voor de internetaansluiting en het internetabonnement.
9. Uit die bepalingen volgt dat wanneer de werkgever aan de werknemer een persoonlijke computer gratis ter beschikking stelt om voor
persoonlijke doeleinden te gebruiken, dit is om thuis vrij te gebruiken,
de werknemer geacht wordt een voordeel in natura te genieten ter
waarde van het in artikel 18, § 3, 10°, KB/WIB92 bepaalde forfait.
10. Het arrest dat onbetwist ervan uitgaat dat de verweerster aan
haar werknemers een persoonlijke computer gratis ter beschikking
stelt voor persoonlijk gebruik, maar oordeelt dat dit geen voordeel in
natura oplevert omdat de eiser niet bewijst dat de werknemers privaat
gebruik maken van de hun ter beschikking gestelde persoonlijke computer, verantwoordt zijn beslissing dat de verweerster de gevorderde
bijdragen op voordelen in natura niet verschuldigd is, niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
C. Zaak S.13.0126.N
Derde onderdeel
11. Krachtens artikel 2, derde lid, 1°, c), Loonbeschermingswet, worden niet als loon beschouwd voor de toepassing van deze wet, de vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever betaald die
moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.
12. Uit de enkele omstandigheid dat een voordeel, dat beantwoordt
aan de voorwaarden van artikel 2, derde lid, 1°, c), Loonbeschermingswet, wordt toegekend aan een bepaalde categorie van werknemers, met
schending van artikel 45 RSZ-wet, volgt niet dat dit voordeel toch als
loon moet worden beschouwd.
Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken S.13.0099.N en S.13.0126.N.
In de zaak S.13.0099.N:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over het privaat gebruik van de laptop.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de beslissing
over de overige helft aan de feitenrechter over.
In de zaak S.13.0126.N:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het
incidenteel beroep van de eiseres.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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 Antwerpen.
8 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter: mevr. Deconinck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer De Bruyn en de heer Verbist.

N° 766
2°

— 9 december 2014
(AR P.13.0713.N)

KAMER

HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP. — EENPARIGHEID. — OP VERZET.
— VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE BIJ VERSTEK VEROORDEELDE BEKLAAGDE. — VERLAGING VAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF. — VERHOGING VAN
DE GELDBOETE EN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF.

De rechter verzwaart de toestand van de bij verstek veroordeelde beklaagde
niet wanneer hij op verzet de hoofdgevangenisstraf verlaagt en de geldboete
en vervangende gevangenisstraf verhoogt; de omstandigheid dat de hoofdgevangenisstraf eventueel niet zou worden uitgevoerd, terwijl de geldboete
waarschijnlijk wel zal worden ingevorderd, doet hieraan geen afbreuk (1).
(Art. 211bis Wetboek van Strafvordering)

(P. T. V. E.A.)
(1) Cass. 14 april 2010, AR P.09.1867.F, AC 2010, nr. 256.
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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 11 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van
Strafvordering: het arrest veroordeelt de eiser tot een hoofdgevangenisstraf van acht maanden, een geldboete van 100 euro, verhoogd met
45 opdeciemen tot 550 euro, en een vervangende gevangenisstraf van één
maand; het bij verstek gewezen arrest veroordeelde nochtans de eiser
tot een hoofdgevangenisstraf van twaalf maanden, een geldboete van
50 euro, verhoogd met 45 opdeciemen tot 275 euro, en een vervangende
gevangenisstraf van 15 dagen; het arrest verdubbelt aldus de geldboete
en de vervangende gevangenisstraf ten opzichte van het verstekarrest;
er is geen wettelijke regeling voor het wegen van de diverse correctionele straffen; de verhoging op verzet van de geldboete met een verhoogde vervangende gevangenisstraf kan zwaarder wegen dan een verlaging
van de bij verstek uitgesproken hoofdgevangenisstraf; eisers toestand
werd verzwaard door de verdubbeling van de geldboete en de vervangende gevangenisstraf; gevangenisstraffen kleiner dat één jaar worden
thans in België niet uitgevoerd, terwijl de geldboete wel wordt ingevorderd.
3. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering betreft de vereiste van
eenparigheid bij de appelrechters om een in eerste aanleg verleende
vrijspraak te vervangen door een veroordeling of een in eerste aanleg
uitgesproken straf te verzwaren. Die bepaling is vreemd aan de relatieve werking van het verzet.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. De rechter verzwaart de toestand van de bij verstek veroordeelde
beklaagde niet wanneer hij op verzet de hoofdgevangenisstraf verlaagt
en de geldboete en vervangende gevangenisstraf verhoogt. De omstandigheid dat de hoofdgevangenisstraf eventueel niet zou worden uitgevoerd, terwijl de geldboete waarschijnlijk wel zal worden ingevorderd,
doet hieraan geen afbreuk.
5. In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt
het eveneens naar recht.
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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 de door artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding zoals opgelegd door
het verstekarrest verhoogt van 50,00 euro tot 51,20 euro.
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 negen tienden van de kosten.
Laat het overige tiende ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer de Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Pringuet (bij
de balie te Gent).

N° 767
2°

— 9 december 2014
(AR P.13.0747.N)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN. — BORGSOM. — NIET-VERSCHIJNING VAN DE VEROORDEELDE BIJ DE
TENUITVOERLEGGING VAN HET VONNIS. — VERVALLENVERKLARING VAN DE
BORGSOM AAN DE STAAT. — RECHTER DIE DE VEROORDELING HEEFT UITGESPROKEN. — HOF VAN BEROEP DAT DE DOOR HET BEROEPEN VONNIS OPGELEGDE STRAF
BEVESTIGT. — GEVOLG.
2° BORGTOCHT. — STRAFZAKEN. — VOORLOPIGE HECHTENIS. — INVRIJHEIDSTELLING MET BORGSOM. — NIET-VERSCHIJNING VAN DE VEROORDEELDE BIJ DE
TENUITVOERLEGGING VAN HET VONNIS. — VERVALLENVERKLARING VAN DE
BORGSOM AAN DE STAAT. — RECHTER DIE DE VEROORDELING HEEFT UITGESPROKEN. — HOF VAN BEROEP DAT DE DOOR HET BEROEPEN VONNIS OPGELEGDE STRAF
BEVESTIGT. — GEVOLG.

1° en 2° Krachtens artikel 35, § 4, zevende lid, Voorlopige Hechteniswet wordt
de niet-verschijning van de veroordeelde bij de tenuitvoerlegging van het
vonnis vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken,
die tevens de borgsom vervallen verklaart aan de Staat; de rechtbank die de
veroordeling heeft uitgesproken is de rechter die de straf heeft opgelegd zo-
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dat, wanneer het hof van beroep op een ontvankelijk hoger beroep de door
het beroepen vonnis opgelegde straf bevestigt, het deze straf oplegt (1).

(PROCUREUR-GENERAAL

BIJ HET HOF VAN BEROEP TE

GENT T. M.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, correctionele kamer, van 7 maart 2013.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 35, § 4, zevende lid,
Voorlopige Hechteniswet: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte
dat onder de rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken de correctionele rechtbank te Veurne en niet het hof van beroep te Gent dient
te worden begrepen, omdat het arrest van 4 juni 2008 het beroepen vonnis bevestigt; ook in dit geval heeft het hof van beroep uitspraak gedaan over de strafvordering en komt het bijgevolg toe aan dit hof te
oordelen over de bestemming van de borgsom; het hof van beroep heeft
zich bijgevolg ten onrechte onbevoegd verklaard.
2. Krachtens artikel 35, § 4, zevende lid, Voorlopige Hechteniswet
wordt de niet-verschijning van de veroordeelde bij de tenuitvoerlegging
van het vonnis vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling heeft
uitgesproken, die tevens de borgsom vervallen verklaart aan de Staat.
De rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken is de rechter die
de straf heeft opgelegd. Wanneer het hof van beroep op een ontvankelijk hoger beroep de door het beroepen vonnis opgelegde straf bevestigt,
legt het deze straf op.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij
het arrest van 4 juni 2008 het hof van beroep te Gent op de hogere beroepen van de verweerder en het openbaar ministerie de door het vonnis
van de correctionele rechtbank te Veurne van 26 juni 2007 opgelegde bestraffing heeft bevestigd. Aldus is de in artikel 35, § 4, zevende lid, Voorlopige Hechteniswet bedoelde rechter het hof van beroep te Gent.
Het bestreden arrest oordeelt dat de appelrechters niet bevoegd zijn
te oordelen over de vordering van het openbaar ministerie tot vaststelling van de niet-verschijning van de verweerder bij de tenuitvoerleg(1) Zie Cass. 28 september 2010, AR P.10.1065.N, AC 2010, nr. 556.
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ging van zijn straf en tot vervallenverklaring van de borgsom aan de
Staat. Aldus is het bestreden arrest is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigd arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, anders samengesteld.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer de Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 768
2°

— 9 december 2014
(AR P.13.0756.N)

KAMER

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — TELEFOONTAP. — RECHTSTREEKSE VERTALING
VAN DE OPNAMEN. — GEVOLG.

Noch de artikelen 90sexies en 90septies Wetboek van Strafvordering, noch de
algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht
van verdediging verzetten zich ertegen dat de opnamen verricht als gevolg
van de maatregelen met toepassing van de artikelen 90ter, 90quater en
90quinquies Wetboek van Strafvordering rechtstreeks worden vertaald en
die rechtstreekse vertaling wordt overgeschreven (1).

(C.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 27 maart 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(1) Zie L. ARNOU, “Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek”, Com. Straf., Kluwer, nr. 55 en nr. 73.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 90sexies en 90septies Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces: het arrest kon niet oordelen dat de omstandigheid dat de afgeluisterde gesprekken niet in de
oorspronkelijke taal werden overgeschreven, de betrouwbaarheid van
het bewijs niet aantast; de eiser kan niet worden verplicht om een vertaler te gelasten die ter griffie de opnames gaat beluisteren en toetsen
aan de schriftelijke vertaling ervan in het strafdossier; aldus is het
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces aangetast; het
arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser geen kritiek zou hebben gehad
op de inhoud van de vertalingen; bij afwezigheid van de wettelijk bepaalde overschrijving in de taal van de communicatie kan de eiser geen
controle uitoefenen op de keuze van de relevante gesprekken, waardoor
zijn recht van verdediging wordt miskend.
3. Noch de artikelen 90sexies en 90septies Wetboek van Strafvordering,
noch de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces
en het recht van verdediging verzetten zich ertegen dat de opnamen
verricht als gevolg van de maatregelen met toepassing van de artikelen
90ter, 90quater en 90quinquies Wetboek van Strafvordering rechtstreeks
worden vertaald en die rechtstreekse vertaling wordt overgeschreven.
Elke procespartij heeft de mogelijkheid om, desgevallend met bijstand van een vertaler, de overgeschreven opnames zelf te raadplegen
en wat betreft de niet-overgeschreven opnames, deze te raadplegen na
de in artikel 90septies, zesde tot en met achtste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde toelating te hebben verkregen.
Aldus kan elke procespartij de juistheid en de betrouwbaarheid van de
vertaling controleren en nagaan of bepaalde niet-overgeschreven opnames alsnog moeten worden overgeschreven. Op die wijze zijn het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging afdoende gewaarborgd.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
4. Met de redenen die het arrest bevat, verantwoordt het naar recht
de beslissing dat de rechtstreekse vertaling van de opnames de betrouwbaarheid van het bewijs en eisers recht op een eerlijk proces niet
heeft aangetast.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel of
verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
6. Met de in het middel weergegeven redenen verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat de niet overschrijving in de oorspronkelijke taal van de van belang geachte afgeluisterde
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telefoongespreken de betrouwbaarheid van dit bewijs noch eisers recht
op eerlijk proces aantast.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het
overige
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de door artikel 91,
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding zoals opgelegd door
het verstekarrest verhoogt van 25,00 euro tot 51,20 euro.
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 negen tienden van de kosten.
Laat het overige tiende ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer de Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer De Ketelaere
(bij de balie te Leuven).

N° 769
2°

— 9 december 2014
(AR P.13.1865.N)

KAMER

TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — VERZOEK OM TAALWIJZIGING. — BEOORDELING. —
VOORWAARDEN.

Artikel 23 Taalwet Gerechtszaken kent aan een beklaagde in beginsel het recht
toe om in de in die bepaling bedoelde gevallen de verwijzing te horen bevelen
naar een gerecht waar de taal van de rechtspleging die is welke de beklaagde
kent of waarin hij zich gemakkelijker uitdrukt; de rechter mag het verzoek om
taalwijziging evenwel afwijzen indien er omstandigheden zijn eigen aan de
zaak die maken dat het aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt; de rechter oordeelt onaantastbaar over het voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden maar het Hof gaat wel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen
gevolgen afleidt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (1).
(1) Cass. 15 november 2011, AR P.11.0563.N, AC 2011, nr. 618.
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(B. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Dendermonde van 16 oktober 2013.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier
middelen aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Derde middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 23
Taalwet Gerechtszaken, alsmede miskenning van het recht van verdediging: het bestreden vonnis wijst ten onrechte het verzoek van de eisers om de zaak door te verwijzen naar de dichtstbij gelegen
Franstalige rechtbank af om redenen dat de overlading te Wetteren
plaatsvond, op een in Vlaanderen geleden gewestweg en dat bij overlading onder een van de assen van meer dan 5% beschadiging van deze
Vlaamse wegeninfrastructuur wordt vermoed; daardoor is elke doorverwijzing naar een Franstalige rechtbank onmogelijk voor een overtreding op een in het Vlaams Gewest gelegen openbare weg.
2. Artikel 23, tweede en vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt:
“De beklaagde die alleen Frans kent of zich gemakkelijker in die taal
uitdrukt kan, wanneer hij terechtstaat voor een politierechtbank of
een correctionele rechtbank waarvan de taal van de rechtspleging het
Nederlands is, vragen dat de rechtspleging in het Frans geschiedt.
In de gevallen bedoeld in de leden 1 tot 3, gelast de rechtbank de verwijzing naar het dichtstbijgelegen gerecht van dezelfde rang, waarvan
de taal van rechtspleging de taal is die door de beklaagde is gevraagd.
De rechtbank kan evenwel beslissen wegens de omstandigheden van de
zaak niet op de aanvraag van de beklaagde te kunnen ingaan.”
3. Artikel 23 Taalwet Gerechtszaken kent aan een beklaagde in beginsel het recht toe om in de in die bepaling bedoelde gevallen de verwijzing te horen bevelen naar een gerecht waar de taal van de
rechtspleging die is welke de beklaagde kent of waarin hij zich gemakkelijker uitdrukt.
De rechter mag het verzoek om taalwijziging evenwel afwijzen indien
er omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken dat het aangewezen is dat hijzelf de zaak beoordeelt. De rechter oordeelt onaantastbaar
over het voorhanden zijn van dergelijke omstandigheden. Het Hof gaat
wel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
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2. Het bestreden vonnis grondt de afwijzing van het verzoek van de eisers tot taalwijziging in wezen op het gegeven dat de vervolgde feiten,
de veroorzaakte schade en de vaststellingen te situeren zijn op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest (Wetteren). Dit zijn geen omstandigheden eigen aan de zaak als bedoeld door artikel 23, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken. Noch met deze redenen noch met de overige in het
bestreden vonnis vermelde redenen, verantwoorden de appelrechters de
afwijzing van het verzoek van de eisers tot taalwijziging naar recht.
Het middel is zoverre gegrond.
Overige middelen
5. De overige middelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen,
rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer de Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Franken (bij
de balie te Luik).

N° 770
2°

— 9 december 2014
(AR P.14.0537.N)

KAMER

1° STRAF. — VRIJHEIDSSTRAFFEN. — DUUR
GENISSTRAF.

VAN TWAALF MAANDEN GEVAN-

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
29. — ARTIKEL 29TER. — STRAFFEN VERDUBBELD BIJ HERHALING. — DUUR VAN
TWAALF MAANDEN GEVANGENISSTRAF.

1° Artikel 25, laatste lid, Strafwetboek bepaalt dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is; hieruit volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf maanden 360 dagen bedraagt; deze duur is aldus niet gelijk
aan de duur van een gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt (1).
2° De appelrechters die wegens een inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet,
gepleegd in staat van herhaling, veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf
(1) Cass. 5 juni 2007, AR P.07.0121.N, AC 2007, nr. 297.
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van een jaar, waarvan de tenuitvoerlegging van de helft uitgesteld wordt gedurende een periode van drie jaar, en tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met opdeciemen, leggen een onwettige straf op. (Art. 29ter
Wegeverkeerswet)

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brugge van 28 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Van Hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 25 Strafwetboek en de
artikelen 29ter en 67ter Wegverkeerswet: de appelrechters veroordelen
de eiser wegens inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet in staat van
herhaling tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar, waarvan een deel
met uitstel van tenuitvoerlegging, en tot een geldboete van 500 euro; de
maximale gevangenisstraf bedraagt evenwel twaalf maanden of 360 dagen, niet een jaar of 365 dagen; het bestreden vonnis dat een hogere
straf oplegt dan twaalf maanden, is niet naar recht verantwoord.
2. Artikel 29ter Wegverkeerswet bestraft hij die de verplichtingen bedoeld in artikel 67ter niet nakomt, met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 4000 euro of met
een van die straffen alleen. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een
vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 25, laatste lid, Strafwetboek bepaalt dat de duur van een
maand gevangenisstraf dertig dagen is.
Hieruit volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf maanden 360 dagen bedraagt; deze duur is aldus niet gelijk aan de duur van
een gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt.
3. De appelrechters die de eiser wegens een inbreuk op artikel 67ter
Wegverkeerswet, gepleegd in staat van herhaling, veroordelen tot een
hoofdgevangenisstraf van een jaar, waarvan de tenuitvoerlegging van
de helft uitgesteld wordt gedurende een periode van drie jaar, en tot een
geldboete van 500 euro, verhoogd met opdeciemen, leggen de eiser aldus
een onwettige straf op.
Het middel is gegrond.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De onwettigheid van de straf tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan.
Wat de schuldigverklaring betreft, zijn de substantiële of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de
beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser tot straf veroordeelt en hem veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep
en laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank
West-Vlaanderen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samengesteld.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Hoogenbemt. — Gelijkluidende conclusie: de heer
de Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer
Maes.

N° 771
2°

— 9 december 2014
(AR P.14.1809.N)

KAMER

WRAKING. — WETTIGE VERDENKING. — VOORZITTER VAN CORRECTIONELE KAMER. — CONCLUSIES VAN BEKLAAGDE. — NIET OP VOORHAND MEDEDELING AAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. — VERPLICHTING TOT UITSTEL VAN DE ZAAK. — GEVOLG.

Uit de omstandigheid dat de voorzitter van de correctionele kamer van het hof
van beroep die moet oordelen over het verzet tegen een arrest bij verstek,
waarvan de behandeling reeds eenmaal werd uitgesteld, zijn ergernis uitspreekt over het feit dat omvangrijke conclusies niet op voorhand aan het
openbaar ministerie werden meegedeeld, zodat de noodzaak om het tegensprekelijk karakter van het debat te verzekeren in feite verplicht om de behandeling van de zaak uit te stellen, waardoor de behandeling van de zaken
op gestelde datum en uur in het gedrang komt, kan niet worden afgeleid dat
de gewraakte kamervoorzitter zich mengt in de organisatie van de verdediging van de verzoeker; zijn optreden kan in de ogen van de verzoeker, de partijen en derden geen gewettigde verdenking doen ontstaan dat hij niet langer
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geschikt zou zijn om onafhankelijk en onpartijdig te oordelen over de zaak
van de verzoeker, zodat het verzoek tot wraking ongegrond is (1).

(S.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoek tot wraking dat aan dit arrest is gehecht, beoogt de wraking van kamervoorzitter Camille Liesens, voorzitter van de dertiende
kamer van het hof van beroep te Antwerpen, in het kader van de behandeling van het hoger beroep in zake het dossier met notitienummer
TU.60.F1.102683-06, dat ten laste van de eiser voor dat hof aanhangig is.
Op 28 november 2014 heeft kamervoorzitter Camille Liesens de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring
afgelegd, waarbij hij weigert zich van de zaak te onthouden.
Op 8 december 2014 legde de verzoeker tot wraking op de griffie van
het Hof een conclusie neer.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het verzoek tot wraking is gesteund op artikel 6 EVRM, artikel
828, 1°, Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdige rechter: op 16 oktober 2014 werd de verzoeker bij verstek door
het hof van beroep te Antwerpen veroordeeld; hiertegen tekende hij
verzet aan dat op 13 november 2014 zou behandeld worden; op die rechtszitting werd de zaak uitgesteld om op 27 november 2014, samen met andere verzetten, te worden behandeld; voorafgaand aan die rechtszitting
deelde de raadsman van de verzoeker conclusies mee aan het openbaar
ministerie; deze vroeg de zaak uit te stellen om te antwoorden; hierop
reageerde de voorzitter dat “hij bijzonder veel ongenoegen heeft over de
advocaten die conclusies vlak voor de zitting meedelen”; de griffier akteerde in het proces-verbaal van de rechtszitting: “De voorzitter zegt
dat hij zich ergert aan het feit dat op het laatste moment conclusies
worden neergelegd”; in strafzaken moet een conclusie op de rechtszitting worden neergelegd; er is dus geen sprake van een dilatoire conclusie zodat de voorzitter zich daar niet over mag ergeren; met zijn
uitspraak heeft de voorzitter zich negatief uitgelaten over de wijze
waarop de verzoeker zich verdedigt; hij gaf blijk van ergernis voor de
normale uitoefening van het recht van verdediging en ging de grenzen
van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te buiten, minstens gaf hij
daarvan de schijn.
(1) Zie Cass. 8 april 2005, AR C.05.0155.N, AC 2005, nr. 214.
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2. In de akte van weigering te berusten in de wraking heeft kamervoorzittter C. Liesens verklaard dat:
— het met het oog op een goede rechtsbedeling, in deze zoals in alle
zaken, zijn bekommernis en streven is om de zaken te behandelen op de
gestelde datum en uur;
— de zaken evenwichtig worden gespreid over de voorziene zittingen;
— bij de aanvang van de zaak de raadsman van de verzoeker twee omstandige conclusies meedeelde aan het openbaar ministerie;
— hij daarop, zoals in het verleden, uiting gaf aan zijn ongenoegen en
ergernis omdat de zaak in feite niet kon worden behandeld omwille van
de noodzaak om tegenspraak te verzekeren;
— de uiting van ergernis geen oordeel of vooroordeel inhoudt, noch
ten aanzien van de beklaagde, noch ten aanzien van zijn raadsman,
maar wel betrekking heeft op het feit dat de conclusies niet tijdig aan
het openbaar ministerie werden meegedeeld, te weten op een ogenblik
dat dit nog kennis kon nemen van de inhoud ervan;
— het niet tijdig meedelen van de conclusie meebrengt dat voorziene
zittingstijd verloren gaat, deze zaak pas later kan behandeld worden en
andere vastgestelde zaken moeten worden uitgesteld.
3. Uit het verzoekschrift en het antwoord daarop blijkt dat de uitgedrukte ergernis niet gaat over de verplichting in strafzaken om conclusies op te rechtszitting neer te leggen en dus over de normale
uitoefening van het recht van verdediging, maar wel over het feit dat
omvangrijke conclusies niet voorafgaandelijk worden meegedeeld op
een ogenblik dat het openbaar ministerie daar nog kennis kan van nemen.
4. Volgens artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek kan iedere rechter
worden gewraakt wegens wettige verdenking. Er is wettige verdenking
indien de aangevoerde feiten bij de verzoeker, partijen en derden de verdenking kunnen wekken dat de magistraat niet langer op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak kan doen.
5. Uit de omstandigheid dat de voorzitter van de correctionele kamer
van het hof van beroep die moet oordelen over het verzet tegen een arrest bij verstek, waarvan de behandeling reeds eenmaal werd uitgesteld, zijn ergernis uitspreekt over het feit dat omvangrijke conclusies
niet op voorhand aan het openbaar ministerie werden meegedeeld, zodat de noodzaak om het tegensprekelijk karakter van het debat te verzekeren in feite verplicht om de behandeling van de zaak uit te stellen,
waardoor de behandeling van de zaken op gestelde datum en uur in het
gedrang komt, kan niet worden afgeleid dat de gewraakte kamervoorzitter zich mengt in de organisatie van de verdediging van de verzoeker.
Zijn optreden kan in de ogen van de verzoeker, de partijen en derden
geen gewettigde verdenking doen ontstaan dat hij niet langer geschikt
zou zijn om onafhankelijk en onpartijdig te oordelen over de zaak van
de verzoeker.
6. Het verzoek tot wraking is ongegrond.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2868 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2868

ARRESTEN VAN CASSATIE

9.12.14 - N° 772

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Veroordeelt de verzoeker tot wraking tot de kosten.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer de Swaef,
plaatsvervangend advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Cauter
(bij de balie te Gent).

N° 772
2°

— 9 december 2014
(AR P.13.1663.N)

KAMER

1° MISDRIJF. — ALLERLEI. — WET ROOKVERBOD 2009. — PLAATSEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK. — ALS PRIVATE VERTREKKEN TE BESCHOUWEN GESLOTEN PLAATSEN. — BEGRIP.
2° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — STRAFZAKEN. —
WET ROOKVERBOD 2009. — ALGEMEEN ROOKVERBOD VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN. — BESTAANBAARHEID MET ARTIKEL 128 VAN DE GRONDWET EN
ARTIKEL 5, § 1, I, EERSTE LID, 8°, EN TWEEDE LID, 2°, VAN DE BIJZONDERE WET
VAN 8 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
3° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — STRAFZAKEN. —
WET ROOKVERBOD 2009. — ALGEMEEN ROOKVERBOD VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN. — BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKEL 128 VAN DE GRONDWET
EN ARTIKEL 5, § 1, I, EERSTE LID, 8°, EN TWEEDE LID, 2°, VAN DE BIJZONDERE WET
VAN 8 AUGUSTUS 1980 TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
4° GRONDWETTELIJK HOF. — PREJUDICIEEL GESCHIL. — STRAFZAKEN. —
WET ROOKVERBOD 2009. — ALGEMEEN ROOKVERBOD VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN. — DRANKGELEGENHEDEN. — BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.
5° PREJUDICIEEL GESCHIL. — GRONDWETTELIJK HOF. — STRAFZAKEN. —
WET ROOKVERBOD 2009. — ALGEMEEN ROOKVERBOD VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN. — DRANKGELEGENHEDEN. — BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET. — HOF VAN CASSATIE. — VERPLICHTING.

1° Uit de onderlinge samenhang van de bepalingen van de artikelen 2, 3°, en
11, § 2, 1°, Wet Rookverbod 2009 volgt dat de plaatsen bedoeld in artikel 11,
§ 2, 1°, van deze wet beperkt zijn tot de in de bedoelde instellingen en gevangenissen aanwezige privéruimten die strekken tot het feitelijke verblijf van
de personen die er worden opgenomen, verzorgd of opgesloten en aldus strekken die ruimten zich niet uit tot plaatsen in die instellingen en gevangenissen die voor het publiek toegankelijk zijn en bijgevolg zijn die ruimten
geenszins vergelijkbaar met cafés die uit hun aard voor het publiek toegan-
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kelijk zijn; de omstandigheid dat personeel in de vermelde instellingen en gevangenissen bij het betreden van de bedoelde privéruimten in contact
kunnen komen met tabaksrook, houdt niet in dat die ruimten voor het publiek toegankelijk zijn en doet bijgevolg aan het voorgaande geen afbreuk.
2° en 3° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of het rookverbod
zoals vervat in artikel 3 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, artikel 128 van
de Grondwet en artikel 5, § 1, I, eerste lid, 8°, en tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen schendt, in
zoverre de wet, door het instellen van een algemeen rookverbod voor plaatsen
die publiek toegankelijk zijn, voorziet in maatregelen inzake preventieve gezondheidszorg, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof.
4° en 5° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 2, 7°, artikel 2, 9°, v, artikel 3, artikel 6 en artikel 14 Wet Rookverbod 2009: 1) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in samenhang gelezen met artikel
23 ervan, met artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen en met artikel II.3 van het Wetboek van economisch recht, krachtens hetwelk iedereen vrij is om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen, doordat die bepalingen voorzien in de
mogelijkheid om een afgesloten rookkamer te installeren die voorzien is van
een gespecialiseerd rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem dat voldoet
aan de voorwaarden die de Koning bepaalt, en waarin het, in een afwijking
op het principieel rookverbod, wel is toegelaten om te roken en, 2) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het door artikel 16
van de Grondwet en artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM
gewaarborgde eigendomsrecht van de uitbaters van drankgelegenheden die
geen personeel tewerk stellen schenden, wier drankgelegenheden door de wet
als voor “publiek toegankelijke plaatsen” worden beschouwd, waardoor het
algemeen rookverbod er onverkort van toepassing is, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

(V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 september 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 128, § 1, Grondwet, artikel 5, § 1, I, 2° (lees thans artikel 5, § 1, I, eerste lid, 8°, en tweede lid,
2°), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna: Bijzondere Wet Hervorming Instellingen) en artikel 26,
§ 2, derde lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof: het arrest, dat de eiser veroordeelt wegens inbreuk op artikel 3 van de wet van 22 december
2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (hierna: Wet Rookverbod 2009), wijst ten onrechte eisers verzoek af tot het stellen van de volgende prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof: “Schendt het rookverbod zoals vervat in artikel 3 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling
voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter
bescherming van werknemers tegen tabaksrook, artikel 128 van de
Grondwet en artikel 5, § 1, I, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre de wet, door het instellen van een algemeen rookverbod voor plaatsen die publiek toegankelijk zijn, voorziet in maatregelen inzake preventieve gezondheidszorg?”
omdat er klaarblijkelijk geen sprake is van enige schending; het arrest
steunt hiervoor op het oordeel dat de federale wetgever zich met het
aannemen van de Wet Rookverbod 2009 geen bevoegdheid betreffende
een persoonsgebonden aangelegenheid heeft toegeëigend die krachtens
artikel 128, § 1, Grondwet is voorbehouden aan de Gemeenschappen, gelet op zijn bevoegdheid voor de volksgezondheid en tot het nemen van
nationale maatregelen inzake profylaxis, wat betrekking heeft op het
nationaal voorkomen van ziektes in het algemeen; evenwel heeft de in
artikel 5, § 1, I, 2° (lees thans artikel 5, § 1, I, tweede lid, 2°), Bijzondere
Wet Hervorming Instellingen bepaalde uitzondering betreffende profylaxis enkel betrekking op verplichte inentingen, maar niet op maatregelen die onder meer strekken tot het voorkomen van kanker, zoals dat
het geval is met de Wet Rookverbod 2009; het rookverbod kan ook niet
worden gebaseerd op de federale bevoegdheid inzake de volksgezondheid, aangezien er op de bevoegdheid van de Gemeenschappen geen algemene uitzondering voor de volksgezondheid bestaat; evenmin kan
dat verbod worden gebaseerd op de federale bevoegdheid inzake arbeidsbescherming, aangezien hierdoor geen algemeen rookverbod wordt verantwoord; integendeel moeten de toegewezen bevoegdheden ruim
worden uitgelegd en moeten de uitzonderingen erop beperkend worden
uitgelegd, zodat zij niet de betekenis ontnemen van de toegewezen bevoegdheid; de eiser verzoekt de voormelde prejudiciële vraag te stellen
aan het Grondwettelijk Hof.
2. Er is grond tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, met dien verstande dat die vraag in het dictum wordt
aangepast aan de vervanging van artikel 5, § 1, I, Bijzondere Wet Her-
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vorming Instellingen bij artikel 6 van de Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming van 6 januari 2014, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014 en in werking getreden op
1 juli 2014.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet
en van de artikelen 9, § 2, en 26, § 2, tweede lid, 2°, en derde lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof: het arrest wijst ten onrechte eisers verzoek af tot het stellen van de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof: “Schenden artikel 2, 3° en artikel 11 § 2, 1° van de
wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 12 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten
plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, doordat die bepalingen voorzien in een uitzondering op het algemeen rookverbod voor gesloten plaatsen van
instellingen van maatschappelijke dienstverlening en van de gevangenissen, die voor de toepassing van de wet als ‘private vertrekken’ worden beschouwd, waardoor het algemeen rookverbod er dus niet van
toepassing is, en niet als ‘plaatsen toegankelijk voor het publiek’, waar
het algemeen rookverbod wel van toepassing is?”, eensdeels omdat de
voorgestelde vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen in de
voorliggende zaak wegens het feit dat, gelet op het arrest nr. 37/2011 van
15 maart 2011 van het Grondwettelijk Hof, de eventuele ongrondwettigheid van de aangevoerde uitzondering de strafbaarheid van de vervolgde feiten niet wegneemt, anderdeels omdat de vraag onduidelijk is
geformuleerd; artikel 11, § 2, 1°, Wet Rookverbod 2009 bepaalt een uitzondering op het rookverbod voor gesloten plaatsen van instellingen
van maatschappelijke dienstverlening en gevangenissen, die als private vertrekken worden beschouwd; anderzijds geldt het rookverbod voor
cafés die krachtens artikel 2, 3°, van die wet beschouwd worden als
plaatsen toegankelijk voor het publiek; dit kunstmatig onderscheid
houdt een ongelijke behandeling in waarvoor geen redelijke verantwoording voorhanden is; beide plaatsen zijn immers vrij voor het publiek toegankelijk en zijn dus niet beperkt tot de gezinssfeer; het
onderscheid is bovendien niet pertinent omdat de werknemers van instellingen van maatschappelijke dienstverlening en gevangenissen nog
steeds kunnen worden blootgesteld aan tabaksrook; de prejudiciële
vraag is niet onduidelijk en is wel degelijk relevant voor de uitspraak
in de onderhavige zaak; bovendien geeft het arrest aan het bovenvermelde arrest 37/2011 een niet-toegelaten analoge interpretatie omdat
het Grondwettelijk Hof zich over de thans voorgestelde vraag nog niet
heeft uitgesproken; de eiser verzoekt de voormelde prejudiciële vraag
te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
4. Artikel 2 Wet Rookverbod 2009 bepaalt:
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“Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan
wordt verstaan onder:
3° plaats toegankelijk voor het publiek:
a) plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer;
b) onder meer inrichtingen of gebouwen van volgende aard:
i. overheidsplaatsen;
ii. stations;
iii. luchthavens;
iv. handelszaken;
v. plaatsen waar al dan niet tegen betaling aan het publiek diensten
worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen
en/of dranken ter consumptie worden aangeboden;
vi. plaatsen waar zieken of bejaarden worden opgevangen of verzorgd;
vii. plaatsen waar preventieve of curatieve gezondheidszorgen worden
verstrekt;
viii. plaatsen waar kinderen of jongeren op schoolgaande leeftijd worden opgevangen, gehuisvest of verzorgd;
ix. plaatsen waar onderwijs en/of beroepsopleidingen worden verstrekt;
x. plaatsen waar vertoningen plaatsvinden;
xi. plaatsen waar tentoonstellingen worden georganiseerd;
xii. plaatsen waar sport wordt beoefend;”
Artikel 11 Wet Rookverbod 2009 bepaalt:
“§ 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:
1° de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van alle
instellingen van maatschappelijke dienstverlening en van de gevangenissen, waar de bewoners en niet-bewoners kunnen roken onder de
voorwaarden die er voor hen zijn vastgelegd;”
5. Uit de onderlinge samenhang van die bepalingen volgt dat de plaatsen bedoeld in artikel 11, § 2, 1°, Wet Rookverbod 2009 beperkt zijn tot
de in de bedoelde instellingen en gevangenissen aanwezige privéruimten die strekken tot het feitelijke verblijf van de personen die er worden opgenomen, verzorgd of opgesloten. Aldus strekken die ruimten
zich niet uit tot plaatsen in die instellingen en gevangenissen die voor
het publiek toegankelijk zijn. Bijgevolg zijn die ruimten geenszins vergelijkbaar met cafés die uit hun aard voor het publiek toegankelijk
zijn. De omstandigheid dat personeel in de vermelde instellingen en gevangenissen bij het betreden van de bedoelde privéruimten in contact
kunnen komen met tabaksrook, houdt niet in dat die ruimten voor het
publiek toegankelijk zijn en doet bijgevolg aan het voorgaande geen afbreuk.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
6. Met de afwijzing van eisers prejudiciële vraag schendt het arrest de
in het middel aangevoerde bepalingen niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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7. Gelet op wat voorafgaat, is er voor het Hof evenmin grond tot het
stellen van de prejudiciële vraag.
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 1.1 Eerste Aanvullend
Protocol EVRM, de artikelen 10, 11, 16 en 23 Grondwet, artikel 6, § 1, VI,
Bijzondere Wet Hervorming Instellingen en de artikelen 9, § 2, en 26, § 2,
tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, alsmede miskenning
van het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, ingesteld bij
artikel 7 van het decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791 tot afschaffing
van de gilden: het arrest wijst ten onrechte eisers verzoek af tot het
stellen van de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof:
“Schenden de artikelen 2, 7°, artikel 2, 9°, v, artikel 3, artikel 6 en artikel 14 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling
voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter
bescherming van werknemers tegen tabaksrook:
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 23 ervan, met artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met het beginsel van de
vrijheid van handel en nijverheid, zoals die werd ingesteld bij artikel 7
van het zogenaamde Decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van de gilden, doordat die bepalingen voorzien in de mogelijkheid
om een afgesloten rookkamer te installeren die voorzien is van een gespecialiseerd rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem dat voldoet
aan de voorwaarden die de Koning bepaalt, en waarin het, in een afwijking op het principieel rookverbod, wel is toegelaten om te roken?
— de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
het door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de uitbaters
van drankgelegenheden die geen personeel tewerk stellen, wier drankgelegenheden door de wet als voor ‘publiek toegankelijke plaatsen’
worden beschouwd, waardoor het algemeen rookverbod er onverkort
van toepassing is?”
omdat dat Hof in essentie de voorgestelde vragen reeds heeft beantwoord bij arrest nr. 37/2011 van 15 maart 2011; de middelen die destijds
aan dat Hof werden voorgelegd hadden echter geen betrekking op het
thans aangevoerde grondwettigheidsbezwaar; het is de rechter niet toegestaan om de motieven van een arrest van het Grondwettelijk Hof uit
te breiden naar een andere rechtsvraag dan degene waarover dat Hof
uitspraak heeft gedaan; vele, vooral kleine cafés hebben niet de ruimtelijke of financiële mogelijkheid een rookkamer in te richten, zodat
een ongelijke behandeling ontstaat tussen horecazaken die aan de wettelijke voorwaarden om een rookkamer te installeren kunnen voldoen
en inrichtingen die deze mogelijkheid niet hebben; om dezelfde redenen
houdt de wettelijke regeling ook een onevenredig concurrentieel nadeel en bijgevolg een miskenning van de vrijheid van handel en nijverheid in voor de café-uitbaters die geen mogelijkheid hebben een
rookkamer in te richten; doordat de wet aan die uitbaters eigendoms-
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investeringen voorschrijft waaraan zij niet kunnen voldoen, worden zij
ook ontriefd van hun eigendomsgenot (omzet); de eiser verzoekt de
voormelde prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
9. Er is grond tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, met dien verstande evenwel dat die vraag in het dictum
wordt aangepast aan de opheffing van het decreet van 2-17 maart 1791
tot afschaffing van het gildewezen bij artikel 3 van de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van economisch recht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013 en in werking
getreden op 12 december 2013 krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde
boeken van het Wetboek van economisch recht, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 11 december 2013.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het betrekking heeft op de
weigering van het arrest de in het tweede middel bedoelde prejudiciële
vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof geantwoord heeft op de volgende prejudiciële vragen:
“Schendt het rookverbod zoals vervat in artikel 3 van de wet van
22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van
werknemers tegen tabaksrook, artikel 128 van de Grondwet en artikel 5,
§ 1, I, eerste lid, 8°, en tweede lid, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, in zoverre de wet, door het instellen
van een algemeen rookverbod voor plaatsen die publiek toegankelijk
zijn, voorziet in maatregelen inzake preventieve gezondheidszorg?”
en
“Schenden artikel 2, 7°, artikel 2, 9°, v, artikel 3, artikel 6 en artikel
14 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling
voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter
bescherming van werknemers tegen tabaksrook:
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 23 ervan, met artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met artikel II.3 van het
Wetboek van economisch recht, krachtens hetwelk iedereen vrij is om
enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen, doordat die bepalingen voorzien in de mogelijkheid om een afgesloten rookkamer te
installeren die voorzien is van een gespecialiseerd rookafzuigsysteem
of verluchtingssysteem dat voldoet aan de voorwaarden die de Koning
bepaalt, en waarin het, in een afwijking op het principieel rookverbod,
wel is toegelaten om te roken?
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het
door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1.1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de uitbaters
van drankgelegenheden die geen personeel tewerk stellen, wier drank-
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gelegenheden door de wet als voor ‘publiek toegankelijke plaatsen’
worden beschouwd, waardoor het algemeen rookverbod er onverkort
van toepassing is?”
Houdt de beslissing over de kosten aan.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer van Hoogenbemt,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Judo
(bij de balie te Brussel).

N° 773
2°

— 9 december 2014
(AR P.14.1039.N)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — ALLERLEI. — AMBTELIJKE GEHEIMHOUDINGSPLICHT VAN POLITIEAMBTENAREN. — PRINCIPE. — DRAAGWIJDTE. —
UITZONDERING. — BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN. — INFORMANTENWERKING. — KONINKLIJK BESLUIT INFORMANTENWERKING. — DRAAGWIJDTE.
2° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — GETUIGEN. — POLITIEAMBTENAREN. — GETUIGENIS IN RECHTE. — INFORMANTENWERKING. — KONINKLIJK BESLUIT INFORMANTENWERKING. — BEROEPSGEHEIM. — ZWIJGRECHT. — DRAAGWIJDTE.
3° BEROEPSGEHEIM. — POLITIEAMBTENAREN. — GETUIGENIS IN RECHTE. — INFORMANTENWERKING. — KONINKLIJK BESLUIT INFORMANTENWERKING. —
ZWIJGRECHT. — DRAAGWIJDTE.

1° De uit de artikelen 28quinquies, § 1, en 57, § 1, Wetboek van Strafvordering
voortvloeien de ambtelijke geheimhoudingsplicht verplicht politieambtenaren tot geheimhouding tegenover iedereen die vreemd is aan het strafonderzoek, terwijl er binnen het strafonderzoek in beginsel geen
geheimhoudingsplicht bestaat, behoudens wettelijke uitzonderingen; de opgrond van artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen
12 en 13 KB Informantenwerking uitgewerkte regeling is een dergelijke uitzondering, die ertoe strekt om het informantenbeheer als een doelmatig instrument te hanteren bij de criminaliteitsbestrijding en de integriteit van de
bij de informantenwerking betrokken personen te verzekeren.
2° en 3° Een politieambtenaar die door de strafrechter onder eed als getuige
wordt gehoord overeenkomstig de artikelen 80, 157 en 317 Wetboek van Strafvordering, mag zich met verwijzing naar de op grond van artikel 47decies,
§ 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen 12 en 13 KB Informantenwerking uitgewerkte regeling op het zwijgrecht beroepen om niet te moeten
antwoorden op vragen die verband houden met de informantenwerking, ook
wanneer de onder eed getuigende politieambtenaar door een persoon die
voorhoudt als informant te zijn opgetreden wordt verzocht volledige openheid van zaken te geven over diens rol als informant, aangezien de op grond
van artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen 12 en
13 KB Informantenwerking uitgewerkte regeling immers niet alleen beoogt de
integriteit van de informant te beschermen, maar ook die van de bij de infor-
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mantenwerking betrokken politieambtenaren en meer in het algemeen de effectiviteit van het informantenbeheer als doelmatig instrument bij de
criminaliteitsbestrijding; het zwijgrecht waarop de onder eed getuigende politieambtenaar zich kan beroepen is evenwel niet absoluut en de rechter kan
ambtshalve of moet, indien hij daartoe door een partij wordt uitgenodigd,
concreet onderzoeken of de getuige dit zwijgrecht niet afwendt van zijn wettelijk doel (1).

(K. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 mei 2014.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser III voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie van de eiser III
1. De memorie werd neergelegd ter griffie van het Hof op 20 oktober
2014, dit is meer dan twee maanden na de inschrijving van de zaak op de
algemene rol op 20 juni 2014 en dus buiten de termijn bepaald in artikel
420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
De memorie is niet ontvankelijk.
Middelen van de eiser II
Eerste middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
90septies, § 6 en § 8, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het
(1) Het is ons inziens de eerste maal dat het Hof van Cassatie zich uitspreekt over de
grenzen van het beroepsgeheim van politieambtenaren m.b.t. informanten zoals
bedoeld in artikel 47decies Sv. In een arrest van 6 december 2005, AR P.05.1138.N, AC
2005, nr. 651, velde het hof reeds een belangrijke beslissing in deze materie, maar het
betrof alsdan niet een informant maar een anonieme aangever — zie T.Strafr., 2006/3, nr.
2006/25, 133-134 en L. ARNOU, “Geheim van het onderzoek biedt geen bescherming aan
lasteraars. Etienne Schouppe haalt slag thuis bij Cassatie”, Juristenkrant 2005, afl. 120,
1 en 16.
Men raadplege hierover ook H. BERKMOES en J. DELMULLE, De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, Politeia, 2011, 765-769, nrs. 830-835.
A.W.
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recht op een eerlijk proces: het arrest kon op grond van de afwezigheid
van opmerkingen van eisers raadsman niet oordelen dat het een vaststaand gegeven is dat de niet relevant verklaarde communicatie daadwerkelijk geen relevante gegevens bevat; de raadsman van de eiser II
heeft zelf aangegeven dat het gelet op de hoeveelheid informatie en
door het niet ter beschikking stellen van die gegevens op een digitale
drager praktisch en economisch niet mogelijk is om de communicatiegegevens te onderzoeken; ook de appelrechters hebben van deze gegevens geen kennis genomen daar deze gegevens tijdelijk ter beschikking
waren van de dienst overtuigingsstukken bij de rechtbank van eerste
aanleg en buiten die periode waren opgeslagen in een bewaarplaats; dat
geldt des te meer daar uit de uitgetypte tekst van het opgenomen gesprek met een politieambtenaar en de eiser II blijkt dat de politieambtenaar op de vraag van de eiser II of dat allemaal in het dossier stond,
antwoordde: “Dat stopt bij uw sms’je en dat stopt. Daar wordt niet over
geklapt. We hebben dat we hebben dat begraven in zo in zo’n pak papier
hebben we dat begraven” en “Maar als ik uiteindelijk moet getuigen ik
ga mijn pensioen en mijn kop niet riskeren voor u”.
3. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
4. Het arrest stelt vast dat:
— de eiser II in zijn appelconclusie het hof van beroep heeft gevraagd
toepassing te maken van de door artikel 90septies Wetboek van Strafvordering bepaalde mogelijkheden;
— het hof van beroep bij tussenarrest van 19 december 2013 aan de beklaagden toelating heeft verleend om het geheel van de ter griffie neergelegde opnamen en overschrijvingen die niet zijn opgetekend in het
proces-verbaal, te raadplegen en om daarna te vragen om bijkomende
delen van de opnamen over te schrijven;
— de raadsman van de eiser II op de openbare rechtszitting van
27 maart 2014 heeft bevestigd dat hij zich pas op 25 maart 2014, dit wil
zeggen meer dan drie maanden na het tussenarrest en aan de vooravond
van de rechtszitting, heeft aangeboden op de griffie;
— uit een neergelegde brief van het openbaar ministerie blijkt dat de
verdediging van de eiser II op 5 februari 2014, dit is meer dan anderhalve
maand na het tussenarrest, het openbaar ministerie had gevraagd of
het mogelijk was om een digitale kopie ter beschikking te stellen van
de opgenomen en niet relevant verklaarde gesprekken, het openbaar
ministerie bij brief van 14 februari 2014 de verdediging heeft laten weten
dat het niet toegelaten was aan dit verzoek gunstig gevolg te geven en
het openbaar ministerie aldus expliciet heeft laten weten dat artikel
90septies Wetboek van Strafvordering niet toeliet een dergelijke toelating te verlenen;
— de eiser II ruimschoots de tijd heeft gekregen om van de verleende
toelating gebruik te maken;
— de verdediging van de eiser II op de openbare rechtszitting van
27 maart 2014 uitdrukkelijk heeft bevestigd dat zij op dat ogenblik aan
het hof van beroep geen verzoek te richten had.
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Op grond van die elementen kon het arrest zonder miskenning van eisers recht op een eerlijk proces en zijn recht van verdediging oordelen
dat het gelet op de handelwijze van de verdediging vaststaat dat de niet
relevant verklaarde gesprekken en berichten inderdaad niet relevant
blijken te zijn voor de beoordeling van de voorliggende zaak en dat in
het bijzonder bij de beoordeling van de rol van de eiser II en van zijn
eventuele hoedanigheid van informant, al dan niet infiltrant, de appelrechters uitgaan van het vaststaande gegeven dat de niet relevant verklaarde communicatie daadwerkelijk geen relevante gegevens bevat.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan artikel 6.3.d EVRM, artikel 149
Grondwet, artikel 458 Strafwetboek en de artikelen 28quinquies, § 1,
47decies, § 4, 57, § 1, en 190 Wetboek van Strafvordering: met het passepartout-antwoord “Voorafgaand moet het [hof van beroep] vaststellen
dat het niet over de mogelijkheid beschikt om de getuigen-politiemensen te dwingen afstand te doen van hun beroepsgeheim en dus getuigenis af te leggen” beantwoordt het arrest niet het in de appelconclusie
van de eiser II aangevoerde verweer dat het beroepsgeheim van een onder eed getuigende politieambtenaar hem geen absoluut zwijgrecht verstrekt en dat de rechter moet onderzoeken of het beroepsgeheim niet
van zijn wettelijk doel wordt afgewend; de appelrechters maken geen
afweging tussen, eensdeels, de noodzaak van bescherming van de identiteit van de informant en de door hem verstrekte gegevens, anderdeels, het belang van het strafrechtelijk onderzoek, zodat zij geen
redelijke verantwoording geven voor het inroepen van het beroepsgeheim door de getuigen; bovendien bestond er in deze zaak geen enkele
verantwoording voor de bescherming van de identiteit van de informant aangezien het de eiser II zelf was die zich op zijn statuut van informant heeft beroepen; de beslissing van de appelrechters is dan ook
niet naar recht verantwoord.
6. Artikel 28quinquies, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het opsporingsonderzoek
geheim.
Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het
opsporingsonderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van
het Strafwetboek.”
Artikel 57, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Behoudens de
wettelijke uitzonderingen is het gerechtelijk onderzoek geheim. Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die dit
geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458
van het Strafwetboek.”
7. Artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “De Koning bepaalt, op voordracht van de Minister van Justitie en na advies
van het College van procureurs-generaal en van de federale procureur,
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de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders
en van de contactambtenaren, met inachtneming van een permanente
controle over de betrouwbaarheid van de informanten, van de afscherming van de identiteit van de informanten en van de vrijwaring van de
fysieke, psychische en morele integriteit van de contactambtenaren.”
8. Dit laatste voorschrift werd uitgevoerd met het koninklijk besluit
van 6 januari 2011 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale
en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren (hierna
KB Informantenwerking), waarvan de artikelen 12 en 13 bepalen:
“Artikel 12. Onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek stellen de
verschillende personen betrokken bij de informantenwerking alles in
het werk om de identiteit van de informant af te schermen.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de magistraat bijzondere opsporingsmethoden mogen enkel hijzelf, de lokale
informantenbeheerder, de betrokken contactambtenaren en de nationale informantenbeheerder, deze laatste binnen de limieten van de hem
in huidig besluit opgedragen taken en bevoegdheden, de identiteit van
de informant kennen.
Artikel 13. Er bestaat een informantendossier dat de persoonsgebonden en de informatiegebonden gegevens met betrekking tot een informant bevat.
Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de magistraat bijzondere
opsporingsmethoden hebben enkel hijzelf, de lokale informantenbeheerder, de betrokken contactambtenaren en de nationale informatenbeheerder, deze laatste binnen de limieten van de hem in huidig besluit
opgedragen taken en bevoegdheden, inzage in dit dossier.
De inhoud van dit dossier valt onder het beroepsgeheim.”
9. De uit de artikelen 28quinquies, § 1, en 57, § 1, Wetboek van Strafvordering voortvloeiende ambtelijke geheimhoudingsplicht verplicht
politieambtenaren tot geheimhouding tegenover iedereen die vreemd is
aan het strafonderzoek.
Binnen het strafonderzoek bestaat er in beginsel geen geheimhoudingsplicht, behoudens wettelijke uitzonderingen. De op grond van artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen 12 en 13
KB Informantenwerking uitgewerkte regeling is een dergelijke uitzondering.
Deze regeling strekt ertoe om het informantenbeheer als een doelmatig instrument te hanteren bij de criminaliteitsbestrijding en om de integriteit van de bij de informantenwerking betrokken personen te
verzekeren.
10. Een politieambtenaar die door de strafrechter onder eed als getuige wordt gehoord overeenkomstig de artikelen 80, 157 en 317 Wetboek
van Strafvordering, mag zich met verwijzing naar de op grond van artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen 12 en 13
KB Informantenwerking uitgewerkte regeling op het zwijgrecht beroepen om niet te moeten antwoorden op vragen die verband houden met
de informantenwerking.
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11. Ook als een onder eed getuigende politieambtenaar door een persoon die voorhoudt als informant te zijn opgetreden, wordt verzocht
volledige openheid van zaken te geven over diens rol als informant,
mag de politieambtenaar zich op zijn zwijgrecht beroepen. De op grond
van artikel 47decies, § 4, Wetboek van Strafvordering met de artikelen
12 en 13 KB Informantenwerking uitgewerkte regeling beoogt immers
niet alleen de integriteit van de informant te beschermen, maar ook die
van de bij de informantenwerking betrokken politieambtenaren en
meer in het algemeen de effectiviteit van het informantenbeheer als
doelmatig instrument bij de criminaliteitsbestrijding te verzekeren.
12. Het zwijgrecht waarop de onder eed getuigende politieambtenaar
zich kan beroepen is evenwel niet absoluut. De rechter kan ambtshalve
of moet, indien hij daartoe door een partij wordt uitgenodigd, concreet
onderzoeken of de getuige dit zwijgrecht niet afwendt van zijn wettelijk doel.
13. Indien de rechter oordeelt dat de getuige zich niet kan beroepen
op zijn zwijgrecht en deze niettemin weigert te spreken, is de getuige
strafbaar met de, naar gelang het geval, in de artikelen 80, 157 en 317
Wetboek van Strafvordering bepaalde geldboete en dit onverminderd
eventuele schadevergoeding. Aldus bestaat er wel degelijk een middel
voor de strafrechter om een onder eed getuigende politieambtenaar te
dwingen de door de rechter gestelde vragen te beantwoorden.
14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— op de openbare rechtszitting van 10 januari 2013 de lokale informantenbeheerder en twee politieambtenaren als getuige onder eed werden verhoord;
— de informantenbeheerder op deze openbare rechtszitting bij vragen
naar de rol van de eiser II als eventuele informant heeft geantwoord dat
het zijn wettelijke plicht is de identiteit van de informant af te schermen en toezicht te houden op het vrijwaren van de fysieke, psychische
en morele integriteit van de contactambtenaar, dat de wet hem niet
toelaat te bevestigen of te ontkennen dat de eiser II informant zou zijn,
dat ook andere politieambtenaren niet kunnen bevestigen of ontkennen dat de eiser II informatie heeft bezorgd, maar slechts naar hem als
informantenbeheerder kunnen verwijzen, dat hij niet kan verduidelijken of bepaalde politieambtenaren contactambtenaar zijn, dat de wet
hem niet toelaat verklaringen af te leggen over het verloop van het
contact tussen een contactambtenaar en een informant en dat de door
hem afgelegde verklaring noodzakelijk is beperkt ingevolge de door
hem in acht te nemen wettelijke verplichtingen;
— de politieambtenaren zich bij vragen naar de rol van de eiser II als
eventuele informant, hun eventuele rol als contactambtenaar en hun
eventuele contacten met de eiser II op hun beroepsgeheim hebben beroepen en hebben aangegeven op die grond de hen gestelde vragen niet
te kunnen beantwoorden;
— op de openbare rechtszitting van 23 mei 2013 de drie voormelde politieambtenaren, alsook de politieambtenaar die met de eiser II een op
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band opgenomen gesprek heeft gehad, als getuige onder eed werden gehoord;
— voorafgaand aan de getuigenissen van de drie politieambtenaren
die reeds op de rechtszitting van 10 januari 2013 werden gehoord, de
voorzitter van het hof van beroep de getuigen heeft meegedeeld dat zij
opnieuw werden gehoord teneinde een verduidelijking te vragen met
betrekking tot de redenen waarom zij zich op hun beroepsgeheim hebben beroepen;
— de informantenbeheerder heeft geantwoord dat hij zich op de bepalingen van de BOM-wetgeving en meer bepaald op artikel 47decies Wetboek van Strafvordering beriep en niet op artikel 458 Strafwetboek, dat
zelfs als hem wordt meegedeeld dat de eiser II afstand doet van de geheimhouding en heeft aangegeven dat zijn volledige vermeende rol in
deze zaak mag worden toegelicht, de BOM-wetgeving hem niet toelaat
om enige verklaring af te leggen met betrekking tot de vraag of de eiser
II al dan niet informant was en dat hij op geen enkele vraag in dat verband mag antwoorden;
— de reeds op 10 januari 2013 gehoorde politieambtenaren zich wederom op hun beroepsgeheim hebben beroepen met verwijzing naar de
BOM-wetgeving;
— de voorzitter bij de getuigenis van een van de politieambtenaren
heeft aangegeven dat het beroepsgeheim zijn beperkingen heeft, wat
wil zeggen dat een getuige kan afzien van het beroepsgeheim dat ertoe
strekt de eventuele informant te beschermen en de beweerde informant
hier heeft gesteld zijn anonimiteit niet bewaard te willen zien; de politieambtenaar is zich blijven beroepen op zijn beroepsgeheim;
— de raadsman van de eiser II met verwijzing naar een arrest van het
Hof van 6 december 2005 het hof van beroep heeft gevraagd dat de getuigen, die reeds op 10 januari 2013 onder eed werden gehoord en opnieuw
op 23 mei 2013, zouden worden verplicht om getuigenis af te leggen;
— de appelrechters het incident bij de grond van de zaak hebben gevoegd;
— ook de politieambtenaar die enkel op 23 mei 2013 werd verhoord op
vragen over de rol van de eiser II als informant en over vermeldingen
opgenomen in de uitgetikte tekst van het op band opgenomen gesprek
tussen de eiser II en de getuige meermaals heeft geantwoord dat hij op
die vragen niet kon antwoorden.
15. Uit de wijze waarop de appelrechters de verklaringen van de getuigen onder eed hebben afgenomen en de bij die gelegenheid gedane
mededelingen blijkt dat zij met het door het middel bekritiseerde oordeel te kennen geven dat de getuigende politieambtenaren het hen toekomende zwijgrecht niet van zijn wettelijk doel hebben afgewend.
Aldus beantwoorden zij het verweer van de eiser II en verantwoorden
zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Derde middel
16. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.d EVRM, artikel
190 Wetboek van Strafvordering en artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek: het arrest is tegenstrijdig gemotiveerd; het oordeelt enerzijds dat
het enkel kan steunen op de gegevens van het dossier met de wetenschap dat de getuigen-politieambtenaren over meer en volledige informatie beschikken die een licht kan werpen op de aard en de hoeveelheid
van de door de eiser II als informant verschafte informatie; het oordeelt anderzijds dat de door de eiser II verschafte informatie alleszins
niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 6 Drugwet; met het
oordeel dat zij de getuigen-politieambtenaren niet konden dwingen afstand te doen van hun beroepsgeheim en dus te getuigen, konden de appelrechters zich geen beeld vormen over de volledigheid en de
oprechtheid van de door hem verschafte informatie en konden zij evenmin beslissen dat de door de eiser II verschafte informatie niet voldeed
aan de vereisten van artikel 6 Drugwet; door zich enkel te baseren op
de in het dossier beschikbare informatie wordt aan de eiser II de mogelijkheid ontzegd zich te beroepen op beschikbare informatie die hij
à décharge kan aanwenden; de eiser II heeft nochtans zelf voldoende elementen aangereikt om de aard en de periodiciteit van zijn status van
informant en zelfs als burgerinfiltrant te bewijzen; bijgevolg baseert
het arrest zich op een verkeerde en alleszins onvolledige voorstelling
van feiten en juridische gevolgtrekkingen waardoor het voor de eiser II
onmogelijk was zich hierop te verdedigen en waardoor het arrest hem
ten onrechte heeft veroordeeld.
17. In zoverre het middel is afgeleid uit de met het tweede middel tevergeefs aangevoerde wetsschendingen, is het niet ontvankelijk.
18. Het arrest stelt niet vast dat de getuigen-politieambtenaren over
meer en volledige informatie beschikken die een licht kan werpen op
de aard en de hoeveelheid van de door de eiser II als informant verschafte informatie. Bijgevolg bestaat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
19. In zoverre het middel aanvoert dat de eiser II wel voldoende elementen heeft aangereikt om de aard en de periodiciteit van zijn status
van informant en zelfs als burgerinfiltrant te bewijzen, komt het op tegen het onaantastbaar andersluidend oordeel van de appelrechters en is
het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
20. 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
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9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal opdracht. — Advocaten: de heer Luyckx (bij
de balie te Antwerpen) en mevr. Tania Smit (bij de balie te Antwerpen).

N° 774
2°

— 9 december 2014
(AR P.14.1825.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — RECHT OP DAADWERKELIJKE RECHTSHULP VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE. — ONDERZOEK VAN DE REDELIJKE TERMIJN DOOR EEN NATIONALE INSTANTIE. — VOORWAARDE. —
TOEPASSING.
2° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — ONDERZOEK VAN DE REDELIJKE TERMIJN DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT.
3° ONDERZOEKSGERECHTEN. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — ONDERZOEK VAN DE REDELIJKE TERMIJN.
4° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — ONDERZOEKSGERECHT. — WEIGERINGSGRONDEN. — ONDERZOEK OF ER ERNSTIGE REDENEN BESTAAN DAT DE TENUITVOERLEGGING AFBREUK DOET AAN FUNDAMENTELE
RECHTEN.

— GRENS.

5° ONDERZOEKSGERECHTEN. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — WEIGERINGSGRONDEN. — ONDERZOEK OF ER ERNSTIGE REDENEN BESTAAN DAT DE TENUITVOERLEGGING AFBREUK DOET AAN FUNDAMENTELE
RECHTEN.

— GRENS.

6° EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — ONDERZOEKSGERECHT. — WEIGERINGSGRONDEN. — LAATTIJDIGE OPSTART VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING. — GEVOLG.
7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL. — TENUITVOERLEGGING. — WEIGERINGSGRONDEN. — LAATTIJDIGE OPSTART VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid van een strafvervolging binnen een redelijke termijn, zoals bepaald in
artikel 6 EVRM, kan door een nationale instantie slechts onderzocht worden
voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan nemen;
dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de uitvoerende autoriteit
van een lidstaat, dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel aangezien in dat geval de strafvordering enkel aanhangig is bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit die bijgevolg de enige
is die rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over de strafvervolging (1).
(1) Cass. 27 mei 2008, AR P.08.0783.N, AC 2008, nr. 322; Cass. 10 januari 2012, AR
P.12.0024.N, AC 2012, nr. 21.
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4° en 5° De verplichting voor het onderzoeksgerecht de weigeringsgrond bepaald in artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te onderzoeken,
houdt niet in dat dit gerecht ook moet onderzoeken of de redelijke termijn
binnen dewelke de strafvervolging moet worden berecht, al dan niet is overschreden.
6° en 7° De omstandigheid dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit slechts geruime tijd na de ontvangst van het door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit
bezorgde
Europees
aanhoudingsbevel
de
procedure
van
tenuitvoerlegging zou hebben opgestart, kan niet tot gevolg hebben dat het
onderzoeksgerecht de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
niet langer kan bevelen, aangezien de weigeringsgronden limitatief zijn bepaald in de Wet Europees Aanhoudingsbevel.

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 november 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede miskenning van de redelijke termijn: het arrest oordeelt ten onrechte dat
de kamer van inbeschuldigingstelling niet over de rechtsmacht beschikt om te oordelen over het overschreden zijn van de redelijke termijn bij de behandeling van eisers zaak; artikel 6 EVRM is ook van
toepassing bij de controle op de uitvoerbaarverklaring van een Europees aanhoudingsbevel; te dezen is de redelijke termijn manifest overschreden, gelet op de geringe complexiteit van de zaak en het totaal
gebrek aan activiteit van de opsporingsautoriteiten; de eiser zelf heeft
in geen enkel opzicht bijgedragen aan het verloop van deze termijn; het
Europees aanhoudingsbevel dateert van 2011 en de Belgische autoriteiten hebben gedurende vele jaren nagelaten om het uit te voeren.
2. Artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden geweigerd ingeval er ernstige redenen bestaan te denken dat de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou
doen aan de fundamentele rechten van de betrokken persoon, zoals die
worden bevestigd door artikel 6 VEU.
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Artikel 6, derde lid, VEU schrijft voor dat de grondrechten, zoals zij
worden bepaald door het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, als algemene
rechtsbeginselen deel uitmaken van het recht van de Unie.
Artikel 6.1 EVRM schrijft voor dat bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, eenieder recht heeft op
een eerlijke en openbare behandeling binnen een redelijke termijn.
3. De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid
van een strafvervolging binnen een redelijke termijn zoals bepaald in
artikel 6 EVRM kan door een nationale instantie slechts onderzocht
worden voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan nemen. Dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de
uitvoerende autoriteit van een Lidstaat, dat uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel. In dat geval is
de strafvordering immers enkel aanhangig bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om
uitspraak te doen over de strafvervolging.
4. Hieruit volgt dat de verplichting voor het onderzoeksgerecht de
weigeringsgrond bepaald in artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, te onderzoeken, niet inhoudt dat dit gerecht ook moet onderzoeken
of de redelijke termijn binnen dewelke de strafvervolging moet worden
berecht, al dan niet is overschreden.
5. De omstandigheid dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit
slechts geruime tijd na de ontvangst van het door de uitvaardigende
rechterlijke autoriteit bezorgde Europees aanhoudingsbevel de procedure van tenuitvoerlegging zou hebben opgestart, kan niet tot gevolg
hebben dat het onderzoeksgerecht de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niet langer kan bevelen. De weigeringsgronden
zijn limitatief bepaald in de Wet Europees Aanhoudingsbevel.
6. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
9 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter. —
Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer Winants,
advocaat-generaal opdracht. — Advocaat: de heer Soete (bij de balie te
Brugge).
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N° 775
2°

— 10 december 2014
(AR P.14.0914.F)

KAMER

1° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — ZAAK DIE GEDIEND HEEFT OM HET MISDRIJF TE PLEGEN. — VOORWAARDE. — EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE. — ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — STRAF. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — ZAAK DIE
GEDIEND HEEFT OM HET MISDRIJF TE PLEGEN. — VOORWAARDE. — EIGENDOM
VAN DE VEROORDEELDE.
3° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — ZAAK DIE GEDIEND HEEFT OM HET MISDRIJF TE PLEGEN. — VOORWAARDE. — EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE. — VEROORDEELDE.
— NATUURLIJK PERSOON ZAAKVOERDER VAN EEN EENPERSOONSVENNOOTSCHAP.
— GELIJKSTELLING VAN HET VERMOGEN VAN DE RECHTSPERSOON AAN DAT VAN
DE VEROORDEELDE. — WETTIGHEID.
4° EIGENDOM. — STRAFZAKEN. — STRAF. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — ZAAK DIE GEDIEND HEEFT OM HET MISDRIJF TE PLEGEN. — VOORWAARDE. — EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE. — VEROORDEELDE. — NATUURLIJK
PERSOON ZAAKVOERDER VAN EEN EENPERSOONSVENNOOTSCHAP. — GELIJKSTELLING VAN HET VERMOGEN VAN DE RECHTSPERSOON AAN DAT VAN DE VEROORDEELDE.

— WETTIGHEID.

5° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ALLERLEI. — ARTIKEL 1, AANVULLEND PROTOCOL. — RECHT OP EERBIEDIGING VAN
ZIJN GOEDEREN. — EIGENDOM. — STRAFZAKEN. — STRAF. — BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING. — ZAAK DIE GEDIEND HEEFT OM HET MISDRIJF TE PLEGEN.
— VOORWAARDE. — EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE. — VEROORDEELDE. —
NATUURLIJK PERSOON ZAAKVOERDER VAN EEN EENPERSOONSVENNOOTSCHAP. —
GELIJKSTELLING VAN HET VERMOGEN VAN DE RECHTSPERSOON AAN DAT VAN DE
VEROORDEELDE. — WETTIGHEID.

1° en 2° Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij afleidt dat de veroordeelde aan de voorwaarde van eigendom voldoet om
de verbeurdverklaring te bevelen van de zaak die gediend heeft tot het plegen
van het misdrijf, toetst het Hof evenwel of hij uit zijn vaststellingen die beslissing wettig heeft kunnen afleiden (1). (Art. 42, 1°, Strafwetboek;
Art. 544, Burgerlijk Wetboek)
3°, 4° en 5° Aan de verplichte verbeurdverklaring van de zaak die gediend
heeft tot het plegen van het misdrijf is de voorwaarde verbonden dat zij eigendom is van de veroordeelde; door het vermogen van de rechtspersoon, die
een eigen rechtspersoonlijkheid heeft die niet met die van haar zaakvoerder
samenvalt, gelijk te stellen aan diens vermogen, hebben de rechters in hoger
beroep niet naar recht kunnen beslissen het voertuig verbeurd te verklaren
(1) Zie Cass. 2 oktober 1973, AC 1974, p. 123.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2887 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 775 - 10.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2887

dat voor die zaakvoerder gediend heeft tot het plegen van het misdrijf opzettelijke slagen en verwondingen, op grond dat, aangezien die rechtspersoon
een eenpersoonsvennootschap is waarvan de veroordeelde zaakvoerder was,
hij de facto eigenaar was van het voertuig. (Art. 42, 1°, Strafwetboek;
Art. 544, Burgerlijk Wetboek; Art. 1, Aanvullend protocol EVRM)

(D. E.A.)
ARREST (vertaling)
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 april 2014.
De eiseres 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
A. Cassatieberoep van de eiseres
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 42, 1°, Strafwetboek, artikel 544 Burgerlijk Wetboek, artikel 2 van de Luxemburgse vennootschapswet van 10 augustus 1915 en artikel 110 Wetboek IPR. De eiseres,
die is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voert aan dat het hof van beroep de voormelde bepalingen
heeft geschonden door het voertuig verbeurd te verklaren waarvan zij
eigenaar was en waarvan zij op de rechtszitting de aankoopfactuur, het
inschrijvingsbewijs en de fiscale zegel had overgelegd.
Naar luid van artikel 544 Burgerlijk Wetboek is eigendom het recht
om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en
daarover te beschikken, mits men er geen misbruik van maakt dat
strijdig is met de wetten of verordeningen.
Artikel 1 Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat “iedere natuurlijke
of rechtspersoon het recht heeft op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen dan in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de
algemene beginselen van internationaal recht”.
Met toepassing van artikel 42, 1°, Strafwetboek is aan de verplichte
verbeurdverklaring van de zaak die gediend heeft tot het plegen van het
misdrijf de voorwaarde verbonden dat zij eigendom is van de veroordeelde.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit
hij afleidt dat aan de voorwaarde van eigendom is voldaan, toetst het
Hof evenwel of hij uit zijn vaststellingen die beslissing wettig heeft
kunnen afleiden.
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Het arrest verklaart de eiser schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen en stelt vast dat hij het voertuig bestuurde dat tot het plegen van de feiten heeft gediend.
Na te hebben vermeld dat de eiseres beweerde eigenaar te zijn van het
voertuig, hebben de appelrechters, enerzijds, uit eisers verhoor op het
ogenblik van zijn interpellatie, in de loop waarvan hij beweerde eigenaar en bestuurder te zijn van dat voertuig en, anderzijds, uit het feit
dat de eiseres een eenpersoonsvennootschap was waarvan de eiser zaakvoerder was, afgeleid dat hij de facto eigenaar van het voertuig was.
Krachtens artikel 2 van de voornoemde Luxemburgse wet is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een rechtspersoon die onderscheiden is van de persoon van de vennoten. Daaruit volgt dat
dergelijke vennootschap, ook al is het een eenpersoonsvennootschap,
een eigen rechtspersoonlijkheid heeft die niet met die van haar zaakvoerder samenvalt.
Door het vermogen van de rechtspersoon gelijk te stellen met het vermogen van de natuurlijke persoon, heeft het hof van beroep niet naar
recht kunnen beslissen om het voertuig verbeurd te verklaren dat tot
het plegen van het misdrijf heeft gediend.
Het middel is gegrond.
B. Cassatieberoep van de eiser
Ambtshalve middel: schending van artikel 42, 1°, Strafwetboek
Met de in antwoord op het middel van de eiseres vermelde redenen
hebben de appelrechters de eiser niet naar recht tot de straf van verbeurdverklaring veroordeeld.
Aangezien de schuldigverklaring en de veroordeling tot de hoofdgevangenisstraf en een geldboete niet zelf worden vernietigd, wordt de
vernietiging derhalve tot de verbeurdverklaring beperkt.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de
verbeurdverklaring.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiseres ten laste van de
Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
10 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Steffens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Maes.

N° 776
2°

— 10 december 2014
(AR P.14.1058.F)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
62. — ARTIKEL 62, EERSTE LID. — VASTSTELLING VAN DE OVERTREDINGEN. —
BEVOEGDE AGENTEN. — PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSKRACHT TOT BEWIJS
VAN HET TEGENDEEL. — VEROORDELEND VONNIS GEGROND OP MATERIËLE VASTSTELLINGEN EN OP VASTSTELLINGEN ZONDER BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE.

— WETTIGHEID.

2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — WETSBEPALINGEN. — ARTIKEL
62. — ARTIKEL 62, EERSTE LID. — VASTSTELLING VAN DE OVERTREDINGEN. —
BEVOEGDE AGENTEN. — PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSKRACHT TOT BEWIJS
VAN HET TEGENDEEL. — BEWIJS VAN HET TEGENDEEL VAN DE MATERIËLE VASTSTELLINGEN. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
3° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. —
STRAFZAKEN. — WEGVERKEER. — WEGVERKEERSWET. — ARTIKEL 62, EERSTE
LID. — VASTSTELLING VAN DE OVERTREDINGEN. — BEVOEGDE AGENTEN. — PROCESSEN-VERBAAL MET BEWIJSKRACHT TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL. — BEWIJS VAN HET TEGENDEEL VAN DE MATERIËLE VASTSTELLINGEN. —
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1° Hoewel de appelrechters, met de uit het proces-verbaal van politie overgenomen vermeldingen volgens welke de beklaagde in staat van dronkenschap
verkeerde, niet in staat was een voertuig te besturen en zijn rijbewijs tijdelijk
was ingetrokken, hun beslissing hebben gegrond op vaststellingen zonder bijzondere wettelijke bewijswaarde, dan nog blijft hun beslissing naar recht
verantwoord door uitgebreid de materiële vaststellingen van de politie te vermelden waarop ze hun beslissing hebben gegrond dat de eiser in staat van
dronkenschap verkeerde. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet)
2° en 3° De processen-verbaal van de ambtenaren van de overheid die door de
Koning zijn aangesteld om te waken over de toepassing van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, hebben bewijskracht zolang het tegendeel
niet is bewezen van de materiële vaststellingen die door de verbalisanten binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht; de bodemrechter beoordeelt
in feite of het bewijs van het tegendeel van die vaststellingen al dan niet is
geleverd. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet)

(V.)
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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 14 mei 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
(…)
Tweede onderdeel
Het middel voert aan dat de appelrechters, door de eiser schuldig te
verklaren aan rijden in staat van dronkenschap, artikel 62, eerste lid,
Wegverkeerswet hebben geschonden en het vermoeden van onschuld
hebben miskend, gewaarborgd door artikel 6.2 EVRM. Volgens de eiser
kent het vonnis niet alleen bijzondere wettelijke bewijswaarde toe aan
de materiële vaststellingen van de politie, maar ook aan de gevolgtrekkingen die zij daaruit maakt.
Het vonnis zet uitgebreid de gegevens uiteen waarop de appelrechters
hun beslissing hebben gegrond dat de eiser in staat van dronkenschap
verkeerde: volgens het proces-verbaal had hij een slaperig voorkomen
en gezwollen trekken, sprak hij met een dikke tong en raakte hij niet
uit zijn woorden, was zijn oriëntatie in de tijd slechts matig, rook zijn
adem duidelijk naar alcohol, sleepte hij zijn voeten en was zijn kledij
in de war.
In de veronderstelling dat de appelrechters, met de uit het proces-verbaal overgenomen vermeldingen volgens welke de eiser in staat van
dronkenschap verkeerde, niet in staat was een voertuig te besturen en
zijn rijbewijs tijdelijk was ingetrokken, hun beslissing zouden hebben
gegrond op vaststellingen zonder bijzondere wettelijke bewijswaarde,
blijft hun beslissing naar recht verantwoord door de overige hierboven
vermelde vaststellingen.
Bijgevolg kan het middel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie
leiden en is het in zoverre niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Voor het overige is de grief die miskenning aanvoert van het vermoeden van onschuld, volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van het voormelde artikel 62, eerste lid.
In zoverre is het middel ook niet ontvankelijk.
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Derde onderdeel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, verwijt
het vonnis dat het een dubbelzinnige motivering bevat door te vermelden dat de processen-verbaal die overeenkomstig artikel 62 Wegverkeerswet zijn opgemaakt, bewijskracht hebben zolang het tegendeel
niet is bewezen en dat de eiser de onjuistheid van de vaststellingen van
de agent moet aantonen. Volgens de grief is het, door de vermelding dat
de eiser “geenszins het bewijs levert van het tegendeel”, niet mogelijk
te bevestigen of de appelrechters hebben aangegeven dat de eiser het
bewijs niet leverde van het tegendeel van alle uit het proces-verbaal gehaalde informatie, zonder de gegevens te onderscheiden die enkel gelden als inlichting, dan wel of ze enkel de gegevens betreffende de
materiële vaststellingen van de politie hebben bedoeld.
Uit de context van die vaststellingen volgend op de uiteenzetting van
de vaststellingen van het proces-verbaal, blijkt dat de rechtbank, zonder in de dubbelzinnigheid te vervallen die de eiser eraan toeschrijft,
heeft geoordeeld dat die processen-verbaal bewijskracht hebben zolang
het tegendeel niet is bewezen van de materiële vaststellingen die de
verbalisanten binnen de perken van hun bevoegdheid hebben verricht
en dat het bewijs van het tegendeel van die vaststellingen niet was geleverd.
Het middel, dat uitgaat van een onjuiste interpretatie van het vonnis,
mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
10 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Cuykens
(bij de balie te Brussel).

N° 777
2°

— 10 december 2014
(AR P.14.1203.F)

KAMER

1° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — SCHORSING. —
GRONDEN. — VONNISGERECHT. — BESLISSING. — BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — UITSTEL VAN DE ZAAK. — WET VAN 14 JANUARI 2013 MET DE VERKEERDELIJKE VERMELDING “JURIDICTION D’INSTRUCTION”. — WET VAN 25 APRIL
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“JURIDICTION D’INSTRUCTION” WORDEN VERVANGEN
— WIJZIGINGSWET. — TERUGWERKENDE

JUGEMENT”.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WERKING IN DE TIJD. — VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — SCHORSING. — GRONDEN. — VONNISGERECHT. —
BESLISSING. — BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN. — UITSTEL VAN DE
ZAAK. — WET VAN 14 JANUARI 2013 MET DE VERKEERDELIJKE VERMELDING “JURIDICTION D’INSTRUCTION”. — WET VAN 25 APRIL 2014 WAARBIJ DE WOORDEN “JURIDICTION D’INSTRUCTION” WORDEN VERVANGEN DOOR “JURIDICTION DE
JUGEMENT”. — WIJZIGINGSWET. — TERUGWERKENDE KRACHT. — GEVOLG.
3° VERJARING. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — STUITING. — GRONDEN. — DADEN VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING. — BEGRIP. — KANTSCHRIFT VAN EEN PROCUREUR DES KONINGS AAN EEN ANDERE.

1° en 2° Door de woorden “juridiction d’instruction” te vervangen door “juridiction de jugement”, verbetert artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie de kennelijke vergissing in
artikel 24, vierde lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het luidde in artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie; die wetgevende
verbetering, die door een verbeterende wet aan de originele tekst is aangebracht, heeft terugwerkende kracht, zodat de bepaling van artikel 24, vierde
lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, sinds de
inwerkingtreding ervan op 10 februari 2013, betekent dat wanneer het vonnisgerecht het onderzoek van de zaak uitstelt om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, de verjaring is geschorst vanaf de dag waarop “la
juridiction de jugement” beslist om de zaak uit te stellen tot daags voor de
eerste rechtszitting waarop de behandeling van de zaak wordt hervat.
(Art. 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)
3° Het kantschrift waarbij de procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement het exploot van de gerechtsdeurwaarder naar het parket van
een ander gerechtelijk arrondissement toezendt is een daad van onderzoek of
van vervolging die de verjaring van de strafvordering stuit (1). (Art. 22,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

(M. E.A.)
(1) Zie Cass. 8 oktober 1986, AR 5109, AC 1986-1987, nr. 70.
Aangezien sedert 1 april 2014, datum van inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de
rechterlijke orde, sommige rechtbanken afdelingen waren geworden van rechtbanken
van eerste aanleg, kan de vraag gesteld worden of het kantschrift waarmee het parket
van een afdeling het exploot van de gerechtsdeurwaarder terugstuurt naar het parket
van een andere afdeling die deel uitmaakt van hetzelfde meer uitgebreide gerechtelijke arrondissement, een daad van onderzoek of van vervolging is die de strafvordering stuit.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van
de correctionele rechtbank te Luik, afdeling Verviers, van 19 juni 2014.
De eiseres R.-A. M. voert vier middelen aan en de naamloze vennootschap Sanofi voert een middel aan, elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van R.-A. M.
Eerste middel
Het middel voert de verjaring van de strafvordering aan. Het voert
aan dat artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie pas in werking is getreden na het verstrijken
van de tweede verjaringstermijn van een jaar, die was ingegaan op de
dag van de laatste verjaringstuitende daad, zodat de tweede termijn,
met toepassing van artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, niet kon worden geschorst.
In artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere
bepalingen betreffende justitie, luidt het voormelde artikel 24, vierde
lid, als volgt: “als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht
wordt uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen” is de verjaring geschorst vanaf de dag waarop “het
vonnisgerecht” beslist de zaak uit te stellen.
Aangezien de tussenkomst van een onderzoeksgerecht in de regel uitgesloten is wanneer het onderzoek van de zaak bij het vonnisgerecht is
aangebracht, bevatte de tekst een kennelijke fout die door artikel 3 van
de voormelde wet van 25 april 2014 wordt verbeterd. Dat vervangt voortaan de woorden “juridiction d’instruction” door “juridiction de jugement”.
Die wetgevende verbetering, die door een verbeterende wet van de originele tekst is aangebracht, heeft terugwerkende kracht, zodat de bepaling van artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering geacht wordt te betekenen, sinds de inwerkingtreding
ervan op 10 februari 2013, dat, wanneer het vonnisgerecht het onderzoek
van de zaak uitstelt om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, de verjaring wordt geschorst vanaf de dag waarop het vonnisgerecht beslist de zaak uit te stellen tot aan de vooravond van de eerste
rechtszitting waarop de behandeling van de zaak wordt hervat.
Daaruit volgt dat, in strijd met wat het middel aanvoert, de strafvordering niet verjaard was op de dag van het bestreden vonnis.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2894 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2894

ARRESTEN VAN CASSATIE

10.12.14 - N° 777

De feiten, die onderworpen zijn aan de verjaringstermijn van een jaar
bepaald bij artikel 68 Wegverkeerswet, werden immers vastgesteld op
30 augustus 2012.
De oorspronkelijke termijn werd een laatste maal gestuit op 3 juni
2013 door het kantschrift van de procureur des Konings te Luik waarmee het exploot van de gerechtsdeurwaarder naar het parket te Verviers werd teruggezonden.
De tweede termijn van een jaar, die op die dag is ingegaan, werd vervolgens geschorst met toepassing van de schorsingsgrond van de verjaring die vanaf 10 februari 2013 op de lopende rechtsplegingen van
toepassing is. Die schorsing heeft geduurd van 6 maart 2014, de dag
waarop het vonnis werd gewezen waarbij bijkomende onderzoekshandelingen werden bevolen, tot 21 mei 2014, de dag vóór de rechtszitting
waarop de rechtbank de behandeling van de zaak heeft hervat.
Aangezien de vervaldatum van de tweede verjaringstermijn aldus
wordt verlengd met een duur gelijk aan de periode gedurende dewelke
de verjaring werd geschorst, was de strafvordering op 19 juni 2014 niet
vervallen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige voert het middel aan dat de eiseres niet verzocht
werd zich te verdedigen tegen de vraag die, volgens haar, voortvloeit
uit de toepassing van de wet van 25 april 2014, die in werking is getreden
op 24 mei 2014.
Aangezien het vonnis de verjaringstermijn niet expliciet berekent,
bevat het geen enkele overweging betreffende de toepassing van die
wet.
In zoverre het middel geen verband houdt met de bestreden beslissing,
is het niet ontvankelijk.
Voor het overige moet de rechter ambtshalve en dus ook bij ontstentenis van conclusie, nagaan of de strafvordering ontvankelijk is en of
zij op het ogenblik van zijn uitspraak niet vervallen is.
In zoverre het middel aanvoert dat de correctionele rechtbank het
recht van verdediging heeft miskend omdat zij de eiseres niet verzocht
heeft zich nader te verklaren over de verjaring van de strafvordering,
faalt het naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten van hun cassatieberoep.
10 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Loix (bij de balie te Luik).
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2°

— 10 december 2014
(AR P.14.1275.F)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — OPENBAAR MINISTERIE. — RECHT OM
HOGER BEROEP IN TE STELLEN. — OMVANG. — BESLISSING DIE DE UITOEFENING
VAN DE STRAFVORDERING BELEMMERT.
2° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — RECHT OM HOGER BEROEP IN
TE STELLEN. — OMVANG. — BESLISSING DIE DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING BELEMMERT.
3° STRAFVORDERING. — OPENBAAR MINISTERIE. — RECHT OM HOGER BEROEP
IN TE STELLEN. — OMVANG. — BESLISSING DIE DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING BELEMMERT.
4° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. — BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER. — BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD. — HOGER
BEROEP TEGEN EEN BESLISSING OM DE ZAKEN AFZONDERLIJK TE BEHANDELEN. —
ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. — ONMIDDELLIJK NADEEL VOOR EEN PARTIJ.
5° VONNISSEN EN ARRESTEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING.
— BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD. — HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING OM DE ZAKEN AFZONDERLIJK TE BEHANDELEN. — ONTVANKELIJKHEID. — VOORWAARDE. — ONMIDDELLIJK NADEEL VOOR EEN PARTIJ.
6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — BEGINSEL VAN DE “WAPENGELIJKHEID”. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK.

7° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. — BEGINSEL VAN DE “WAPENGELIJKHEID”.
8° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
— BEGINSEL VAN DE “WAPENGELIJKHEID”.
9° EUROPESE UNIE. — MATERIEEL RECHT. — ALLERLEI. — PERSONEN DIE
DE TAAL VAN DE PROCEDURE NIET SPREKEN OF BEGRIJPEN. — RECHT OP VERTOLKING EN VERTALING. — DOEL VAN DE RICHTLIJN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
10° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — EUROPESE UNIE. — RICHTLIJN BETREFFENDE HET
RECHT OP VERTOLKING EN VERTALING. — DOEL VAN DE RICHTLIJN. — RECHT OP
EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
11° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — OPDRACHT. — BIJZONDERE
PREROGATIEVEN MET HET OOG OP HET OPSPOREN EN VERVOLGEN VAN STRAFBARE
FEITEN.

— GEVOLGEN. — RECHT

OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
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12° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — OPENBAAR MINISTERIE. — OPDRACHT. — BIJZONDERE PREROGATIEVEN MET HET OOG OP HET OPSPOREN EN VERVOLGEN VAN
STRAFBARE FEITEN. — GEVOLGEN. — RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING
VAN DE ZAAK.

13° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — OPENBAAR MINISTERIE.
— OPDRACHT. — BIJZONDERE PREROGATIEVEN MET HET OOG OP HET OPSPOREN
EN VERVOLGEN VAN STRAFBARE FEITEN. — GEVOLGEN. — ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING.
14° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — STRAFDOSSIER. — KEUZE OM
SLECHTS BEPAALDE STUKKEN TE DOEN VERTALEN. — WETTIGHEID.
15° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — STRAFDOSSIER. — OPENBAAR MINISTERIE. — KEUZE OM SLECHTS BEPAALDE STUKKEN TE DOEN VERTALEN. — WETTIGHEID.
16° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEK
VOLTOOID. — MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS.
— VORM.
17° ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEK VOLTOOID. — MEDEDELING
HET DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — VORM.

VAN

18° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ALGEMEEN. — OPENBAAR MINISTERIE. — RECHT OP MEDEDELING VAN HET DOSSIER EN VORDERINGSBEVOEGDHEID.
19° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK.
— RECHT OP MEDEDELING VAN HET DOSSIER EN VORDERINGSBEVOEGDHEID.
20° ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEK VOLTOOID. — MEDEDELING VAN
HET DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS. — VORDERING TOT REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING. — GEVOLG. — ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER.
21° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — ONDERZOEKSRECHTER. — ONDERZOEK
VOLTOOID. — MEDEDELING VAN HET DOSSIER AAN DE PROCUREUR DES KONINGS.
— VORDERING TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — GEVOLG. — ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE ONDERZOEKSRECHTER.
22° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT VAN VERDEDIGING. — RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN
GESTELD VAN DE AARD EN DE REDEN VAN DE BESCHULDIGING. — OP DE HOOGTE
GESTELD IN EEN TAAL DIE DE INVERDENKINGGESTELDE VOLDOENDE VERSTOND.
— BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
23° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — ALGEMEEN BEGINSEL
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. — ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE AARD
EN DE REDEN VAN DE BESCHULDIGING. — OP DE HOOGTE GESTELD IN EEN TAAL
DIE DE INVERDENKINGGESTELDE VOLDOENDE VERSTOND. — BEOORDELING DOOR
DE RECHTER.
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24° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — INVERDENKINGGESTELDE. —
RECHT VAN VERDEDIGING. — RECHT OM OP DE HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN
DE AARD EN DE REDEN VAN DE BESCHULDIGING. — OP DE HOOGTE GESTELD IN EEN
TAAL DIE DE INVERDENKINGGESTELDE VOLDOENDE VERSTOND. — BEOORDELING
DOOR DE RECHTER.
25° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE DIE SLECHTS ÉÉN VAN DE
LANDSTALEN VERSTAAT. — STUKKEN IN EEN ANDERE LANDSTAAL. — RECHT OM
EEN VERTALING VAN DE STUKKEN TE VORDEREN. — OMVANG.
26° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE DIE SLECHTS ÉÉN VAN DE
LANDSTALEN VERSTAAT. — STUKKEN IN EEN ANDERE LANDSTAAL. — RECHT OM
EEN VERTALING VAN DE STUKKEN TE VORDEREN. — WEIGERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — WETTIGHEID. — VOORWAARDE.
27° OPENBAAR MINISTERIE. — STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK.
— INVERDENKINGGESTELDE DIE SLECHTS ÉÉN VAN DE LANDSTALEN VERSTAAT.
— STUKKEN IN EEN ANDERE LANDSTAAL. — RECHT OM EEN VERTALING VAN DE
STUKKEN TE VORDEREN. — WEIGERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. — WETTIGHEID. — VOORWAARDE.
28° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — TAAL VAN DE RECHTSPLEGING. — STUKKEN VAN
HET DOSSIER IN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING. — VERPLICHTING. — OMVANG.
29° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN EERSTE
AANLEG. — STRAFZAKEN. — RECHTSPLEGING IN EEN LANDSTAAL. — RECHTSPLEGING VOOR MAGISTRATEN DIE MET HUN DIPLOMA AANTONEN DAT ZIJ DE EXAMENS VAN DOCTOR IN DE RECHTEN IN DIE LANDSTAAL HEBBEN AFGELEGD.

—
STUKKEN VAN HET DOSSIER IN EEN ANDERE LANDSTAAL. — WAARBORG VOOR HET
BEGRIJPEN DOOR DE RECHTERS. — EXAMEN VAN KENNIS VAN DE ANDERE LANDSTAAL.

30° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — PASSEND RECHTSHERSTEL. — ONDERZOEKSGERECHT. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — WIJZE.
31° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 13. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN. — PASSEND RECHTSHERSTEL. — ONDERZOEKSGERECHT. —
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — WIJZE.
32° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. —
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — PASSEND RECHTSHERSTEL. —
WIJZE.
33° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 3. — ONMENSELIJKE EN VERNEDERENDE BEHANDELINGEN. — BEGRIP.
— NADELEN VOOR DE VERVOLGDE PERSOON WEGENS VERTRAGING IN DE RECHTSPLEGING.
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34° FOLTERING. ONMENSELIJKE BEHANDELING. — ONMENSELIJKE EN
VERNEDERENDE BEHANDELINGEN. — BEGRIP. — NADELEN VOOR DE VERVOLGDE
PERSOON WEGENS VERTRAGING IN DE RECHTSPLEGING.

1°, 2° en 3° Aangezien het openbaar ministerie niet langer beschikt over de strafvordering zodra deze is ingesteld, kan de vordering die het in eerste aanleg
heeft genomen zijn recht om hoger beroep in te stellen niet inperken en kan
het, niettegenstaande artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de uitoefening van de strafvordering
belemmert (1). (Artt. 1046 en 1050, Gerechtelijk Wetboek)
4° en 5° Het staat aan de rechter die kennisneemt van het hoger beroep tegen
een beslissing om de zaken afzonderlijk te behandelen, om na te gaan of, op
grond van zijn vaststellingen en overwegingen, het afzonderlijk onderzoek
van die zaken geen onmiddellijk nadeel berokkent aan een partij; dat is het
geval wanneer de afzonderlijke behandeling de uitspraak over de strafvordering belemmert, vertraagt of, anderszins in de weg staat (2). (Artt. 1046 en
1050, Gerechtelijk Wetboek)
6°, 7° en 8° De regel van de wapengelijkheid is als dusdanig geen algemeen
rechtsbeginsel maar vloeit voort uit de algemene rechtsbeginselen van het
recht van verdediging en van het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak (3). (Art. 6.1, EVRM; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging)
9° en 10° De Europese richtlijn 2010/64/EU van 20 oktober 2010 betreffende
het recht op vertolking en vertaling heeft tot doel de toepassing te vergemakkelijken in de praktijk van het recht op vertolking en vertaling ten behoeve van personen die de taal van de procedure niet spreken of verstaan,
vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, zoals uitgelegd in de rechtspraak
van het Europees Hof voor de rechten van de mens. (Richtlijn 2010/64/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures; Art. 6
EVRM)
11°, 12° en 13° Het fundamentele verschil tussen de doelstellingen van het
openbaar ministerie en die van de vervolgde persoon verantwoordt dat het
prerogatieven geniet met het oog op het opsporen en vervolgen van strafbare feiten; noch artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, en met name het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak dat erin is vastgelegd, noch de eerbiediging van het recht van verdediging, houden in dat het openbaar ministerie
en de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld over dezelfde moge(1) Zie Cass. 2 juni 1998, AR P.96.1587.N, AC 1998, nr. 283; R. DECLERCQ, v° Procédure
pénale, RPDB, Compl. IX, Brussel, Bruylant, 2004, 575, nrs. 870 tot 872.
(2) Zie Cass. 3 oktober 1983, AR 6764, AC 1984-1985, nr. 59; H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Brussel, La
charte, 2010, 1214.
(3) Zie Cass. 7 november 2012, AR P.1711.F, AC 2012, nr. 601, RDCP 2013, 163 met nota.
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lijkheden beschikken om tussen te komen in de loop van het gerechtelijk onderzoek (1).
14° en 15° Het openbaar ministerie kan naar recht de keuze maken om bepaalde stukken van het strafdossier niet te doen vertalen, hetgeen de feitenrechter de bevoegdheid niet ontzegt te beslissen alsnog andere stukken te doen
vertalen. (Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)
16° en 17° Hoewel artikel 127, § 1, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat de onderzoeksrechter, wanneer hij oordeelt dat zijn onderzoek voltooid
is, het dossier overzendt aan de procureur des Konings, onderwerpt het die
mededeling aan geen enkel bijzonder vormvoorschrift en legt het die rechter
bijgevolg niet op om daartoe een beschikking te nemen. (Art. 127, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering)
18° en 19° De procureur des Konings kan te allen tijde kennis nemen van de
stand van zaken in het gerechtelijk onderzoek en op grond daarvan vorderingen voorschrijven (2). (Art. 61, Wetboek van Strafvordering)
20° en 21° Hoewel de vordering van de procureur des Konings tot regeling van
de rechtspleging de zaak voor de raadkamer brengt, onttrekt ze de onderzoeksrechter evenwel niet aan zijn onderzoeksopdracht tot wanneer het onderzoeksgerecht, nadat hij bij de raadkamer verslag heeft uitgebracht, zelf
de rechtspleging regelt; die vordering ontneemt de persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld geen rechten, aangezien de onderzoeksrechter de bij
hem aangebrachte feiten kan blijven onderzoeken, zowel à charge als
à décharge (3). (Art. 127, Wetboek van Strafvordering)
22°, 23° en 24° Het recht op vertaling van stukken is vastgelegd in artikel 6.3,
a), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat eenieder die wordt vervolgd het recht waarborgt om
onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte
te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen; de rechter beoordeelt in feite of de inverdenkinggestelde op de
hoogte werd gebracht in een taal die hij voldoende verstond opdat zijn recht
van verdediging voor het onderzoeksgerecht in acht zou zijn genomen.
(Art. 6.3.a, EVRM; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
25° Artikel 22 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, krachtens hetwelk de inverdenkinggestelde die slechts één van de
landstalen verstaat, kan vorderen dat bij zijn dossier een vertaling wordt gevoegd in de taal die hij verstaat van de processen-verbaal, van de verklaringen van getuigen of klagers en van de verslagen van deskundigen die in een
andere landstaal zijn gesteld, op kosten van de Schatkist, geldt alleen voor
(1) Zie GwH 2 maart 1995, nr. 22/95; Cass. 16 oktober 1996, AR P.96.1278.F, AC 1996,
nr. 385.
(2) H.D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,
6de uitg., Brussel, La charte, 2010, 686.
(3) Zie Cass. 22 november 2006, AR P.06.1457.F, AC 2006, nr. 593, RDPC 2007, 522.
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de vertaling van de daarin vermelde stukken. (Art. 22, Taalwet Gerechtszaken)
26° en 27° De magistraat van het openbaar ministerie kan weigeren gevolg te
geven aan het verzoek om bepaalde stukken te vertalen als hij ervan overtuigd is dat de inverdenkinggestelde de taal verstaat waarin die stukken zijn
gesteld, bijvoorbeeld wanneer dat uit de eigen verklaringen van de betrokkene blijkt. (Artt. 16 en 22, Taalwet Gerechtszaken)
28° Artikel 16 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt niet dat alle stukken van het dossier in de taal van de rechtspleging moeten zijn gesteld. (Art. 16, Taalwet Gerechtszaken)
29° Uit artikel 43, § 5, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken volgt niet dat de rechter, als waarborg dat hij de
stukken begrijpt die in een andere landstaal zijn gesteld, moet zijn geslaagd
voor het krachtens artikel 43quinquies van de voormelde wet georganiseerde
examen. (Artt. 43, § 5, tweede lid, en 43quinquies, Taalwet Gerechtszaken)
30°, 31° en 32° Hoewel het onderzoeksgerecht het verweer moet onderzoeken
dat de overschrijding van de redelijke termijn aanvoert, beoordeelt het de
wijze waarop dit moet worden bestraft; het kan met name oordelen dat, aangezien de overschrijding van de redelijke termijn te dezen niet tot een buitenvervolgingstelling kon leiden, het gevolg van de miskenning van de redelijke
termijn door het vonnisgerecht wordt beoordeeld (1). (Artt. 6.1 en 13,
EVRM)
33° en 34° In de zin van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt onder vernederende behandeling begrepen, elke daad die bij degene die ze ondergaat, in andermans
of eigen ogen zware vernedering of verlies van waardigheid veroorzaakt; de
nadelen die voor de vervolgde persoon voortvloeien uit de vertragingen van
de rechtspleging worden beoordeeld met inachtneming van artikel 6.1 van het
Verdrag en de mogelijkheid om de door de rechter vastgestelde overtreding
van de redelijke termijn te bestraffen; zij kunnen niet voldoende ernstig zijn
om een vernederende en onmenselijke behandeling te zijn in de zin van artikel 3 van dat Verdrag (2). (Art. 3, EVRM; Artt. 417bis en 417quinquies,
Strafwetboek)

(C. E.A.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 juni 2014.
(1) Zie Cass. 19 februari 2013, AR P.12.0867.N, AC 2013, nr. 116.
(2) Zie Cass. 21 december 2011, AR P.11.2042.F, AC 2011, nr. 703.
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De eisers J. V., M. W., M. Z., H. N. en A.-F. H. voeren elk in een memorie, twee middelen aan. De eiseres P. R. voert een middel aan in een
memorie. Die zes memories zijn aan dit arrest gehecht.
Op de rechtszitting van 26 november 2014 heeft afdelingsvoorzitter
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
Op 5 december 2014 hebben P. R. en A.-F. H. op de griffie van het Hof
elk een nota van antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie
neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)
B. Cassatieberoep van M. W.
1. In zoverre het cassatieberoep de eventuele onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheidsgronden met betrekking tot het
verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof voorlegt
Beide middelen samen
Het eerste middel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet,
verwijt het arrest dat het zijn beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt waarbij het hoger beroep van het openbaar ministerie, dat gericht is tegen de beschikking tot splitsing van de tegen de eiser ingestelde strafvordering, ontvankelijk wordt verklaard. Volgens het
middel heeft de kamer van inbeschuldigingstelling verzuimd de conclusie van de eiser te beantwoorden waarin werd aangevoerd dat de beroepen beschikking niet vatbaar was voor hoger beroep, aangezien het een
gewone maatregel van inwendige aard betrof.
Het tweede middel, dat zich beroept op artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing niet naar recht heeft verantwoord, aangezien de beschikking tot
splitsing geen uitspraak deed over een geschil van feitelijke of juridische aard.
De voormelde grondwettelijke bepaling is niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging.
Het openbaar ministerie beschikt niet langer over de strafvordering
zodra deze is ingesteld. Daaruit volgt dat de vorderingen die het in eerste aanleg heeft genomen, zijn recht op hoger beroep niet kunnen inperken en dat het, niettegenstaande artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek,
hoger beroep kan instellen tegen elke beslissing die de uitoefening van
die strafvordering belet.
Het staat aan de rechter die kennisneemt van het hoger beroep tegen
een beslissing tot splitsing van de zaken, om na te gaan of door zijn
vaststellingen en overwegingen het afzonderlijk onderzoek van die zaken een partij geen onmiddellijk nadeel berokkent. Dat is het geval
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wanneer de splitsing de uitspraak over de strafvordering belet, vertraagt of anderszins in de weg staat.
Het arrest vermeldt dat het openbaar ministerie, “in strijd met wat
[de eiser] in conclusie aanvoert, er belang bij heeft en nog steeds gerechtigd is hoger beroep in te stellen tegen een beslissing tot splitsing
waardoor de strafvordering die tegen die inverdenkinggestelde is ingesteld in het gedrang zou komen, zelfs indien het openbaar ministerie
die splitsing zou hebben gevorderd”.
Door te vermelden dat de beschikking tot splitsing van de tegen de
eiser ingestelde strafvordering haar in het gedrang kon brengen, heeft
de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld dat de beroepen beslissing geen gewone maatregel van inwendige aard was.
Aldus beantwoordt het arrest de conclusie van de eiser door daar een
andersluidende overweging tegenover te stellen, omkleedt het de ontvankelijkheid van het hoger beroep van het openbaar ministerie regelmatig met redenen en verantwoordt het die naar recht.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest.
(…)
C. Cassatieberoep van J. V.
Eerste middel
Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning
van het beginsel van de wapengelijkheid.
Het verwijt het arrest vooreerst het verzoek tot voeging bij het dossier van de Franse vertaling van de Engelse en Nederlandse stukken
slechts te onderzoeken in het licht van de Taalwet Gerechtszaken en
van de artikelen 3.1 en 3.2 van de Europese richtlijn 2010/64/EU van
20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling, zonder
de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 EVRM in aanmerking
te nemen. Voorts verwijt het de kamer van inbeschuldigingstelling dat
ze de eiser benadeelt, aangezien het openbaar ministerie de te vertalen
stukken heeft kunnen kiezen.
In zoverre het middel aanvoert dat de keuze van de te vertalen stukken eenzijdig is geschied, uitsluitend tot staving van de beschuldiging,
vereist het een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
De regel van de wapengelijkheid is als dusdanig geen algemeen
rechtsbeginsel, maar vloeit voort uit het beginsel van de eerbiediging
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces.
Volgens overweging 14 in de aanhef van de voornoemde richtlijn,
heeft deze tot doel de toepassing in de praktijk te vergemakkelijken
van het recht op vertolking en vertaling ten behoeve van personen die
de taal van de procedure niet spreken of verstaan, vastgelegd in
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artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door de rechtspraak van het Europees
Hof voor de rechten van de mens.
Daaruit volgt dat de overwegingen volgens welke de bepalingen van
die richtlijn werden nageleefd en dat geen enkele wetsbepaling de door
de eiseres gevraagde vertalingen voorschrijft, inhouden dat de appelrechters het verweer hebben beantwoord dat de schending aanvoert van
artikel 6 EVRM.
30. Daarnaast verantwoordt het fundamentele verschil tussen de
doelstellingen van het openbaar ministerie en die van de vervolgde persoon dat het openbaar ministerie bijzondere prerogatieven geniet met
het oog op het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Noch artikel
6 EVRM en met name het recht op een eerlijk proces dat daarin is vastgelegd, noch de eerbiediging van het recht van verdediging, houden in
dat het openbaar ministerie en de persoon tegen wie de strafvordering
is ingesteld, over dezelfde mogelijkheden beschikken om tussen te komen in de loop van het gerechtelijk onderzoek.
Daaruit volgt dat het openbaar ministerie wettig kan kiezen om
slechts bepaalde stukken van het strafdossier te doen vertalen, wat de
feitenrechter niet belet te beslissen om nog andere stukken te doen vertalen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(…)
D. Cassatieberoep van P. R.
Middel
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 127, § 1, Wetboek van
Strafvordering en artikel 6 EVRM, alsook miskenning van het recht
van verdediging, verwijt het arrest dat het de strafvordering ontvankelijk verklaart hoewel het openbaar ministerie de vordering tot regeling
van de rechtspleging heeft opgemaakt zonder dat de onderzoeksrechter
vooraf een beschikking tot mededeling heeft verleend.
Eensdeels, hoewel dat artikel bepaalt dat de onderzoeksrechter, wanneer hij meent dat zijn onderzoek voltooid is, het dossier overzendt aan
de procureur des Konings, onderwerpt de in het middel bedoelde bepaling van het Wetboek van Strafvordering die mededeling aan geen enkel bijzonder vormvoorschrift en legt het die rechter bijgevolg niet op
om daartoe een beschikking te nemen.
Anderdeels, kan de procureur des Konings te allen tijde kennis nemen
van de voortgang van het gerechtelijk onderzoek en op grond daarvan
vorderingen voorschrijven. Hoewel de vordering tot regeling van de
rechtspleging de zaak aanhangig maakt bij de raadkamer, ontlast ze de
onderzoeksrechter toch niet van zijn onderzoeksopdracht zolang het
onderzoeksgerecht, nadat hij bij de raadkamer verslag heeft uitgebracht, zelf de rechtspleging niet regelt.
Die vordering ontzegt de persoon jegens wie de strafvordering is ingesteld, geen rechten, aangezien de onderzoeksrechter de bij hem aangebrachte feiten kan blijven onderzoeken, zowel à charge als à décharge.
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Het arrest, dat heeft vastgesteld dat de onderzoeksrechter, na de aanvullende onderzoekshandelingen te hebben verricht waarom het openbaar ministerie na een eerste beschikking tot mededeling heeft
verzocht, geen tweede beschikking heeft opgemaakt, oordeelt dat “het
aangeklaagde verzuim, waarvoor de wet geen sanctie bepaalt, het goede
verloop van de rechtspleging niet heeft geschaad alsook het recht op
een eerlijke behandeling van de zaak en het recht van verdediging niet
in het gedrang heeft gebracht”. Die overweging schendt artikel 6 EVRM
niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
E. Cassatieberoep van M. Z.
Eerste middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 6.3 EVRM en artikel 22
Taalwet Gerechtszaken schendt, door de vordering tot verwijzing van
de rechtspleging naar het openbaar ministerie ter vertaling van stukken af te wijzen.
Het recht op vertaling is vastgesteld in artikel 6.3, a), dat eenieder die
wordt vervolgd het recht waarborgt om onverwijld, in een taal welke
hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van
de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.
De rechter beoordeelt in feite of de inverdenkinggestelde op de hoogte
werd gebracht in een taal die hij voldoende verstond opdat zijn recht
van verdediging voor het onderzoeksgerecht in acht zou zijn genomen.
Krachtens artikel 22 Taalwet Gerechtszaken kan de verdachte die
slechts één van de landstalen verstaat, vorderen dat bij zijn dossier een
vertaling wordt gevoegd, in de taal die hij verstaat, van de processenverbaal, de verklaringen van getuigen of klagers en de verslagen van
deskundigen die in een andere landstaal zijn gesteld, op kosten van de
Schatkist. Die bepaling geldt alleen voor de vertaling van de daarin
vermelde stukken.
De magistraat van het openbaar ministerie kan weigeren gevolg te
geven aan het verzoek om bepaalde stukken te vertalen als hij ervan
overtuigd is dat de inverdenkinggestelde de taal verstaat waarin die
stukken zijn gesteld, bijvoorbeeld wanneer dat uit de eigen verklaringen van de betrokkene blijkt.
Met overneming van de redenen van de beroepen beschikking heeft de
kamer van inbeschuldiging vastgesteld dat de eiseres binnen de vereniging een leidinggevende functie heeft uitgeoefend, als secretaresse, als
voorzitster en als verantwoordelijke voor “externe zaken”, met andere
woorden werkzaamheden waarvoor de kennis van het Frans is vereist.
Het arrest geeft voorts aan dat de eiseres door de pers werd geïnter-
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viewd, een uitgebreide briefwisseling met de procureur des Konings
heeft gevoerd en herhaaldelijk met de federale procureur heeft gesproken, steeds in het Frans.
Uit die vaststellingen hebben de appelrechters naar recht kunnen afleiden dat de eiseres de Franse taal voldoende beheerste, wat de door
haar gevraagde vertalingen overbodig maakte.
Ten slotte is het, in strijd met wat het middel aanvoert, niet tegenstrijdig om de in het Frans gestelde vordering naar het Nederlands te
doen vertalen en de vertaling te weigeren van andere stukken van het
dossier naar het Nederlands.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 59 en 120
Grondwet, die respectievelijk betrekking hebben op de vervolgingen ingesteld tegen een lid van de federale kamers of een lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement, en van artikel 5 EVRM dat betrekking
heeft op het recht op vrijheid en veiligheid, met andere woorden bepalingen die geen verband houden met de bestreden beslissing, faalt het
naar recht.
Voor het overige voert het middel schending aan van artikel 6 EVRM,
miskenning van het recht op een eerlijk proces dat daarin is vastgelegd
en schending van de artikelen 16 en 43, § 5, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken.
In strijd met wat de eiseres aanvoert, bepaalt het voormelde artikel
16 niet dat alle stukken van het dossier in de taal van de rechtspleging
moeten zijn gesteld.
Uit artikel 43, § 5, tweede lid, volgt evenmin dat de rechter, om te
waarborgen dat hij de stukken begrijpt die in een andere landstaal zijn
gesteld, moet zijn geslaagd voor het krachtens artikel 43quinquies van
de voormelde wet georganiseerde examen.
In zoverre het middel aanvoert dat de vonnisgerechten de onvertaalde
verklaringen van de eiseres in het Nederlands eventueel niet zouden begrijpen, gaat het uit van een veronderstelling.
Het arrest, dat oordeelt dat de eiseres voldoende Frans kent, zoals
reeds in antwoord op het eerste middel is gezegd, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat er geen reden is om het verzoek om bijkomende
vertalingen in te willigen.
Voor het overige hoefde de kamer van inbeschuldigingstelling de conclusie van de eiser niet te beantwoorden, aangezien geen enkele wetsbepaling de rechter oplegt zijn kennis van een andere landstaal dan die
van de rechtspleging te bewijzen, noch om een veronderstelling te beantwoorden die geen verweer, vordering of exceptie uitmaakt, eigen
aan de zaak in de staat waarin ze hem is voorgelegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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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.
(…)
G. Cassatieberoep van A.-F. H.
Eerste middel in zijn geheel
Zonder te betwisten dat de redelijke termijn is overschreden, heeft de
kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld dat die overschrijding in
de fase van de regeling van de rechtspleging niet moest worden bestraft
met een beslissing tot buitenvervolgingstelling. Door dienaangaande
de redenen over te nemen van de beroepen beschikking, heeft ze immers
erop gewezen dat het tijdsverloop geen verlies of teloorgang van het bewijsmateriaal tot gevolg heeft gehad en evenmin het recht van verdediging van de eiseres onmogelijk maakt.
Het middel komt op tegen die beslissing op grond dat ze de artikelen
6.1 en 13 EVRM schendt. In het eerste onderdeel voert het aan dat, volgens het arrest, de redelijke termijn alleen is overschreden op voorwaarde dat een miskenning van het recht van verdediging of een
teloorgang van het bewijsmateriaal wordt aangetoond. In het tweede
onderdeel voert het aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door
te weigeren de overschrijding te bestraffen, het recht van de eiseres op
een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft miskend.
Eensdeels heeft de kamer van inbeschuldigingstelling noch ontkend
dat de redelijke termijn was overschreden noch dat die overschrijding
moest worden bestraft. Ze heeft alleen geoordeeld dat te dezen de door
de eiseres voorgestelde sanctie niet kon worden toegepast.
Het eerste onderdeel gaat uit van een onjuiste interpretatie van de
bestreden beslissing en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Anderdeels, als het onderzoeksgerecht het verweer moet onderzoeken
dat de overschrijding van de redelijke termijn aanvoert, beoordeelt het
de wijze waarop dit moet worden bestraft.
Met overneming van de redenen van de beroepen beschikking oordeelt
het arrest dat, aangezien de overschrijding van de redelijke termijn te
dezen niet tot een buitenvervolgingstelling kan leiden, de weerslag van
die miskenning van de bij artikel 6 EVRM gewaarborgde termijn door
het vonnisgerecht wordt beoordeeld.
Aldus heeft het hof van beroep het hem voorgelegde verweer onderzocht en heeft het het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel geëerbiedigd, gewaarborgd door artikel 13 EVRM.
Het tweede onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest, door de vonnisgerechten het onderzoek van de bestraffing van het overschrijden van de redelijke ter-
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mijn toe te vertrouwen, de betwiste rechtspleging onnodig verlengt.
Het voert aan dat het arrest de conclusie van de eiseres op dat punt niet
beantwoordt en ook dat het artikel 3 EVRM schendt.
Artikel 149 Grondwet, dat tot staving van het middel wordt aangevoerd, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de regeling van de rechtspleging.
In de zin van artikel 3 EVRM wordt onder vernederende behandeling
elke daad begrepen die bij degene die ze ondergaat, in andermans of eigen ogen een zware vernedering of een verlies van waardigheid veroorzaakt.
De nadelen die voor de vervolgde persoon voortvloeien uit de vertragingen van de rechtspleging worden beoordeeld met inachtneming van
artikel 6.1 EVRM en van de mogelijkheid om de door de rechter vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn te bestraffen. Die nadelen zijn niet ernstig genoeg om een vernederende en onmenselijke
behandeling te vormen in de zin van artikel 3 EVRM.
De appelrechters die oordelen dat de beslissing tot verwijzing van de
eiseres geen schending uitmaakt van die voormelde bepaling, hebben
het voorgestelde verweer beantwoord en hun beslissing regelmatig met
redenen omkleed en naar recht verantwoord.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
10 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Loop,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Monville (bij de balie te
Brussel), de heer Masset (bij de balie te Verviers), de heer Wauters (bij
de balie te Brussel), de heer Vergouwen (bij de balie te Brussel), mevr.
Venet (bij de balie te Brussel), de heer Scheers (bij de balie te Brussel)
en mevr. Wouters (bij de balie te Brussel).

N° 779
1°

— 11 december 2014
(AR C.13.0365.F)

KAMER

ERFDIENSTBAARHEID. — ERFDIENSTBAARHEID
ERF. — BEGRIP.

VAN UITWEG.

— INGESLOTEN
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Artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek houdt, zowel bij de omschrijving
van de insluiting van een erf als bij het beoordelen van het recht van uitweg
over of onder dat erf, rekening met elk economisch rendement dat door de bestemming van het erf mogelijk wordt gemaakt (1). (Art. 682, § 1, Burgerlijk
Wetboek)

(F. E.A. T. C. 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 Doornik van 5 maart 2013.
Op 8 augustus 2014 heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq een conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq 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
Middel
Luidens artikel 682, § 1, Burgerlijk Wetboek kan de eigenaar wiens erf
ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare
weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of
ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan een uitweg vorderen over de erven van zijn naburen,
tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij
mocht veroorzaken.
Bij de omschrijving van de insluiting van het erf houdt die wetsbepaling niet alleen rekening met het feit dat het erf al dan niet aan de
openbare weg grenst, maar ook met het normale gebruik dat volgens de
bestemming van het perceel ervan wordt gemaakt, met inbegrip van
elke economische ontwikkeling die door de bestemming van dat erf mogelijk wordt gemaakt.
Het bestreden vonnis vermeldt dat de door de eerste rechter aangewezen deskundige “impliciet maar zeker oordeelt dat het veld van de [eerste en de tweede verweerders] ingesloten ligt [en dat] de minst
schadelijke erfdienstbaarheid van uitweg […] gemeenschappelijk en
voor de helft moet worden vastgesteld, enerzijds, op de percelen 470k en
470l [eigendom van de derde verweerder] en, anderzijds, [op] het perceel
470g, [eigendom van de eisers]”.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 779.
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Het bestreden vonnis beslist dat “het niet-ingesloten karakter niet
kan volgen uit de omstandigheid dat de [eerste en de tweede verweerders], omdat ze geen voldoende toegang hadden tot de openbare weg en,
derhalve, niet de mogelijkheid hadden hun erf zelf uit te baten of de uitbating ervan aan een professioneel toe te vertrouwen, het genot ervan
ten precaire titel hebben toegekend aan de [vierde en de vijfde verweerders], met de bedoeling er hun paarden te laten grazen”.
Het bestreden vonnis, dat uit die overwegingen afleidt dat het erf van
de eerste en de tweede verweerders ingesloten ligt en dat aan laatstgenoemden een erfdienstbaarheid van uitweg moet worden toegekend op
het erf van de eisers, schendt derhalve de in het middel bedoelde bepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
11 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Van Ommeslaghe en de heer T’Kint.

N° 780
1°

— 11 december 2014
(AR C.13.0428.F)

KAMER

RECHT VAN VERDEDIGING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — OPDRACHT VAN
DE RECHTER. — BESLISSING. — RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN. — GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK. — GEVOLG.

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is
aangevoerd, zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren,
miskent het recht van verdediging (1). (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging)

(R. E.A. T. CLAESSENS INTERNATIONAL 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 Doornik van 19 maart 2013.
Op 28 augustus 2014 heeft eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 780.
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Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en eerste
advocaat-generaal Jean-François Leclercq 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
Eerste middel
Tweede onderdeel
De rechter kan ambtshalve de door de partijen aangevoerde redenen
vervangen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan
hebben uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem
regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd en het voorwerp van de vordering niet wijzigt. Hij moet zodoende het recht van verdediging eerbiedigen.
Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat de
partijen voor de appelrechters debat hebben gevoerd over de omvang
van de huurschade en over de kostprijs van het herstel van de plaats in
de vorige staat, zoals bepaald door de deskundige die op 15 juli 2009 was
aangewezen door de vrederechter.
Het bestreden vonnis bevestigt, zonder de betwistingen van de eisers
betreffende de schadeposten te onderzoeken, hun veroordeling tot de
betaling van een bedrag van 106.176,80 euro, alleen op grond dat “de
huurovereenkomst bepaalt dat […] “‘de beslissing van de deskundige’ die
door de partijen gekozen wordt of door de rechter wordt aangesteld, zowel
bij het betreden als het verlaten van de woning, ‘de partijen definitief zal
binden’, zonder dat zij daartegen beroep kunnen instellen of zich daartegen
kunnen verzetten’”, dat de gerechtsdeskundige dus een “derde-beslisser”
is, zodat “de eerste rechter […] terecht aldus uitspraak heeft gedaan, ‘zonder’ de beslissing [van laatstgenoemde] ‘te wijzigen’”.
De appelrechters, die de veroordeling van de eisers gronden op een
ambtshalve opgeworpen middel, dat afgeleid is uit het bestaan van een
bindende derde beslissing van de deskundige, zonder de partijen de gelegenheid te geven hierover tegenspraak te voeren, miskennen zodoende het recht van verdediging van de eisers.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de veroordeling van de eisers tot betaling van een
bedrag van 106.676,80 euro, strekt zich uit tot de beslissing waarbij hun
vordering tot vergoeding van 25.000 euro voor een aan het pand aangebrachte meerwaarde verworpen wordt, wegens het verband dat de feitenrechter tussen die dicta heeft gelegd.
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Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het
eerste middel of van het tweede middel, die niet tot ruimere vernietiging kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eisers hoofdelijk
veroordeelt om het bedrag van 106.676,80 euro te betalen, vermeerderd
met de gerechtelijke interest, de vordering van de eisers tot betaling
van een vergoeding van 25.000 euro voor de aan het pand aangebrachte
meerwaarde verwerpt en uitspraak doet 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.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg
te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
11 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Grotendeels
gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. —
Advocaten: de heer T’Kint en de heer Foriers.

N° 781
1°

— 11 december 2014
(AR C.13.0475.F)

KAMER

HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ). — HERNIEUWING. — VERHUURDER. — WEIGERING. — GEMOTIVEERDE WEIGERING IN HOOFDORDE. — AKKOORD. — ANDERE VOORWAARDEN IN
BIJKOMENDE ORDE.

De verhuurder heeft het recht om, in hoofdorde, zich met een met redenen omklede weigering te verzetten tegen de hernieuwing van de handelshuur en,
in bijkomende orde, die hernieuwing onder andere voorwaarden te aanvaarden (1). (Artt. 14, 16, 18, 19 en 20 Handelshuurwet)

(HANKAR INVEST N.V. T. ARDENNE PREVOYANTE N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van koophandel te Brussel van 14 november 2012.
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 781.
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Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 19 september 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en eerste
advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 149 van de Grondwet;
— de artikelen 14, eerste en tweede lid, 16, I en IV, 18, 19 en 20 van afdeling 2bis
van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, voormeld artikel 14, tweede lid, zoals gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres, bij aangetekende brief van
11 juni 2008, die was gepost op 12 juni, de hernieuwing van de litigieuze handelshuur heeft gevraagd “met ingang van 1 oktober 2009 voor een huurprijs van
100.000 euro per jaar; dat de verweerster [de eiseres], in een brief van 4 augustus
2008, het volgende antwoord heeft gestuurd:
— de huurovereenkomst voorziet in de bestemming van de gehuurde ruimten
als supermarkt, die niet kan worden gewijzigd zonder instemming van de verhuurder;
— de wijziging van activiteit kan enkel worden aanvaard indien de toekomstige huur niet lager is dan de huidige huur;
— de hernieuwing onder de voorgestelde voorwaarden wordt geweigerd en de
aanvaarding ervan wordt aan de volgende voorwaarden onderworpen:
• nieuwe jaarlijkse basishuurprijs gelijk aan 206.014 euro geïndexeerd;
• verbod op overdracht van onderverhuring zonder voorafgaande instemming
van de verhuurder;
• bij verkoop van het pand kan de verhuurder de huurder uitzetten;
• de nieuwe commerciële bestemming (fitnesszaal) zal in een overeenkomst
worden bevestigd indien de andere, voormelde voorwaarden aanvaard worden,
[en], dat aangezien de onenigheid bleef bestaan, heeft [de eiseres] de procedure
ingeleid voor de vrederechter”. Vervolgens verklaart het bestreden vonnis het
hoger beroep van de eiseres niet-gegrond. Het bevestigt zodoende het vonnis van
de eerste rechter van 26 juni 2009, die de rechtsvordering van de eiseres had verworpen.
Tot staving van zijn beslissing wijst het bestreden vonnis eerst op het volgende:
“De [verweerster] verzet zich tegen de door de [eiseres] gevraagde huurhernieuwing, op grond dat haar vordering niet strekte tot de voortzetting van dezelfde handel, en zij voert aan dat de huur waarvan de hernieuwing gevraagd
wordt strekte tot de exploitatie van een supermarkt, terwijl de werkelijke handelsactiviteit bestond in die van een fitnesszaal;
Hoewel de huurovereenkomst van 12 januari 1965 niet uitdrukkelijk de handelsactiviteit vermeldt die contractueel wordt opgelegd of toegestaan, bepaalt
het aanhangsel van 9 december 1976 dat ‘Delhaize een supermarkt exploiteert in
de voormelde ruimten’ en dat de huur ‘strekt tot uitbreiding van de supermarkt
die thans door Delhaize wordt geëxploiteerd in de aan de [verweerster] verhuurde ruimten’;
Het aanhangsel van 7 april 2000 vermeldt ook dat ‘de partijen een huurovereenkomst hebben gesloten voor een duur van 36 jaar, die is ingegaan op 1 oktober
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1964, en die betrekking heeft op een gebouwencomplex dat momenteel geëxploiteerd wordt als supermarkt’;
De akte van overdracht van handelshuur en verkoop van 28 juni 2007 vermeldt
dat ‘de overdrager verklaart in de hierboven vermelde ruimten een supermarkt
te hebben geëxploiteerd tot op de datum van 19 april 2006’ (bijzondere voorwaarden, punt 4, bladzijde 6), terwijl punt 5 van dezelfde akte bepaalt dat ‘de overnemer de rechten en verplichtingen uit de hoofdhuur heeft willen overnemen’”.
Het vonnis wijst vervolgens erop:
“Luidens artikel 13 van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur
‘heeft de huurder het recht […] de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te
verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten’;
Het begrip ‘dezelfde handel’ moet strikt worden toegepast;
Indien de huurder de aard van de geëxploiteerde handel wijzigt zonder instemming van de verhuurder, verdwijnt het recht op hernieuwing (Cass., 6 januari
1983, AC 1982-83, p. 583);
Zulks is te dezen wel degelijk het geval, daar de exploitatie van een supermarkt zonder instemming van de verhuurder is gewijzigd in de exploitatie van
een fitnesszaal;
Het hoger beroep is niet gegrond.”
Grieven
Eerste onderdeel
1. De eiseres voerde in haar syntheseconclusie in hoger beroep aan dat “[de
verweerster] de exploitatie van een fitnesszaal uitdrukkelijk heeft aanvaard;
laatstgenoemde heeft de [eiseres] op 4 augustus 2008 geschreven (stuk 17): ‘zoals
hieronder wordt gepreciseerd, kunnen wij dat enkel aanvaarden (de exploitatie
van een fitnesszaal) indien de toekomstige huur niet lager is dan de huidige’;
[De verweerster] was het enkel oneens met het bedrag van de huur;
[De verweerster] heeft het beginsel van de hernieuwing dus aanvaard;
[De verweerster] had de hernieuwing kunnen trachten te weigeren om dringende redenen maar heeft dat niet gedaan; de verhuurder kan immers steeds
weigeren de hem gevraagde hernieuwing toe te staan; artikel 16, I, van de wet
van 30 april 1951 betreffende de handelshuur vermeldt verschillende redenen op
grond waarvan de verhuurder de huurhernieuwing kan weigeren; die redenen
moeten worden aangevuld door artikel 16, IV, van de wet, waarin het volstrekte
en discretionaire recht van de verhuurder is vastgelegd om de hernieuwing te
weigeren, zonder bijzondere motivering maar met betaling van een uitzettingsvergoeding met het oog op een volledige vergoeding”.
[De verweerster] voerde vervolgens aan dat de verweerster “de exploitatie van
een fitnesszaal uitdrukkelijk heeft aanvaard: ‘zoals hieronder wordt gepreciseerd, kunnen wij dat enkel aanvaarden indien de toekomstige huur niet lager
is dan de huidige’; het geschil had dus enkel betrekking op het bedrag van de
huur”.
De eiseres heeft zodoende aangevoerd dat de verweerster, door de litigieuze
huurhernieuwing te onderwerpen aan andere voorwaarden dan die welke de
huurder haar had voorgesteld, in beginsel akkoord was gegaan met de hernieuwing van de huur, zodat het geschil beperkt was tot de omschrijving van de voorwaarden waaraan de hernieuwde huur onderworpen zou worden en dat de
verweerster dus niet meer het beginsel zelf van de hernieuwing kon betwisten of
zich daartegen nog kon verzetten.
2. Het vonnis antwoordt met geen enkele reden op dat middel uit de conclusie.
Het bestreden vonnis is dus niet regelmatig met redenen omkleed en schendt
bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
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Tweede onderdeel
1. Artikel 14, eerste lid, van de wet betreffende de handelshuur bepaalt: “De
huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of
straffe van verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief
ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving
moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder
zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de
verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie
maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde”.
Daarenboven volgt uit artikel 18 van dezelfde wet: “Indien uit het in artikel
14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt
van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van
genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden
onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval. De rechter doet
uitspraak naar billijkheid”.
Artikel 19 van de wet betreffende de handelshuur bepaalt dienaangaande: “Indien de onenigheid de door de verhuurder gevraagde huurprijs betreft, houdt de
rechter onder meer rekening met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of de
streek gewoonlijk wordt gevraagd voor vergelijkbare onroerende goederen, gedeelten van onroerende goederen of ruimten, en eveneens, in voorkomend geval,
met de bijzondere aard van de gedreven handel, en het voordeel door de huurder
getrokken uit de gehele of gedeeltelijke onderverhuring van de ruimten. Hij let
niet op het gunstig of ongunstig rendement van de onderneming, dat uitsluitend
aan de huurder is toe te schrijven”.
Artikel 20, ten slotte, bepaalt dat “de huur wordt hernieuwd tegen de prijs en
de voorwaarden door de rechter vastgesteld indien geen beroep is ingesteld tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis of indien de huurder, binnen vijftien dagen na de betekening van het in hoger beroep gewezen vonnis, van zijn vraag tot
hernieuwing geen afstand heeft gedaan”.
2. Uit het onderling verband tussen die wetsbepalingen en uit hun samenhang
met artikel 16, I en IV, van de wet betreffende de handelshuur, die de redenen
opsomt waarom de verhuurder “de hernieuwing van de huur kan weigeren” volgt
dat, wanneer de verhuurder een vraag tot hernieuwing van een handelshuur ontvangt en zijn instemming afhankelijk stelt van voorwaarden die betrekking
hebben op de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, hij niet langer het recht heeft zich te verzetten tegen het
beginsel zelf van de hernieuwing. Voor de rechter, die overeenkomstig artikel 18
in fine van de wet betreffende de handelshuur kennisneemt van het geschil, kan
in de regel enkel nog debat worden gevoerd over de voorwaarden waaraan de hernieuwde huur zal worden onderworpen.
3. Het bestreden vonnis, dat uitspraak moet doen over een vordering die de eiseres heeft ingesteld overeenkomstig artikel 18 in fine van de wet betreffende de
handelshuur en dat daarenboven heeft vastgesteld dat de verweerster, in haar
brief van 4 augustus waarmee zij antwoordde op de vraag van de eiseres tot huurhernieuwing, die hernieuwing “onder de voorgestelde voorwaarden” had geweigerd en haar instemming afhankelijk had gesteld van verschillende
voorwaarden, met name de huurprijs, heeft niet naar recht kunnen beslissen dat
de verweerster terecht aanvoerde dat de eiseres niet voldeed aan de voorwaarden
om de huurhernieuwing te vragen. Het bestreden vonnis schendt zodoende immers de in het middel aangegeven bepalingen van de wet betreffende de handelshuur, meer bepaald de artikelen 18 en 20 van die wet.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Beide onderdelen samen
Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur moet de verhuurder, binnen drie maanden na
de kennisgeving door de huurder van de voorwaarden waaronder hij bereid is de nieuwe huur aan te gaan, de huurder op dezelfde wijze kennisgeven van zijn met redenen omklede weigering tot hernieuwing, van
andere voorwaarden of van het aanbod van een derde, bij ontstentenis
waarvan de verhuurder vermoed zal worden in te stemmen met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden.
Artikel 18 van de wet bepaalt dat, indien uit het in artikel 14 bedoelde
antwoord blijkt dat de verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt
van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de
wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent
die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, de huurder binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval, een vordering instelt voor de rechter en dat de rechter uitspraak doet naar
billijkheid.
Artikel 20 van de wet bepaalt dat de huur wordt hernieuwd tegen de
prijs en onder de voorwaarden die door de rechter zijn vastgesteld.
Uit die bepalingen volgt dat de keuze van de verhuurder om de hernieuwing van de huur afhankelijk te stellen van andere voorwaarden,
de grenzen bepaalt van het geschil dat de huurder bij de rechter aanhangig maakt. Die bepalingen beletten niet dat de verhuurder, in
hoofdzaak, ervoor kan kiezen zich met een met redenen omklede weigering te verzetten tegen de hernieuwing van de huur en, in ondergeschikte orde, die hernieuwing onder andere voorwaarden kan
aanvaarden.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiseres, in een brief van
11 juni 2008, gevraagd heeft om “de handelshuur te hernieuwen voor een
periode van negen jaar, met ingang op 1 oktober 2009, tegen een huurprijs van 100.000 euro per jaar”, dat de verweerster, in haar brief van
4 augustus 2008, geantwoord heeft dat “de huurovereenkomst voorziet
in de bestemming van de gehuurde ruimten als supermarkt, die niet
kan worden gewijzigd zonder instemming van de verhuurder”, dat “de
wijziging van activiteit enkel kan worden aanvaard indien de toekomstige huur niet lager is dan de huidige huur” en dat “de hernieuwing onder de voorgestelde voorwaarden wordt geweigerd en de aanvaarding
ervan aan de volgende voorwaarden wordt onderworpen, [waaronder
een] nieuwe jaarlijkse basishuurprijs gelijk aan 206.014 euro geïndexeerd”, beslist vervolgens dat “de [verweerster] zich verzet tegen de
[…] huurhernieuwing, op grond dat [die] vordering niet strekte tot de
voortzetting van dezelfde handel” en dat, inderdaad, “de exploitatie van
een supermarkt zonder instemming van de verhuurder is gewijzigd in
de exploitatie van een fitnesszaal”.
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Het bestreden vonnis antwoordt met die overwegingen op de conclusie van de eiseres, door een andere beoordeling ertegenover te stellen,
waarin de eiseres aanvoerde dat de verweerster, door haar voormelde
brief, instemde met de exploitatie van een fitnesszaal en dus met het
beginsel van de huurhernieuwing, zodat het geschil enkel betrekking
had op het bedrag van de huur.
Aangezien uit die overwegingen volgt dat de verweerster, in de uitlegging die het bestreden vonnis aan de brief van 4 augustus 2008 geeft, zich
in hoofdzaak tegen de vraag van de huurder om huurhernieuwing heeft
verzet door een met redenen omklede weigering omdat de bestemming
van de gehuurde ruimten was gewijzigd, en subsidiair andere voorwaarden heeft voorgesteld, verantwoordt het bestreden vonnis, dat de weigeringsgrond gegrond acht, zijn beslissing naar recht volgens welke de
eiseres geen recht heeft op de hernieuwing van de huur.
Geen van de twee onderdelen kan worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
11 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Ernotte. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten: de
heer Foriers en mevr. Oosterbosch.

N° 782
1°

— 11 december 2014
(AR C.13.0537.F)

KAMER

1° IMMUNITEIT. — DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT. —
DIPLOMATIEKE MISSIES. — BANKREKENINGEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. —
NE IMPEDIATUR LEGATIO.
2° DIPLOMATEN EN CONSULS. — DIPLOMATIEKE MISSIES. — BANKREKENINGEN. — IMMUNITEIT. — DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — NE IMPEDIATUR LEGATIO.
3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — GEVOLGEN
VAN INTERNATIONALE NORMEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — NE IMPEDIATUR LEGATIO. — DIPLOMATEN EN CONSULS. — DIPLOMATIEKE MISSIES. —
BANKREKENINGEN. — IMMUNITEIT. — DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT.
4° IMMUNITEIT. — DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT. —
DIPLOMATIEKE MISSIES. — BANKREKENINGEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. —
RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. — RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTER.
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5° DIPLOMATEN EN CONSULS. — DIPLOMATIEKE MISSIES. — BANKREKENINGEN. — IMMUNITEIT. — DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG TOT
BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.
— RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTER.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — RECHT VAN TOEGANG TOT DE RECHTER. — IMMUNI— DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT. — UITVOERINGSIMMUNITEIT. —
TEIT.
DIPLOMATIEKE MISSIES. — BANKREKENINGEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK.
7° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — UITLEGGING.
— INTERNATIONAAL GEBRUIK. — RECHTBANKEN. — OVERHEIDSRECHTER.
8° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — GEVOLGEN
VAN INTERNATIONALE NORMEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — IDENTIFICATIE. — UITLEGGING. — RECHTBANKEN. — OVERHEIDSRECHTER.
9° INTERNATIONALE VERDRAGEN. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — IDENTIFICATIE. — UITLEGGING. — RECHTBANKEN. — OVERHEIDSRECHTER. — INTERNATIONAAL GERECHTSHOF. — STATUUT.
10° RECHTBANKEN. — ALGEMEEN. — OVERHEIDSRECHTER. — INTERNATIONAAL GEBRUIK. — IDENTIFICATIE. — UITLEGGING. — INTERNATIONAAL GERECHTSHOF. — STATUUT.

1°, 2° en 3° De regel “ne impediatur legatio” is een internationaal gebruik (1). (Internationaal gebruik Ne impediatur legatio)
4°, 5° en 6° Het recht van toegang tot de rechter, gewaarborgd door artikel 6.1
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, kan niet tot gevolg hebben dat een Staat gedwongen wordt de
regel van de uitvoeringsimmuniteit van de Staten, die ertoe strekt de optimale
werking van de diplomatieke missies te verzekeren en, meer algemeen, de hoffelijkheid en de goede betrekkingen tussen soevereine Staten te bevorderen,
tegen zijn wil in te negeren (2). (Art. 6.1 EVRM; internationaal gebruik
Ne impediatur legatio).
7°, 8°, 9° en 10° De overheidsrechter die een internationaal gebruik identificeert en uitlegt, dient in zijn beslissing niet het bestaan vast te stellen van
een algemene, door een meerderheid van de Staten erkende gewoonte die aan
de grondslag van dat internationaal gebruik ligt (3). (Art. 38, § 1, b, Statuut van het internationaal Gerechtshof, gevoegd bij het Handvest van
de Verenigde Naties)

(NML CAPITAL LTD, VENNOOTSCHAP NAAR HET RECHT
KAAIMANEILANDEN T. REPUBLIEK ARGENTINIË)

VAN DE

(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 782.
(2) Id.
(3) Id.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 juni 2013.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 28 augustus 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.
Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
— 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 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, beveelt de
opheffing van de betwiste bewarende derdenbeslagen die op 30 juni 2011 zijn gelegd en wel binnen achtenveertig uur na de betekening van het arrest dat, bij
niet-uitvoering, als opheffing zal gelden, en veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Die beslissing steunt op de volgende overwegingen:
“Volgens [de eiseres] gebiedt de eerbiediging [van haar] recht op een eerlijk
proces, zoals vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat de vermeende immuniteit betreffende de bankrekeningen van de ambassades van de [verweerster] verworpen wordt.
[...] Het hof [van beroep] stelt vast dat [de eiseres] zich te dezen heel veel inspanningen heeft getroost om de betaling van haar schuldvordering te verkrijgen, door te vragen beslagmaatregelen te mogen nemen en beslag te leggen op
de bezittingen van de [verweerster], in de meest verscheidene vormen en op verschillende plaatsen, zoals:
(1) in de Verenigde Staten van Amerika:
— obligaties die zijn aangeboden ter gelegenheid van een door de [verweerster] georganiseerde openbare offerte van omruiling;
— de tegoeden van de Banco Central van de [verweerster] (BCRA) die bewaard
worden in de Federal Reserve Bank van New York (FRBNY);
— de trustrekening van de la Banco Hipotecario;
— de pandrekening voor tegoeden van de Banco de la Nacion Argentina
(BNA);
— de rekening van het Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA);
— de rekening van Agenda Nacional de Promocion Cientifica y Tecnologia
(ANPCT);
— de genationaliseerde Argentijnse pensioenfondsen;
— de vennootschap Energia Argentina;
— de Empresa Argentina de Soluciones Satelitates;
— bepaalde onroerende goederen in het district Colombia;
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— de Comision Nacional de Actividades Espaciales (CONAE);
(2) in Ghana:
het schip Ara Libertad;
(3) in Zwitserland:
— fondsen van de BCRA die bewaard worden in de ‘Banque des règlements internationaux’ te Basel (Zwitserland);
— bankrekeningen in Zwitserland;
(4) in Frankrijk
— de Argentijnse tegoeden bij Total Austrial;
— de Argentijnse tegoeden bij BNP Paribas;
— de tegoeden van Aerolineas Argentinas bij de HSBC;
— de Argentijnse tegoeden en hun ‘alter ego’ bij Air France;
— de tegoeden van de Provincia del Chubut bij de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA);
— de rekeningen van de ambassade bij de BBVA;
(5) in België:
— de beslagleggingen in 2009 en in 2011.
De betwisting van die uitvoeringsmaatregelen heeft in de meeste gevallen geleid tot gerechtelijke procedures waardoor de inspanningen van de beslaglegger,
op enkele uitzonderingen na, zijn uitgedraaid op een mislukking.
Hoewel [de eiseres] in haar pogingen om de betaling van haar schuldvordering
te verkrijgen op heel wat moeilijkheden stuitte, blijkt de [verweerster] tot op
heden geen enkel concreet voorstel te hebben gedaan om haar schuldeiser te voldoen en heeft zij zelfs geen kantonnement voorgesteld.
In voorliggend geval moet worden onderzocht of de uitvoeringsimmuniteit
waarop [de verweerster] zich beroept om de opheffing van de betwiste uitvoeringsmaatregelen te verkrijgen, beschouwd moet worden als een van de beperkingen dat steun vindt in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aangezien voornoemd artikel niet van dien aard is dat het de toegang tot de rechter beperkt.
Het hof [van beroep] wijst er allereerst op dat de immuniteit van de bankrekeningen van ambassades en diplomatieke zendingen die niet dienen voor een
privaatrechtelijke commerciële of economische activiteit, een wettig doel nastreven, aangezien die immuniteit ertoe strekt de betrekkingen tussen de soevereine Staten tot stand te brengen en te verstevigen (krachtens de regel van
internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio) via de werking van de diplomatieke functies.
De onschendbaarheid van de bankrekeningen van een ambassade of een diplomatieke zending heeft enkel betrekking op de rekeningen die voor die zending
gebruikt worden.
Wat betreft de vereiste evenredigheid, oordeelt het hof [van beroep] dat de
aangevoerde immuniteit aan dat criterium beantwoordt indien:
— zij in overeenstemming is met het internationaal recht;
— de persoon tegen wie die immuniteit wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om op efficiënte wijze de rechten te beschermen
die gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.
De overeenstemming met het internationaal recht betreffende de immuniteiten wordt niet betwist.
[De eiseres] grondt haar redenering op het tweede criterium, met name de onmogelijkheid om de betaling van haar schuldvordering te verkrijgen.
In tegenstelling tot wat de [verweerster] beweert, moet de toepassing van dat
criterium niet uitsluitend worden voorbehouden voor de immuniteiten van de
internationale organisaties. De omstandigheid dat de immuniteit van een Staat
enkel geldt voor de goederen die dienen voor de functies ‘iure imperii’ van die
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Staat, betekent daarom nog niet dat het criterium van andere redelijke middelen van tenuitvoerlegging niet kan worden aangewend om te bepalen of een immuniteit al dan niet evenredig is.
Het is juist dat [de eiseres] moeilijkheden ondervond om de betaling van haar
schuldvordering te verkrijgen op grond van een regelmatige uitvoerbare titel
die haar meer dan zes jaar eerder was uitgereikt en op de hardnekkige weigering
van de [verweerster] stuitte om de door de hoven en rechtbanken in verschillende landen tegen haar uitgesproken veroordelingen ten uitvoer te leggen, zoals
blijkt uit de volgende beslissingen of waarnemingen:
— de beschikking van het ‘United States District Court for the Southern District of New York’ van 12 september 2008;
— de verklaringen van rechter Thomas P. Griesa van het ‘New York Southern
Federal District Court’ van 25 maart 2005 en 12 januari 2006;
— de arbitrale uitspraak van 7 augustus 2009, samen gelezen met het besluit
van het ad hoc comité van 29 juni 2010.
De uitvoeringsimmuniteit waarop de [verweerster] zich beroept, vormt een
belangrijke beperking ten aanzien van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zou zijn geschonden.
Het feit dat [de eiseres] in 2007 beslag heeft kunnen leggen op de trustrekening
van de Banco Hipotecario en dat er ten gevolge van dat beslag een cheque van
270.866,67 Amerikaanse dollar werd uitgeschreven aan order van [de eiseres],
welk bedrag overeenstemt met haar deel in het actief van de trust, schraagt die
gevolgtrekking.
Ook al hebben de aanzienlijke inspanningen en geldmiddelen die [de eiseres]
heeft moeten aanwenden, slechts geleid tot de betaling van dat bedrag van ongeveer 270.000 Amerikaanse dollar en van een ander, bij de BNA in beslag genomen bedrag, zoals de raadslieden van de [eiseres] hebben beweerd op de zitting
van 17 juni 2013, en die twee bedragen samen slechts 0,06 pct. van de schuldvordering uitmaken, terwijl de schuld van de [verweerster] 284.184.632,30 Amerikaanse dollar bedraagt, vermeerderd met de interest die [de eiseres] begroot op
98.277.334,84 euro op 14 februari 2013, blijven er niettemin nog mogelijkheden van
tenuitvoerlegging over, temeer daar de [verweerster] over voldoende middelen
beschikt om haar schulden te voldoen (zie wat dat betreft de voorstelling van de
[verweerster] in de conclusie van [de eiseres], die op dat punt niet betwist
wordt).
Betreffende de ANPCT-rekening wordt niet betwist dat gevonnist werd dat
aan [de eiseres] een bedrag toekwam dat overeenstemt met de helft van die rekening, een beslissing die werd verkregen na een procedure die de [verweerster]
zowel in hoger beroep als voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten
verloren heeft, en dat die rekening, volgens de inlichtingen van [de eiseres], een
creditsaldo van 3.260.000 Amerikaanse dollar bevat.
Op de pleitzitting heeft [de eiseres] bevestigd de betaling te hebben ontvangen
van de bedragen waarop zij recht heeft, wat een bevestiging vormt van het beginsel dat haar recht van toegang tot de rechter kennelijk werd geëerbiedigd.
Bovendien moet worden herhaald dat de hier aangevoerde immuniteit slechts
betrekking heeft op de goederen die dienen voor de uitoefening van de diplomatieke opdracht in België en dat zij [de eiseres] niet verbieden beslag te leggen op
de goederen die voor burgerlijke of commerciële doeleinden (‘iure gestionis’) in
België of elders worden aangewend.
Gelet op de immuniteit waarover de [verweerster] beschikt, rest [de eiseres]
geen andere uitweg dan, in de mate van het mogelijke, alvorens uitvoeringsmaatregelen te nemen eerst de reële mogelijkheden van beslaglegging te onderzoeken om te beletten dat zij vruchteloze inspanningen zou leveren.
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[…] Uit het voorgaande vloeit voort dat het evenredigheidsbeginsel werd geëerbiedigd”.
Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden waarborgt eenieder het recht dat een rechter kennisneemt van alle geschillen betreffende zijn burgerlijke rechten en verplichtingen.
Het recht van tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing maakt deel
uit van dat recht.
Het recht van toegang tot de rechter is immers denkbeeldig indien de interne
rechtsorde toestaat dat een definitieve en bindende beslissing onuitgevoerd zou
blijven.
Hoewel het recht van toegang tot de rechter geen absoluut recht is, kunnen
de beperkingen die de Staten dat recht opleggen de toegang van de rechtzoekende niet op die wijze of in die mate beperken dat het recht hierdoor wezenlijk
wordt aangetast.
Bovendien zijn dergelijke beperkingen slechts verenigbaar met artikel 6.1 indien ze een wettig doel nastreven en indien er een redelijke verhouding bestaat
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Hoewel de toekenning van voorrechten en immuniteiten aan de vreemde Staten en aan hun diplomatieke zending beschouwd wordt als een noodzakelijk instrument voor hun goede werking, zonder eenzijdige inmenging van een
regering, en aangenomen wordt dat die maatregelen over het algemeen niet
kunnen worden beschouwd als een onevenredige beperking van het recht van
toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in artikel 6.1, moet de redelijkheidsvraag niettemin geval per geval worden beoordeeld in het licht van de bijzondere
omstandigheden van de zaak.
Om te bepalen of de aantasting van de fundamentele rechten geoorloofd is ten
aanzien van artikel 6.1, moet derhalve onderzocht worden of de persoon tegen
wie de immuniteit wordt aangevoerd over andere redelijke middelen beschikt
om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte manier te beschermen.
In voorkomend geval volgt uit de vaststellingen van het arrest dat de eiseres
zich heel wat inspanningen heeft getroost om de betaling te verkrijgen van haar
schuldvordering, waarvan de hoofdsom 284.184.632,30 Amerikaanse dollar bedraagt, door met name te vragen beslagmaatregelen te mogen nemen en beslag
te leggen op de bezittingen van de eiseres, in de meest verscheidene vormen en
op verschillende plaatsen, opgesomd op de bladzijden 7 en 8 van het arrest, te
weten in de Verenigde Staten van Amerika, in Ghana, in Zwitserland, in Frankrijk en in België, wat neerkomt, zoals de eiseres in haar conclusie op bladzijden
36 tot 42 opmerkt, op niet minder dan tweeëntwintig pogingen van professionele
tenuitvoerlegging.
Het bestreden arrest stelt dienaangaande vast dat die uitvoeringsmaatregelen
in de meeste gevallen hebben geleid tot gerechtelijke procedures waardoor de
inspanningen van de beslaglegger, op enkele uitzonderingen na, zijn uitgedraaid
op een mislukking.
Het arrest wijst erop dat, “hoewel [de eiseres] in haar pogingen om de betaling
van haar schuldvordering te verkrijgen op heel wat moeilijkheden stuitte, de
[verweerster] tot op heden geen enkel concreet voorstel blijkt te hebben gedaan
om haar schuldeiser te voldoen en zelfs geen kantonnement heeft voorgesteld”.
Het stelt ten slotte vast dat, de aanzienlijke inspanningen en geldmiddelen die
de eiseres heeft moeten aanwenden, slechts hebben geleid tot de betaling van
dat bedrag van ongeveer 270.000 Amerikaanse dollar en van een ander, bij de BNA
in beslag genomen bedrag, en die twee bedragen samen slechts 0,06 pct. van de
schuldvordering uitmaken, terwijl de schuld van de verweerster 284.184.632,30

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2922 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2922

ARRESTEN VAN CASSATIE

11.12.14 - N° 782

Amerikaanse dollar bedraagt, vermeerderd met de interest die de eiseres begroot op 98.277.334,84 euro op 14 februari 2013.
Uit het voorgaande blijkt een evidente onevenredigheid tussen de terugbetaalde bedragen en het nog verschuldigde bedrag, dat in zijn geheel bijna
1.600.000.000 Amerikaanse dollar bedraagt, en zulks ongeacht de vaststelling van
het arrest dat de helft van het creditsaldo van de ANPCT-rekening, met name
3.260.000 Amerikaanse dollar, aan de eiseres zal vervallen.
Hoewel het bestreden arrest erop wijst dat er andere mogelijkheden van tenuitvoerlegging blijven bestaan, verduidelijkt het niet om welke soort mogelijkheden het zou gaan.
Hoewel het bestreden arrest nog overweegt dat de [verweerster] over voldoende middelen beschikt om haar schulden te voldoen en de lezer van het arrest in
dat verband verwijst naar de voorstelling van de [verweerster] op de bladzijden
8 en 9 van de conclusie van de eiseres, waarin laatstgenoemde uiteenzette dat de
verweerster thans over wisselreserves van meer dan 40 miljard Amerikaanse dollar beschikt en beschouwd wordt als een van de grote landen die deelgenomen
hebben aan de start van de Bank van het Zuiden, verduidelijkt al evenmin de
aard van die middelen en verduidelijkt ook niet dat die middelen in beslag genomen kunnen worden.
Het arrest stelt ten slotte geenszins vast dat het doel waarvoor de diplomatieke immuniteit was ingevoerd, rechtvaardigde dat de verweerster zich in voorliggend geval daarop beriep om zich te verzetten tegen het bewarend
derdenbeslag van de betrokken rekeningen.
Gelet op de vaststellingen van het bestreden arrest, waaruit blijkt dat, enerzijds, de verweerster tot op heden geen enkel concreet voorstel van betaling
heeft gedaan om haar schuldeiser te voldoen en dat de eiseres, tot nu toe en ondanks talrijke pogingen van tenuitvoerlegging en alle gedane inspanningen,
slechts 0,06 pct. van haar schuldvordering heeft kunnen terugkrijgen en dat, anderzijds, geen enkele aanwijzing bevat over de vraag of andere goederen van de
verweerster in beslag genomen kunnen worden, heeft het bestreden arrest bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat het evenredigheidscriterium te dezen
was nageleefd en dat, derhalve, het recht van de eiseres op een eerlijk proces,
vastgelegd in artikel 6.1 het Verdrag en waarvan het recht van tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing deel uitmaakt, niet is miskend (schending
van artikel 6.1 het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 22 en 25 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het
diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de wet van 30 maart 1968;
— artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationale Gerechtshof,
goedgekeurd bij de wet van 14 december 1945 tot goedkeuring van het Handvest
van de Verenigde Naties en het Statuut van het Internationale Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945;
— artikel 149 Grondwet;
— de artikelen 6 en 1120 Gerechtelijk Wetboek;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek;
— regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet-gegrond, beveelt de
opheffing van de betwiste bewarende derdenbeslagen die op 30 juni 2011 zijn gelegd en wel binnen achtenveertig uur na de betekening van het arrest dat, bij

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2923 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 782 - 11.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2923

niet-uitvoering, als opheffing zal gelden, en veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Die beslissing steunt op de volgende overwegingen:
Het hof [van beroep] wijst er allereerst op dat de immuniteit van de bankrekeningen van ambassades en diplomatieke zendingen die niet dienen voor een
privaatrechtelijke commerciële of economische activiteit, een wettig doel nastreven, aangezien die immuniteit ertoe strekt de betrekkingen tussen de soevereine Staten tot stand te brengen en te verstevigen (krachtens de regel van
internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio) via de werking van de diplomatieke functies.
De onschendbaarheid van de bankrekeningen van een ambassade of een diplomatieke zending heeft enkel betrekking op de rekeningen die voor die zending
gebruikt worden.
[…] De overeenstemming met het internationaal recht betreffende de immuniteiten wordt niet betwist.
[...] 3. Met betrekking tot de afstand van de uitvoeringsimmuniteit betwist [de
eiseres] niet dat de Staten over uitvoeringsimmuniteit beschikken.
Uitvoeringsimmuniteit betekent dat ‘qu'aucune mesure de contrainte ne peut
être mise en œuvre contre un État étranger, qui ne peut dès lors être l'objet
d'aucune saisie conservatoire ou exécutoire’ (conclusie van procureur-generaal
J.-Fr. Leclercq vóór het arrest van 22 november 2012, Pas., nr. 630).
[De eiseres] voert aan wat volgt:
1) Het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer
heeft geen betrekking op de bankrekeningen, effectenrekeningen of andere bezittingen die in de bank bewaard worden.
Die stelling kan worden gevolgd: het Verdrag bevat geen enkele bepaling betreffende de uitvoeringsmaatregelen die kunnen worden toegepast op de bankrekeningen van een diplomatieke zending.
2) De Belgische rechtsleer en rechtspraak zijn het erover eens dat het Verdrag
van Wenen geen diplomatieke immuniteit invoert die van toepassing zou zijn op
de rekeningen van ambassades en die zich onderscheidt van de algemene immuniteit die de Staten genieten.
Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 22 november 2012, waarmee
het Hof ondubbelzinnig vastlegt dat krachtens de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio, volgens welke de werking van de diplomatieke zending niet belemmerd mag worden, alle goederen van die zending die voor
haar werking dienen een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten die boven
die van de ontvangende Staat staat, overtuigt dat argument niet.
3) Noch het Verdrag van Wenen van 1961 noch enig ander geldend verdrag voeren een specifieke immuniteit in die van toepassing zou zijn op de rekeningen
van een ambassade.
Het feit dat noch het Verdrag van Wenen noch andere geldende verdragen de
bankrekeningen van de diplomatieke zending en ambassades vermelden, belet
niet dat de bankrekeningen waarop de betwiste beslagen zijn gelegd een specifieke immuniteit genieten die gegrond is op het beginsel van internationaal publiek recht ne impediatur legatio (zie het arrest van het Hof van Cassatie van 22
november 2012).
4) Gesteld dat er een andere diplomatieke immuniteit zou bestaan dan de algemene uitvoeringsimmuniteit die de Staten genieten, hetgeen [de eiseres] betwist, zou de [verweerster] daarvan duidelijk en uitdrukkelijk afstand hebben
gedaan.
De door de [eiseres] aangevoerde afstand is inderdaad duidelijk en uitdrukkelijk. Ze is echter niet specifiek, terwijl een dergelijke afstand nochtans de noodzakelijke tegenhanger is van de specifieke, autonome uitvoeringsimmuniteit
van de bankrekeningen van de diplomatieke zending, die gegrond is op de gewoonteregel ne impediatur legatio”.
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Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres betwistte voor het hof van beroep uitdrukkelijk het bestaan van
een internationale gewoonte die de bescherming van de diplomatieke immuniteit zou uitbreiden tot de bankrekeningen.
Zij betoogde met name dat het bestaan van een internationale gewoonte
slechts kan worden aangenomen op voorwaarde dat die gewoonte twee verplichte bestanddelen bevat, te weten:
— een objectief bestanddeel, met name een algemene en vaste gewoonte, die
de Staten al heel lang hebben aangenomen;
— een subjectief bestanddeel, dat wordt aangewezen door de uitdrukking “opinio juris sive necessitas”, met name de overtuiging van de Staat dat hij gebonden
is door een rechtsregel. De Staten moeten de indruk hebben dat ze zich moeten
gedragen naar een regel die gelijkstaat met een juridische verplichting.
De eiseres merkte op dat noch de frequentie noch zelfs het gebruikelijk karakter van de handelingen volstonden om het bestaan van een internationaal gebruik in aanmerking te nemen en dat er tal van internationale handelingen
bestaan, bijvoorbeeld op protocolair vlak, die haast altijd op een vaste manier
worden gesteld maar slechts zijn ingegeven door overwegingen van hoffelijkheid, opportuniteit of traditie en niet door de indruk dat voldaan moet worden
aan een juridische verplichting, en zij verwees daartoe naar een arrest van 20 februari 1969 van het Internationaal Gerechtshof (cfr. IGH, 20 februari 1969, Plateau continental de la Mer du Nord, Rec. 1969, p. 44).
Bijgevolg moest het hof van beroep onderzoeken of die twee bestanddelen aanwezig waren, zonder dat ze genoegen kon nemen met een verwijzing naar een arrest dat het Hof in een andere zaak had gewezen, daar het Hof zodoende aan dat
arrest de draagwijdte van een algemene en als regel geldende beschikking zou
toekennen.
Artikel 6 Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers uitdrukkelijk dat de rechters
in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak mogen doen
bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.
Daarenboven blijkt uit artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek dat een arrest van
het Hof de rechter op verwijzing enkel bindt na een tweede vernietiging op dezelfde gronden.
In voorliggend geval verwijst het hof van beroep echter enkel naar het arrest
van het Hof van 22 november 2012, waarnaar het zich voegt zonder eerst enig onderzoek te voeren naar het bestaan van de aangevoerde internationale gewoonte.
Het bestreden arrest kent aan dat arrest van 22 november 2012 aldus de uitwerking van een algemene en als regel geldende beschikking toe.
Het bestreden arrest, dat beslist dat het argument van de eiseres niet overtuigt, gelet op het arrest van het Hof van 22 november 2012 betreffende het bestaan van de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio,
volgens welke de werking van de diplomatieke zending niet belemmerd mag
worden, zonder enige reden op te geven waarom het meent zich bij die beslissing
te moeten aansluiten, kent daaraan bijgevolg de uitwerking van een algemene
en als regel geldende beschikking toe en verantwoordt derhalve zijn beslissing
niet naar recht (schending van artikel 6 Gerechtelijk Wetboek), waarbij het aan
die beslissing bovendien de waarde van een dwingend precedent toekent (schending van artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest, dat het bestaan van een internationale gewoonte in aanmerking neemt, volgens welke alle goederen van de diplomatieke zending die
voor haar werking dienen, dus ook de bankrekeningen, een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten die boven die van de ontvangende Staat staat, zonder
de redenen op te geven waarom het voor dezelfde oplossing heeft gekozen als die
welke het Hof heeft aangenomen in zijn arrest van 22 november 2012, en aldus in
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het midden laat of het beslist heeft dat het voornoemde arrest bindend was — in
welk geval het de voormelde artikelen schendt — dan wel of het tot die oplossing is gekomen op grond van een afzonderlijk onderzoek van dat aspect van het
internationaal recht, staat het Hof op zijn minst niet toe zijn wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen en omkleedt zijn beslissing derhalve niet
regelmatig met redenen (schending van artikel 149 Grondwet).
(…)

Vierde onderdeel
Een uitvoeringsimmuniteit die betrekking heeft op de bankrekeningen van
een ambassade of een diplomatieke zending, die zich onderscheidt van de uitvoeringsimmuniteit waarover elke vreemde Staat beschikt en die impliceert dat
een afstand, door de vreemde Staat, van zijn uitvoeringsimmuniteit daarom nog
geen afstand van de uitvoeringsimmuniteit op die rekeningen inhoudt, veronderstelt noodzakelijkerwijs het bestaan van hetzij een internationaal verdrag
tot invoering van een autonome uitvoeringsimmuniteit, dat werd ondertekend
en goedgekeurd door de Staat op wiens grondgebied die rekeningen worden gehouden, te dezen België, hetzij een internationaal gebruik, waarvan de verbindende kracht door een meerderheid van de Staten als dusdanig werd erkend.
Een dergelijke autonome uitvoeringsimmuniteit is niet vervat in het Verdrag
van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de
wet van 30 maart 1968, zoals het bestreden arrest overigens zelf opmerkt.
Artikel 22 van het Verdrag van Wenen bepaalt enkel:
“1. De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de
ontvangende Staat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd
van de zending.
2. Op de ontvangende Staat rust de bijzondere verplichting alle geëigende
maatregelen te nemen om de gebouwen van de zending tegen indringers en tegen
het toebrengen van schade te beschermen en te verhinderen dat de rust van de
zending op enigerlei wijze wordt verstoord of aan haar waardigheid afbreuk
wordt gedaan.
3. De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, zijn gevrijwaard tegen onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen”.
Artikel 25 van het Verdrag, van zijn kant, preciseert enkel dat de ontvangende
Staat de zending alle faciliteiten verleent ten behoeve van de uitoefening van
haar werkzaamheden.
Noch uit die artikelen noch, overigens, uit de werkzaamheden van de Commissie voor internationaal recht, die op 21 november 1947 is opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om dat verdrag voor te bereiden,
blijkt dat er, krachtens die bepalingen, voor de bankrekeningen een specifieke
uitvoeringsimmuniteit zou bestaan die zich zou onderscheiden van die welke
aan de Staten is toegekend.
Welnu, het doel van het Verdrag van Wenen van 18 april 1861 bestond erin in
één enkel geschrift de grondnormen te bundelen van het internationaal gewoonterecht betreffende de voorrechten en immuniteiten die van toepassing zijn in
de uitoefening van de diplomatieke opdrachten van de Staten.
Aangezien het Verdrag geenszins melding maakt van de bankrekeningen, terwijl de ambassades hierover reeds decennialang beschikten, moet daaruit noodzakelijkerwijs worden afgeleid dat er destijds onder de Staten geen consensus
bestond over de toekenning van een autonome uitvoeringsimmuniteit aan de
bankrekeningen.
Wat betreft het bestaan van een desbetreffend internationaal gebruik, waarop
het bestreden arrest wijst, moet worden opgemerkt dat de verbindende kracht
van een internationaal gebruik als bron van internationaal recht, luidens artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, gevoegd bij
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het Handvest van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, goedgekeurd bij de wet
van 14 december 1945 tot goedkeuring van het Handvest van de Verenigde Volken
en het Statuut van het Internationale Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945, veronderstelt dat het aangevoerde gebruik blijk geeft van
een als recht aanvaarde algemene gewoonte.
Noch de frequentie noch zelfs het gebruikelijk karakter van de handelingen
volstaan om het bestaan van een dergelijk gebruik in aanmerking te nemen,
aangezien er tal van internationale handelingen bestaan, bijvoorbeeld op protocolair vlak, die haast altijd op een vaste manier worden gesteld maar slechts
zijn ingegeven door overwegingen van hoffelijkheid, opportuniteit of traditie en
niet door de indruk dat voldaan moet worden aan een juridische verplichting.
Er is nog een subjectief bestanddeel nodig: de Staten moeten de indruk hebben
dat ze zich moeten gedragen naar een regel die gelijkstaat met een juridische
verplichting, waaraan ze zich niet kunnen onttrekken.
Het bestaan van een internationaal gebruik kan derhalve niet worden aangenomen als bron van recht als er niet eerst onderzoek is gedaan naar de algemene
gewoonte van de Staten.
Welnu, uit geen van de overwegingen van het bestreden arrest blijkt dat er in
de wereld een algemene gewoonte zou bestaan, die door een meerderheid van de
Staten wordt erkend, volgens welke de bankrekeningen van de ambassades en
diplomatieke zendingen een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten die zich
onderscheidt van de uitvoeringsimmuniteit van de vreemde Staten.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het overweegt dat de tegoeden op de in beslag genomen bankrekeningen een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten krachtens het internationaal gebruik ne impediatur legatio,
volgens hetwelk de werking van de diplomatieke zending niet belemmerd mag
worden en krachtens hetwelk alle goederen van die zending die voor haar werking dienen een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten die boven die van de
ontvangende Staat staat, zonder dat uit de overwegingen van het arrest evenwel
blijkt dat er inderdaad een algemene gewoonte in die zin bestaat in de wereld,
die door een meerderheid van de Staten als een rechtsregel wordt beschouwd,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt door de diplomatieke uitvoeringsimmuniteit uit te breiden tot gevallen die niet bepaald zijn in het Verdrag van
Wenen en die op geen enkele juridische grondslag berusten (schending van de artikelen 22 en 25 van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer, goedgekeurd bij de wet van 30 maart 1968, en van artikel 38, § 1, b),
van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof, gevoegd bij het Handvest
van de Verenigde Naties van 26 juni 1945, goedgekeurd bij de wet van 14 december
1945 tot goedkeuring van het Handvest van de Verenigde Volken en het Statuut
van het Internationale Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni
1945). Het bestreden arrest verantwoordt op zijn minst zijn beslissing niet naar
recht, doordat het de regel ne impediatur legatio, gesteld dat ze bewezen is, op de
bankrekeningen toepasselijk maakt, zonder eerst vast te stellen dat een meerderheid van de Staten erkent dat de regel ne impediatur legatio ook een autonome
diplomatieke uitvoeringsimmuniteit van de rekeningen van ambassades inhoudt (miskenning van de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur
legatio).
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden waarborgt eenieder het recht dat

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2927 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 782 - 11.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2927

een rechter kennisneemt van elk geschil betreffende zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen.
Het door het voormelde artikel 6.1 gewaarborgde recht van toegang
tot de rechter zoals uitgelegd door het Europees Hof van de rechten van
de mens kan niet tot gevolg hebben dat een Staat gedwongen wordt de
regel van de uitvoeringsimmuniteit van de Staten, die ertoe strekt de
optimale werking van de diplomatieke missies te verzekeren en, meer
algemeen, de hoffelijkheid en de goede betrekkingen tussen soevereine
Staten te bevorderen, tegen zijn wil in te negeren.
Het middel, dat aanvoert dat de aantasting van de fundamentele
rechten door de uitvoeringsimmuniteit van de Staten slechts aanvaardbaar is ten aanzien van dat artikel 6.1 indien de persoon tegen wie
de immuniteit wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen
beschikt om de hem door het Verdrag gewaarborgde rechten te beschermen, faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest dat overweegt dat, “gelet op het arrest van het
Hof van Cassatie van 22 november 2012, op grond waarvan het Hof ondubbelzinnig vastlegt dat krachtens de regel van internationaal gewoonterecht ne impediatur legatio, volgens welke de werking van de
diplomatieke zending niet belemmerd mag worden, alle goederen van
die zending die voor haar werking dienen een autonome uitvoeringsimmuniteit genieten die boven die van de ontvangende Staat staat, dat
argument niet overtuigt”, kent aan die beslissing van 22 november 2012
niet de draagwijdte van een algemene en als regel geldende beschikking
toe, maar citeert enkel een precedent dat de bewering van de eiseres tegenspreekt, als zou “de Belgische rechtsleer en rechtspraak het erover
eens zijn dat het Verdrag van Wenen geen diplomatieke immuniteit invoert die van toepassing zou zijn op de rekeningen van ambassades en
die zich onderscheidt van de algemene immuniteit die de Staten genieten”.
Voor het overige drukt het bestreden arrest, met de vermelding dat
“het feit dat noch het Verdrag van Wenen noch andere geldende verdragen de bankrekeningen van de diplomatieke zending en ambassades
vermelden, niet belet dat de bankrekeningen waarop de betwiste beslagen zijn gelegd een specifieke immuniteit genieten die gegrond is op
het beginsel van internationaal publiek recht ne impediatur legatio (zie
het arrest van het Hof van Cassatie van 22 november 2012)” en dat “de
door de [eiseres] aangevoerde afstand inderdaad duidelijk en uitdrukkelijk is. Ze is echter niet specifiek, terwijl een dergelijke afstand
nochtans de noodzakelijke tegenhanger is van de specifieke, autonome
uitvoeringsimmuniteit van de bankrekeningen van de diplomatieke
zending, die gegrond is op de gewoonteregel ne impediatur legatio”, een
autonome overtuiging uit, die het verduidelijkt door te verwijzen naar
een arrest van het Hof, zonder aan dat arrest de draagwijdte van een al-
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gemene en als regel geldende beschikking toe te kennen en dus zonder
de in dat onderdeel vermelde bepalingen te schenden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 38, § 1, b), van het Statuut van het Internationaal
Gerechtshof, gevoegd bij het Handvest van de Verenigde Naties van
26 juni 1945, past het Internationaal Gerechtshof, wiens taak het is de
voorgelegde geschillen te beslechten overeenkomstig het internationale recht, een internationaal gebruik toe, als blijk van een als recht aanvaarde algemene gewoonte.
Uit die bepaling volgt niet dat de rechter van een Staat die een regel
van internationaal gewoonterecht identificeert en uitlegt, in zijn beslissing het bestaan dient vast te stellen van een algemene, door een
meerderheid van de Staten erkende gewoonte die aan de grondslag van
die gewoonteregel ligt.
Het middel, dat geheel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
11 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Lemal. — Grotendeels
gelijkluidende conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. —
Advocaten: mevr. Geinger en de heer Foriers.

N° 783
1°

— 11 december 2014
(AR C.14.0072.F)

KAMER

VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. —
VORDERING. — RECHTER. — WIJZIGING.

De rechter kan het voorwerp van een vordering niet wijzigen, hetzij door het
uit te breiden hetzij door een eis te vervangen door een andere eis (1). (Beschikkingsbeginsel; Art. 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(RESIDENCE CHURCHILL V.Z.W. T. W. E.A.)
(1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 783.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 2 oktober 2013.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 28 augustus 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie.
Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens het beschikkingsbeginsel, vastgelegd in artikel 1138, 2°,
Gerechtelijk Wetboek, mag de rechter het voorwerp van een vordering
niet wijzigen, hetzij door het uit te breiden hetzij door een eis te vervangen door een andere eis.
In hun laatste appelconclusie van 27 april 2010, vorderden de verweerders de bevestiging van de beslissing waarbij de eerste rechter de eiseres veroordeelde tot de betaling, aan elk van hen, van 49.578,70 euro in
hoofdsom, dat bedrag zowel “als vergoeding van de schade die [zij] lijden door de waardevermindering van hun pand” als ter “uitvoering van
de overeenkomst tussen de partijen”.
Na het bestaan van een akkoord tussen de partijen te hebben verworpen, stelt het vonnis van 6 oktober 2010 een deskundige aan om de schade vast te stellen.
In hun appelconclusie na deskundigenverslag voerden de verweerders,
die nog steeds de bevestiging van de beslissing van de eerste rechter
vorderden, aan dat de vraag “niet zozeer erin bestond het bedrag van de
schadevergoeding te bepalen die hun zou moeten worden toegekend als
vergoeding van een schade die door een aquiliaanse fout is veroorzaakt,
maar in het vaststellen of zelfs goedkeuren van de ‘verkoopprijs’ van
het recht van erfdienstbaarheid van uitzicht dat de [verweerders] bij
overeenkomst aanvaard hebben aan [de eiseres] af te staan”.
Het bestreden vonnis, dat vermeldt dat de deskundige “besluit dat de
minderwaarde van de handelsprijs van de panden, wat betreft het pand
[van de eerste verweerder], 10.000 euro [en], wat het pand [van de tweede
verweerder] betreft, 13.000 euro bedraagt”, en vervolgens beslist dat de
schade waarvan de verweerders de vergoeding vorderen niet alleen bestaat in “het ‘economisch’ verlies in geval van een mogelijke verkoop
van hun pand” maar “vooral [in] […] de derving van het genot van een
vrij uitzicht op de Maas”, dat “een welbepaald plezier en welbehagen

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2930 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2930

ARRESTEN VAN CASSATIE

12.12.14 - N° 784

schept, met name door het rustgevende gevoel van het uitzicht op een
stroom” en dat “het verlies van het uitzicht, naast de louter materiële
schade in geval van verkoop van het pand, ruimschoots verantwoordt”
dat aan elke verweerder het door hen gevorderde bedrag wordt toegekend, wijzigt aldus het voorwerp van de vordering van de verweerders
en miskent het beschikkingsbeginsel dat is vastgelegd in artikel 1138,
2°, Gerechtelijk Wetboek.
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 aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, zitting
houdende in hoger beroep.
11 december 2014
— 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Fettweis. — Andersluidende
conclusie: de heer Leclercq, eerste advocaat-generaal. — Advocaten:
mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.

N° 784
1°

— 12 december 2014
(AR F.13.0037.N)

KAMER

1° INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAGTERMIJNEN. — AANSLAGTERMIJN VAN 12 MAANDEN. — RECHTSVORDERING. — TIJDSTIP VAN AANVANG.
2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — STRAFZAKEN.
— DRAAGWIJDTE.

1° De termijn van 12 maanden bepaald in artikel 263, § 2, 3°, WIB64 begint
slechts te lopen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de strafvordering geen verzet of voorziening meer open staat en over alle onderdelen
van deze vordering definitief werd beslist; wanneer aldus de strafvordering
tegen meerdere personen werd ingesteld, begint de termijn niet te lopen zolang een verzet of voorziening mogelijk is door een of meerdere van de betrokkenen en dit verzet of deze voorziening van invloed kan zijn op de
vaststelling van het bestaan of de omvang van de niet aangegeven inkomsten. (Art. 263, § 1, 3°, en § 2, 3°, WIB64)
2° Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en
noodzakelijk door de strafrechter is beslist met betrekking tot het al dan niet
bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening hou-
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dend met de redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in
strafzaken uitmaken; wanneer de strafrechter de strafvordering vervallen
verklaart wegens verjaring, spreekt hij zich niet uit over het al dan niet bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten (1).

(V. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 17 april 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 juli 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

Derde onderdeel
5. Krachtens artikel 263, § 1, 3°, WIB64, in de hier toepasselijke versie,
mag de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs
nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken, ingeval een
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in een van de vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Krachtens artikel 263, § 2, 3°, WIB64 moet in dat geval de belasting of
de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden
te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in § 1, 3°,
van dit artikel genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening
meer kan worden ingediend.
6. Onder de in artikel 263, § 1, 3°, WIB64 bedoelde rechtsvordering kan
onder meer de strafvordering worden begrepen die wordt ingesteld wanneer het openbaar ministerie dat de strafvordering uitoefent, een opsporingsonderzoek instelt of de onderzoeksrechter vordert. Onder de in
(1) Zie Cass. 19 februari 1988, AR 5414, AC 1987-1988, nr. 376; Cass. 6 mei 1993, AR 9428,
AC 1993, nr. 222; Cass. 22 september 1999, AR P.99.0555.F, AC 1999, nr. 478; Cass. 12 februari 2004, AR C.10.0013.N, AC 2004, nr. 75; Cass. 23 september 2004, AR C.03.0451.F, AC 2004,
nr. 431; Cass. 16 oktober 2008, AR C.06.0344.F, AC 2008, nr. 551.
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artikel 263, § 2, 3°, WIB64 bedoelde beslissing kan dan ook de beslissing
over die strafvordering worden verstaan.
De termijn van 12 maanden bepaald in artikel 263, § 2, 3°, WIB64 begint
slechts te lopen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de strafvordering geen verzet of voorziening meer open staat en over alle onderdelen van deze vordering definitief werd beslist.
Wanneer aldus de strafvordering tegen meerdere personen werd ingesteld, begint de termijn niet te lopen zolang een verzet of voorziening
mogelijk is door een of meerdere van de betrokkenen en dit verzet of
deze voorziening van invloed kan zijn op de vaststelling van het bestaan of de omvang van de niet aangegeven inkomsten.
7. Het onderdeel dat aanvoert dat, gelet op de devolutieve werking
van het hoger beroep, de termijn van twaalf maanden bedoeld in artikel
263, § 2, 3°, WIB64, ingaat van zodra over de rechtsvordering ten aanzien
van de belastingplichtige definitief werd beslist ongeacht het hoger beroep ingesteld door de andere betrokkenen, steunt op een onjuiste
rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
Tweede middel

Tweede onderdeel
9. Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist met betrekking tot
het al dan niet bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten
en rekening houdend met de redenen die de noodzakelijke grondslag
van de beslissing in strafzaken uitmaken.
Wanneer de strafrechter de strafvordering vervallen verklaart wegens verjaring, spreekt hij zich niet uit over het al dan niet bestaan van
de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten.
10. Het onderdeel, dat aanvoert dat het gezag van gewijsde in strafzaken zich ertegen verzet dat de fiscale rechter de feiten die door de strafrechter verjaard zijn verklaard alsnog bewezen acht, berust op een
verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
12 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Jocqué. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Van der Gucht (bij de balie te Gent) en de heer De Bruyn.
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N° 785
1°

— 12 december 2014
(AR F.13.0122.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — ALLERLEI. —
VORDERING IN RECHTE. — VERVALTERMIJN VAN 3 MAANDEN. — AANVANG.

Voor de berekening van de vervaltermijn van 3 maanden waarover de belastingplichtige beschikt om een vordering in rechte in te stellen, wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, de belastingplichtige vermoed kennis te
hebben gekregen van de beslissing van de directeur der belastingen of de gedelegeerd ambtenaar over zijn bezwaren vanaf de derde werkdag die volgt op
de overhandiging aan de postdiensten van de aangetekende brief waarbij
deze beslissing hem ter kennis wordt gebracht; een effectieve kennis van de
beslissing is niet vereist (1). (Artt. 53bis, 2°, en 1385undecies, Gerechtelijk
Wetboek; Art. 375, § 1, tweede lid, WIB92)

(FP HOLDINGS N.V. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het bestreden arrest oordeelt dat de eerste rechters terecht de door
eiseres bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde fiscale vordering
onontvankelijk hebben verklaard nu het fiscaal verhaal in casu werd ingesteld buiten de in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek
gestelde termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de directoriale beslissing.
2. Overeenkomstig artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek
wordt tegen de belastingadministratie de vordering inzake de geschillen
bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser
voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
Volgens het tweede lid van dit artikel wordt de vordering ingesteld ten
vroegste zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het administratief beroep zo over dit beroep geen uitspraak is gedaan en, op straffe van
verval, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal.
Artikel 375, § 1, tweede lid WIB92 bepaalt anderzijds dat de beslissing
van de directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar
geschiedt bij ter post aangetekende brief. Deze beslissing is onherroepelijk wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek
vermelde termijn.
Overeenkomstig artikel 53bis, 2° van het Gerechtelijk Wetboek worden
ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren
drager berekend, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende
(1) Zie de concl. OM.
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brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop
de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde
het tegendeel bewijst.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiseres aan dat het
hof van beroep zijn voormelde beslissing niet naar recht verantwoord, nu
uit de gedane vaststellingen blijkt dat het aangetekend schrijven op 4 januari 2010 door de postdiensten opnieuw werd aangeboden aan eiseres,
vaststelling die impliceert dat er geen eerdere overhandiging van dat
aangetekend schrijven aan en kennisneming ervan door eiseres had
plaatsgevonden.
3. In het tweede onderdeel werpt eiseres op dat het hof van beroep “op
grond van de gedane vaststellingen, waaruit blijkt dat de aangetekende
zending door de postdiensten op 4 januari 2010 opnieuw werd aangeboden
aan eiseres, hetgeen impliceert dat de eerste aanbieding door de postdiensten werd vervangen door een nieuwe aanbieding op latere datum,
minstens dat de eerste aanbieding onvoltooid was gebleven, doordat eiseres naar aanleiding van deze eerste aanbieding op een niet nader bepaalde datum niet werd verwittigd door enig bericht, achtergelaten in de
brievenbus, dat de aangetekende brief haar op die datum vergeefs werd
aangeboden en/of kon worden opgehaald op het postkantoor vanaf het in
het bericht vermelde tijdstip, zoals dat de gebruikelijke en algemeen bekende werkwijze van de postdiensten is, vermocht het hof van beroep
niet wettig te beslissen dat de termijn voor het instellen van een verhaal
bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de beslissing van de gewestelijke directeur, reeds een aanvang had genomen op 29 december 2009, hetzij
nog vóór de aanbieding van de zending op 4 januari 2010.”
4. Het eerste onderdeel gaat aldus uit van de stelling dat de effectieve
kennisneming van de aangetekende brief door overhandiging aan de bestemmeling de termijn doet lopen en niet een vergeefse aanbieding van
de brief (1).
Ook het tweede onderdeel berust in wezen op dezelfde stelling waar het
aanvoert dat de tweede aanbieding impliceert dat de termijn niet kan
aanvangen na de eerste aanbieding.
5. Eiseres staaft haar standpunt door te verwijzen naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 december 2005, waarbij artikel 53bis in
het Gerechtelijk Wetboek werd ingevoegd, waaruit volgens eiseres blijkt
dat de kennisgeving veronderstelt dat de bestemmeling effectief kennis
heeft genomen van de aangetekende brief.
In de memorie van toelichting wordt evenwel het volgende gesteld:
“Indien de kennisgeving gebeurt bij gerechtsbrief of bij een ter post
aangetekende brief met ontvangstbewijs, beschikt de afzender (griffie of
partij) gemakkelijk over de datum waarop de geadresseerde kennis heeft
genomen van de inhoud van de brief of, op zijn minst, over de datum
waarop de brief werd aangeboden aan zijn woonplaats, zijn verblijfplaats
of zijn gekozen woonplaats: deze datum staat immers op het ontvangstbewijs dat de postdiensten terugzenden naar de afzender. De termijn kan
(1) Toelichting bij de voorziening, p. 12.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2935 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 785 - 12.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2935

dus, in overeenstemming met het gemeen recht, worden berekend vanaf
de dag na die datum, waarbij de zekerheid bestaat dat de geadresseerde
kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen van de inhoud van de kennisgeving. Deze oplossing stemt overeen met het arrest van het Arbitragehof van 17 december 2003 en werd trouwens naar voren geschoven in de
rechtsleer (Zie o.a. J.-F. Van Drooghenbroeck, “Revirement spectaculaire: détermination de la date de la notification par application de la théorie de la réception”, observations sous Cour d’Arbitrage, 17 décembre
2003, J.T., 2004, 46-47, en de veelvuldige referenties aldaar).
Indien de kennisgeving daarentegen bij gewone brief of bij aangetekende brief gebeurt, kan de afzender niet of slechts moeilijk bewijzen dat de
brief aan de geadresseerde werd aangeboden. Bij een aangetekende brief
beschikt de afzender over het bewijs van de verzending en van de datum
ervan, terwijl in geval van een gewone brief uit de poststempel op de enveloppe blijkt op welke dag de postdiensten de brief in behandeling hebben genomen. De termijnen moeten dan vanaf die dag worden berekend,
maar er moet rekening worden gehouden met het tijdsverschil tussen
het tijdstip waarop een brief bij de post wordt overhandigd en het tijdstip waarop de geadresseerde deze effectief ontvangt. Gelet op de gemiddelde tijd waarmee poststukken onderweg zijn en om zeker te zijn dat de
geadresseerde effectief kennis ervan heeft kunnen nemen, wordt een termijn voorgesteld van 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag van
afgifte ter post. De termijn gaat derhalve in op de 3de dag die volgt op de
dag waarop de brief aan de postdiensten is overhandigd.
In dit geval gaat het evenwel slechts om een vermoeden, dat de geadresseerde moet kunnen weerleggen” (1) (2).
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt zodoende dat de wetgever de
mogelijkheid tot kennisname, en dus niet de effectieve (werkelijke) kennisname, van het poststuk op het oog had. Anders zou hij niet hebben gesteld de termijn ingaat “op de 3de dag die volgt op de dag waarop de brief
aan de postdiensten is overhandigd.”
De appelrechters oordeelden dan ook terecht dat “voor de geldigheid
van de kennisgeving niet vereist is dat (eiseres) daadwerkelijk kennis
zou hebben genomen van de inhoud van de zending. Het volstaat dat zij
hiertoe de mogelijkheid had. Zonder invloed is het gegeven dat (eiseres)
haar deuren zou gesloten hebben tussen Kerstmis en Nieuwjaar (…), en
dus ook op de vermoede datum van de kennisgeving van 29.12.2009” (3).
Het middel, dat in zijn twee onderdelen uitgaat van de verkeerde
rechtsopvatting dat de kennisgeving veronderstelt dat de bestemmeling
effectief kennis heeft genomen van het aangetekend schrijven, faalt
naar recht.
Besluit: verwerping.
(1) Parl.St. Kamer, 2003-2004, nr. 51-1309/001, 7.
(2) Eigen onderstreping en tekstmarkering.
(3) Bestreden arrest, folio 9692, voorlaatste alinea.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent van 26 maart 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 juli 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1385undecies, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek
wordt de in het eerste lid van dezelfde wetsbepaling bedoelde vordering
ingesteld ten vroegste zes maanden vanaf de datum van ontvangst van
het administratief beroep zo over dit beroep geen uitspraak is gedaan
en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden
vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal.
Krachtens artikel 375, § 1, tweede lid, WIB92 geschiedt de kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen of de door hem
gedelegeerd ambtenaar waarbij uitspraak wordt gedaan over de bezwaren, bij ter post aangetekende brief.
Krachtens artikel 53bis, 2°, Gerechtelijk Wetboek worden, ten aanzien
van de geadresseerde en tenzij de wet anders bepaalt, de termijnen die
beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager, berekend, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij
gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief
aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.
Hieruit volgt dat, behoudens bewijs van het tegendeel, de belastingplichtige wordt vermoed kennis te hebben gekregen van de beslissing
van de directeur der belastingen of de gedelegeerd ambtenaar over zijn
bezwaren vanaf de derde werkdag die volgt op de overhandiging aan de
postdiensten van de aangetekende brief waarbij deze beslissing hem ter
kennis wordt gebracht. Een effectieve kennis van de beslissing is niet
vereist.
2. Het arrest stelt vast en oordeelt dat:
— uit het afgiftebewijs van de aangetekende zending waarmee de directoriale beslissing van 23 december 2009 aan de eiseres werd toege-
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stuurd, af te leiden is dat de directoriale beslissing aan de postdiensten
overhandigd werd op woensdag 23 december 2009;
— de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd te dezen dinsdag 29 december 2009 is “(donderdag
24.12.2009 is een werkdag; vrijdag 25.12.2009 — kerstdag —, zaterdag
26.12.2009 en zondag 27.12.2009 zijn geen werkdagen, maandag 28.12.2009
is een werkdag; dinsdag 29.12.2009 is een werkdag)”;
— de laatste dag om het fiscaal verhaal bij de rechtbank in te stellen
maandag 29 maart 2010 is “(de laatste dag van de drie maandentermijn
is 28.3.2010, maar dit is een zondag, zodat de termijn wordt verlengd tot
de daaropvolgende maandag)”;
— het fiscaal verzoekschrift werd neergelegd na die datum, namelijk
op 31 maart 2010, en derhalve laattijdig werd ingediend;
— de eiseres niet aantoont dat haar op een latere datum dan dinsdag
29 december 2009 “voor de eerste maal” kennis werd gegeven van de directoriale beslissing;
— uit het stuk 1 van de eiseres blijkt dat de postdiensten noteerden:
“opnieuw aanbieden op 4/1/10”;
— de aanbieding op 4 januari 2010 derhalve niet de eerste aanbieding
van de zending aan de eiseres is, zodat hiermee niet aangetoond wordt
dat de aangetekende zending reeds vóór 4 januari 2010 aangeboden werd
op een latere datum dan 29 december 2009.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat het fiscaal verzoekschrift laattijdig is, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat voorhoudt dat de tweede aanbieding op 4 januari
2010 impliceert dat de eerste aanbieding door de postdiensten zelf voor
ongedaan werd aangezien dan wel onvoltooid is gebleven doordat de bestemmeling niet werd geïnformeerd aangaande de aanbieding van het
eerste schrijven dan wel uitgenodigd werd om het op te halen in het
postkantoor, en dat de kennisgeving eerst bij de tweede aanbieding was
voltrokken, datum waarop de eiseres werd geïnformeerd van de verzending van het bewuste schrijven en er ook kennis van kon nemen, verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waartoe het niet bevoegd is.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
12 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: mevr. Geinger
en de heer van Eeckhoutte.
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N° 786
1°

— 12 december 2014
(AR F.13.0133.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN. — BELASTINGVERHOGING. —
TOETSING DOOR DE RECHTER.

De rechter beschikt over de mogelijkheid een door de administratie op grond
van artikel 444 WIB92 opgelegde belastingverhoging die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, te toetsen; de rechter die een opgelegde belastingverhoging van 10 % wettelijk acht op grond dat er geen sprake
is van een principiële betwisting, dat de belastingverhoging werd opgelegd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en in redelijke verhouding is met de
aard en de ernst van de gepleegde inbreuken, verantwoordt zijn beslissing
naar recht. (Art. 444 WIB92; Art. 6 EVRM)

(H. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 16 april 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 juli 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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
4. Krachtens artikel 444, eerste lid, WIB92 worden, bij niet-aangifte of
ingeval van onvolledige of onjuiste aangifte, de op het niet aangegeven
inkomstengedeelte verschuldigde belastingen vermeerderd met een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard van de
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning
worden vastgesteld en gaande van 10 pct. tot 200 pct. van de op het aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, kan, bij ontstentenis
van kwade trouw, worden afgezien van het minimum van 10 pct.
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Krachtens het derde lid van die wetsbepaling, mag het totaal van de
op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen
en de belastingverhogingen niet hoger zijn dan het bedrag van de niet
aangegeven inkomsten.
Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling, wordt de verhoging
slechts toegepast wanneer de niet aangegeven inkomsten 620 euro bereiken.
5. De rechter aan wie gevraagd wordt een sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die
sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na
te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter
mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van een administratieve sanctie van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van
de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop
in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de
sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, een boete kan kwijtschelden of verminderen.
6. De appelrechters oordelen dat:
— de administratie voor beide betwiste aanslagjaren, na voorafgaande en gemotiveerde aankondiging in de berichten van wijziging van
aangifte, een belastingverhoging van 10 pct. heeft opgelegd;
— er geen sprake is van een principiële betwisting;
— de belastingverhogingen werden opgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
— de verhogingen in redelijke verhouding zijn met de aard en de ernst
van de gepleegde inbreuken.
7. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel dat opkomt tegen een overtollige reden is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
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12 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Maus
(bij de balie te Brugge) en de heer De Bruyn.

N° 787
1°

— 12 december 2014
(AR F.13.0134.N)

KAMER

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BEZWAAR. —
LAATTIJDIG BEZWAAR. — TIJDIG VERZOEK TOT AMBTSHALVE ONTHEFFING. —
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. — ONBEPERKT FISCAAL VERHAAL. — PROCEDURELE GEVOLGEN.

Uit de omstandigheid dat door de eiser een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld tegen het eerste vonnis dat zelf oordeelde over een onbeperkt fiscaal verhaal tegen de beslissing van de gewestelijke directeur waarbij onder meer
werd geoordeeld dat het laattijdig bezwaarschrift met betrekking tot het litigieus aanslagjaar kon worden beschouwd als een tijdige kennisgeving in de
zin van artikel 376, § 1, WIB92, volgt dat de appelrechters gevat waren van
een verzoek tot ambtshalve ontheffing van de aanslag met betrekking tot dat
aanslagjaar; de appelrechters die de ontvankelijkheid van het hoger beroep
enkel beoordelen in het licht van de definitieve beslissing inzake de laattijdigheid van het bezwaar, zonder de ontvankelijkheid van dit hoger beroep te
beoordelen in het licht van een herkwalificatie van de vordering in een verzoek tot ambtshalve ontheffing, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht. (Art. 376, § 1, WIB92)

(S. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 7 februari 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.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerder voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het
middel is nieuw nu niet is aangetoond dat de eiser vooraf het administratief beroep heeft ingesteld, minstens de uitspraak van het hof van
beroep wat dit punt betreft in overeenstemming is met de conclusies
van de eiser die op geen enkel ogenblik aanvoerde dat hij de ambtshalve
ontheffing had gevraagd en dat de eerste rechter daarover uitspraak
diende te doen.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
gewestelijke directeur in zijn beslissing van 10 april 2006 het bezwaar
van de eiser heeft beschouwd als een tijdig verzoek tot ambtshalve ontheffing in de zin van artikel 376 WIB92.
3. Het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die de
rechter had moeten toepassen op de voorliggende feiten, is niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Gegrondheid
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
— de eiser tegen de aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1999
een eerste bezwaarschrift heeft ingediend bij fax van 12 december 2001;
— dit bezwaar bij directoriale beslissing van 22 januari 2002 als onontvankelijk werd afgewezen op grond dat het bezwaar niet-gemotiveerd
en laattijdig was;
— de fiscale voorziening tegen deze beslissing door de rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt bij vonnis van 23 april 2003 als onontvankelijk
werd afgewezen omdat het verzoekschrift niet werd ondertekend door
de eiser noch door een advocaat.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt voorts
dat:
— de eiser op 12 januari 2002 een tweede bezwaarschrift heeft ingediend tegen de aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1999;
— de gewestelijke directeur over dit bezwaar, evenals over de bezwaarschriften met betrekking tot de aanslagjaren 2002 en 2003, heeft
geoordeeld bij directoriale beslissing van 10 april 2006;
— de directeur oordeelde dat het bezwaarschrift met betrekking tot
het aanslagjaar 1999 laattijdig werd ingediend, maar dat het als kennisgeving voor de toepassing van artikel 376, § 1, WIB92 wel tijdig was, zodat een onderzoek naar de gegrondheid ervan werd uitgevoerd;
— de directeur voorts oordeelde dat de bezwaren met betrekking tot
de aanslagjaren 1999, 2002 en 2003 ongegrond waren nu de inkomsten belastbaar waren in België;
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— de eiser bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 22 juni 2006 een
fiscale voorziening heeft ingesteld tegen deze beslissing en daarbij aanvoerde dat zijn bezwaarschrift met betrekking tot het aanslagjaar 1999
niet onontvankelijk was en, ten gronde, dat de inkomsten niet belastbaar waren in België;
— de eerste rechter heeft geoordeeld dat de eiser met betrekking tot
het aanslagjaar 1999 geen ontvankelijk verzoekschrift heeft ingediend;
— de eiser hiertegen een onbeperkt hoger beroep heeft ingesteld
waarbij hij vroeg dat zijn oorspronkelijke vordering ontvankelijk zou
worden verklaard en de aanslagen, onder meer met betrekking tot het
aanslagjaar 1999, zouden worden vernietigd, minstens ontlast.
5. Uit de omstandigheid dat door de eiser een onbeperkt hoger beroep
werd ingesteld tegen het eerste vonnis dat zelf oordeelde over een onbeperkt fiscaal verhaal tegen de beslissing van de gewestelijke directeur waarbij onder meer werd geoordeeld dat het laattijdig
bezwaarschrift met betrekking tot het aanslagjaar 1999 kon worden beschouwd als een tijdige kennisgeving in de zin van artikel 376, § 1,
WIB92, volgt dat de appelrechters gevat waren van een verzoek tot
ambtshalve ontheffing van de aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1999.
6. De appelrechters die de ontvankelijkheid van het hoger beroep enkel beoordelen in het licht van de definitieve beslissing inzake de laattijdigheid van het bezwaar, zonder de ontvankelijkheid van dit hoger
beroep te beoordelen in het licht van een herkwalificatie van de vordering in een verzoek tot ambtshalve ontheffing, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het het hoger beroep onontvankelijk verklaart voor wat het aanslagjaar 1999 betreft en het uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
12 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Fettweis,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal.
— Advocaten: de
heer Wouters en de heer van Eeckhoutte.
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N° 788
1°

— 12 december 2014
(AR F.13.0137.N)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — BEWIJSMIDDELEN. —
PROCES-VERBAAL. — GEBREK AAN BIJZONDERE BEWIJSWAARDE. — GEVOLG. —
TAAK VAN DE RECHTER.

De enkele omstandigheid dat een door artikel 59, § 1, eerste lid, Btw-wetboek
bedoeld proces-verbaal niet de door artikel 59, § 1, tweede lid, Btw-wetboek
bedoelde bijzondere bewijswaarde heeft omdat het geen volledige en juiste
weergave van de feiten bevat, heeft niet tot gevolg dat een erop gesteund
dwangbevel wettelijke grondslag mist; de rechter is ertoe gehouden te onderzoeken of de in het proces-verbaal vermelde gegevens niet als eenvoudige inlichtingen in aanmerking kunnen worden genomen en als grondslag kunnen
dienen van een bewijs op grond van feitelijke vermoedens. (Art. 59, § 1, eerste en tweede lid, Btw-wetboek)

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN T. COMED N.V.)

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 10 april 2012.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 juli 2014 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 59, § 1, eerste lid, Btw-wetboek kunnen iedere
overtreding of elk misbruik van de bepalingen van dat wetboek of van
ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de opeisbaarheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen
die aan te tonen, door de administratie bewezen worden volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de
processen-verbaal van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
Financiën.
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2. Krachtens artikel 59, § 1, tweede lid, Btw-wetboek leveren de processen-verbaal bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen.
3. De enkele omstandigheid dat een door artikel 59, § 1, eerste lid,
Btw-wetboek bedoeld proces-verbaal niet de door artikel 59, § 1, tweede
lid, Btw-wetboek bedoelde bijzondere bewijswaarde heeft omdat het
geen volledige en juiste weergave van de feiten bevat, heeft niet tot gevolg dat een erop gesteund dwangbevel wettelijke grondslag mist. De
rechter is ertoe gehouden te onderzoeken of de in het proces-verbaal
vermelde gegevens niet als eenvoudige inlichtingen in aanmerking
kunnen worden genomen en als grondslag kunnen dienen van een bewijs
op grond van feitelijke vermoedens.
4. Het arrest oordeelt dat het proces-verbaal van 11 december 2008
geen bijzondere bewijswaarde heeft omdat het geen volledige en juiste
weergave van de feiten bevat en dat een op grond van een dergelijk proces-verbaal opgesteld dwangbevel wettelijke grondslag mist. Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
12 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Moens. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
De Bruyn en de heer Verbist.

N° 789
3°

— 15 december 2014
(AR S.12.0081.F)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 14. — NATIONALITEIT. — DISCRIMINATIE. — CRITERIA.
2° PENSIOEN. — WERKNEMERS. — VREEMDELINGEN. — VERBLIJF IN HET BUITENLAND. — WEDERKERIGHEIDSAKKOORD. — BETALING. — VOORWAARDEN.

1° In de zin van artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is een onderscheid discriminerend als het niet objectief en redelijk verantwoord is, namelijk als het
geen legitiem doel nastreeft of als er geen redelijke evenredigheidsverhouding
is tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel; de Verdragsluitende Staten genieten een zekere appreciatiemarge om te bepalen of en in welke mate
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de verschillen in situaties die in andere opzichten analoog zijn dat onderscheid in behandeling rechtvaardigen; een verschil in behandeling uitsluitend op grond van de nationaliteit is evenwel enkel met zeer sterke
overwegingen mogelijk verenigbaar met het Verdrag (1). (Art. 14, EVRM)
2° De wil uitgedrukt in de parlementaire voorbereiding van artikel 27 van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, om alle Staten ertoe aan te zetten met België wederkerigheidsakkoorden te sluiten vormt geen zeer sterke
overweging die de opschorting rechtvaardigt van de uitbetaling van het rustpensioen van vreemde werknemers die op het grondgebied verblijven van een
Staat waarmee België geen dergelijke overeenkomst gesloten heeft (2).
(Art. 27, Pensioenwet Werknemers; Art.14, EVRM)

(R.V.P. T. R.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 21 maart 2012.
Het Hof heeft, bij arrest van 27 mei 2013, een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof die laatstgenoemde met zijn arrest
nr. 86/2014 van 6 juni 2014 beantwoord heeft.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 4 november 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 14 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;
— artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
— de artikelen 10, 11, 142, tweede lid, 2°, en 159 Grondwet;
— artikel 26, § 1 en 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof;
— artikel 27 van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals van kracht na de wijziging ervan bij artikel 9 van de wet van 5 juni 1970 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers, arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden en het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden;
— artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 789.
(2) Id.
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voor werknemers, zoals van kracht na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid
van de wettelijke pensioenstelsels, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake werknemerspensioenen.
Aangevochten beslissingen
Nadat het bestreden arrest in zijn arrest van 17 februari 2011 heeft vastgesteld
dat “de door de verweerder aangevoerde discriminatie haar oorsprong vindt in
artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr 50 en in artikel 65, § 1, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers dat bepaalt: ‘De verplichting van in België te verblijven is niet vereist vanwege de
Belgische onderdanen, de staatlozen en de erkende vluchtelingen als bedoeld in
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, begunstigd met de
prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr 50 of bij de wet van 20 juli 1990 of
bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 is voorzien. De verplichting om
in België te verblijven is evenmin vereist vanwege de personen, als bedoeld in
artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende het verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen, begunstigd met de prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr 50 of bij de wet van 20 juli 1990 of bij
het koninklijk besluit van 23 december 1996 is voorzien’”; dat “het koninklijk
besluit nr 50 van 24 oktober 1967 genomen is op grond van de wet van 31 maart
1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde de economische heropleving, te bespoedigen van de regionale reconversie en de stabilisatie
van het begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid op grond van artikel
1, 9°, artikel 3, tweede lid, en van artikel 4 van voornoemde wet, en dat dit bijzonderemachtenbesluit als dusdanig niet werd goedgekeurd door de wetgever”;
dat “niet blijkt dat de wetgever het derde lid van artikel 27, in tegenstelling tot
het eerste lid, later zou hebben gewijzigd”, en dat “het dus zou staan aan het arbeidshof en niet aan het Grondwettelijk Hof om uitspraak te doen over de overeenstemming van artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr 50 (en van
artikel 65 van het algemeen reglement) met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”,
beslist het, om de eiser te veroordelen tot herstel van betaling van het rustpensioen van de verweerder vanaf de opschorting en tot betaling van de verschuldigde achterstallen, de toepassing van artikel 159, van de Grondwet, de
artikelen 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 en
65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 te weren op grond dat ze
een niet-gerechtvaardigd verschil in behandeling instellen tussen bepaalde categorieën van vreemdelingen en de gewone vreemdelingen, om alle redenen die
hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen:
“6. Zoals blijkt uit het arrest van 17 februari 2011, geeft artikel 27, derde lid,
van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 de Koning de macht om te
‘bepalen voor welke gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke gevallen de verplichting om in België te verblijven niet vereist is’. Dat dit artikel 27,
derde lid, dat krachtens een bijzonderemachtenwet is genomen, niet door de
wetgever werd goedgekeurd;
Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers bepaalt:
‘De verplichting om in België te verblijven is niet vereist vanwege de Belgische onderdanen, de staatlozen en de erkende vluchtelingen als bedoeld in de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, begunstigd met de
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prestaties waarin bij het koninklijk besluit nr 50 of bij de wet van 20 juli 1990 of
bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 is voorzien.
De verplichting om in België te verblijven is evenmin vereist voor personen
bedoeld in artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen die prestaties
genieten bepaald bij koninklijk besluit nr 50 of bij wet van 20 juli 1990 of bij koninklijk besluit van 23 december 1996’;
Die bepaling stelt dus een verschil in behandeling in tussen verschillende categorieën van vreemdelingen die een rustpensioen genieten op basis van een in
België uitgeoefende bezoldigde activiteit;
De bevoorrechte vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen behouden het genot van hun pensioen ook als ze in het buitenland verblijven (ook als ze in een
land verblijven dat geen overeenkomst voor sociale zekerheid met België gesloten heeft), terwijl de gewone vreemdeling het genot van zijn pensioen verliest
als hij België verlaat.
7. De categorieën van vreemdelingen die door dat verschil in behandeling geraakt worden, zijn vergelijkbaar. Het betreft zonder onderscheid personen die de
Belgische nationaliteit niet hebben, die een bezoldigde activiteit in België hebben uitgevoerd waardoor ze recht kregen op een rustpensioen en die in het buitenland verblijven;
Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium: de gewone
vreemdeling kan van andere categorieën van vreemdelingen onderscheiden worden;
Het verschil in behandeling is daarentegen niet redelijk verantwoord;
De eiser heeft de bedoeling en de bestaansreden van het verschil in behandeling niet aangegeven;
Als men stelt dat de voorwaarde van verblijfplaats is ingegeven door de zorg
makkelijker te kunnen nagaan of de betalingsvoorwaarden van het pensioen
werden nageleefd, blijkt noch uit de verduidelijkingen van de eiser, noch uit
enig ander element waarop het [arbeids]hof vermag acht te slaan dat het nagaan
of de betalingsvoorwaarden van het pensioen werden nageleefd verschillend is al
naargelang de vreemdeling die buiten het koninkrijk verblijft (onder de hierboven vermelde voorwaarden) een bevoorrechte vreemdeling of een gewone vreemdeling is;
Er kan geen redelijk verband worden aangetoond tussen het bevoorrecht statuut van sommige categorieën van vreemdelingen en de verblijfsvoorwaarde;
Op het vlak van de verhouding tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel heeft de maatregel om het pensioen eenvoudigweg op te schorten,
wanneer de persoon, zoals in dit geval, alleen woont en een leeftijd heeft bereikt
waarop het hernemen van een beroepsactiviteit niet meer aan de orde is, onevenredige gevolgen;
Het koninklijk besluit stelt dus een verschil in behandeling in dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;
8. Ten overvloede, schendt het verschil in behandeling artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Het arbeidshof heeft in zijn arrest van 17 februari 2011 gewezen op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die stelt dat het recht
op een rustpensioen een vermogensrecht is in de zin van artikel 1 van het eerste
aanvullend Protocol van het Verdrag, zodat, zelfs als de Staten door die bepaling niet verplicht zijn welbepaalde uitkeringen toe te kennen, zodra een uitkering is ingesteld, het beginsel van non-discriminatie vastgelegd bij artikel 14
van het Verdrag moet worden nageleefd. Volgens het Europees Hof van de rechten van de mens volgt daaruit dat slechts zeer sterke overwegingen kunnen
rechtvaardigen dat het toekennen van die uitkering het voorwerp kan zijn van
een verschil in behandeling op grond van de nationaliteit;
In dit geval werd het bewijs van zeer sterke overwegingen niet geleverd;
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De omstandigheid dat België geen bilaterale overeenkomst van sociale zekerheid heeft ondertekend met Madagaskar heeft geen weerslag aangezien niets
erop wijst dat, als een dergelijke overeenkomst zou zijn ondertekend, het toezicht op de naleving van de betalingsvoorwaarden van het pensioen anders zou
kunnen geweest zijn. Het niet-ondertekenen van een bilaterale overeenkomst is
dus niet van aard om het verschil in behandeling te verantwoorden;
Voor het overige, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds
kunnen verduidelijken dat de door de overeenkomst gebonden Staat verplicht
is, ook als hij niet door ‘wederkerigheidsovereenkomsten’ gebonden is, de rechten en vrijheden bepaald in titel 1 van het Verdrag toe te kennen, ‘aan alle personen die onder zijn rechtsbevoegdheid vallen’, hetgeen volgens het Hof
ongetwijfeld het geval is voor wie een sociale uitkering vraagt;
9. De conclusie van de eiser, die het openbaar ministerie bijtreedt, maakt de
volgende bedenkingen:
De verweerder kan, voor zover hij in België gewerkt heeft en recht heeft op
een uitkering bepaald door de Belgische regelgeving inzake de rustpensioenen
voor werknemers, zich beroepen op de artikelen 10, 11 of 191 van de Grondwet om
zich te verzetten tegen de opschorting van de betaling van die uitkering; het is
dus enigszins verrassend dat de eiser schrijft dat ‘de Grondwet niet van toepassing is op de verweerder’;
Zo valt de verweerder, als begunstigde van een rustpensioen krachtens de Belgische regelgeving, ook onder ‘de rechtsbevoegdheid’ van de Belgische staat in
de zin van artikel 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en kan hij aanspraak maken op de
bescherming die deze biedt;
Uit het feit dat de verblijfsvoorwaarde niet noodzakelijk strijdig is met bepaalde internationale instrumenten die de eiser in zijn conclusie aanhaalt, volgt
niet dat de regelgeving inzake pensioenen, wanneer ze gebruik maakt van die
voorwaarde, verschillende behandelingen mag instellen zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging;
De toepasbaarheid van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens beperken tot pensioenstelsels die steunen op een kapitalisatiebeginsel, zoals de eiser suggereert, strookt niet met de huidige stand van zaken
van die rechtspraak;
Sinds op zijn minst de beslissing over de ontvankelijkheid van de zaak Stec
staat vast dat ook niet-contributieve uitkeringen daarvan deel uitmaken. Het
is a fortiori van geen belang meer om voor de contributieve uitkeringen een onderscheid te maken al naargelang de financiering steunt op een kapitalisatie- of
verdelingsbeginsel;
Het arbeidshof refereert voor zoveel nodig aan de zeer talrijke arresten die het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens de voorbije jaren heeft uitgesproken
inzake overlevings- en rustpensioen en aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie in Frankrijk;
10. Tot besluit moeten artikel 27, derde lid, koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 en artikel 65, § 1, koninklijk besluit van 21 december 1967 op grond van
artikel 159 Grondwet dus geweerd worden voor zover ze een ongerechtvaardigd
verschil in behandeling doorvoeren tussen sommige categorieën van bevoorrechte vreemdelingen en de gewone vreemdelingen;
De verwijzing naar de bevoorrechte vreemdelingen moet dus in artikel 65, § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 geschrapt worden;
Het tweede lid van die bepaling moet dus zo gelezen worden dat het de uitvoer
van de bij het koninklijk besluit nr50 bepaalde uitkeringen toestaat, inzonderheid zoals het arrest van 17 februari 2001 opmerkt wanneer de pensioengerechtigde ouder is dan 76 jaar en recht heeft op een pensioen als alleenstaande;
11. De betaling van het pensioen mocht dus niet worden opgeschort. De eiser
moet de betaling herstellen van het rustpensioen van de verweerder vanaf de opschorting ervan, namelijk vanaf 13 juli 2007;
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Het vonnis moet in die zin gewijzigd worden”.
Grieven
(…)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, moet het genot van de rechten en
vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, worden verzekerd, zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals onder meer nationale of maatschappelijke afkomst. Die bepaling is van toepassing op de rechten die zijn toegekend door het
eerste aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en inzonderheid door artikel 1, eerste lid, dat bepaalt dat iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft
op het ongestoord genot van zijn eigendom en dat niemand zijn eigendom zal
worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden
voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat het recht op het ongestoord genot van zijn eigendom zonder discriminatie moet worden verzekerd.
Een verschil in behandeling is discriminerend als het analoge en vergelijkbare
situaties treft en daarvoor geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
Zo de verdragsluitende Staten een zekere appreciatiemarge hebben om te bepalen of en in welke mate verschillen in analoge situaties dat onderscheid rechtvaardigen, kunnen enkel zeer sterke overwegingen een verschil in behandeling
rechtvaardigen dat uitsluitend steunt op de nationaliteit.
De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie vastgelegd bij
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, sluiten een verschil in behandeling niet
uit tussen categorieën van personen die zich in vergelijkbare situaties bevinden
voor zover dat berust op een objectief criterium en het redelijk verantwoord is.
De bevoorrechte vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen die aan de Belgische Staat de toekenning vragen van een rustpensioen bevinden zich in het licht
van die vraag niet in een situatie die vergelijkbaar is met die van gewone vreemdelingen die dezelfde sociale uitkeringen vragen. Eerstgenoemden genieten een
bijzonder statuut dat hen is toegekend door normen van internationaal recht
waarbij België zich vrijwillig heeft aangesloten, terwijl laatstgenoemden niet
over een dergelijk statuut beschikken.
Het verschil in behandeling dat het bestreden arrest aanvoert tussen, enerzijds, de bevoorrechte vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen, die het genot
van hun pensioen behouden ook als ze in het buitenland verblijven en, anderzijds, de gewone vreemdelingen, die het genot van hun pensioen verliezen als ze
België verlaten, is niet uitsluitend op de nationaliteit gesteund. Het is gebaseerd op het al dan niet bestaan van normen van internationaal recht die voorschrijven om dezelfde rechten aan de voornoemde vreemdelingen toe te kennen
als aan de personen met de nationaliteit van het land. Dat is het geval, voor de
vluchtelingen, voor het Vluchtelingenverdrag, ondertekend op 28 juli 1951 te
Genève; voor de staatlozen, voor het Verdrag betreffende de status van de staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 te New York; ten slotte voor de bevoorrechte vreemdelingen, voor de internationale verdragen waartoe België
verbonden is en die voorzien in een wederkerigheidsovereenkomst inzake sociale zekerheid, zoals bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit nr 50 van
24 oktober 1967.
Zelfs in de veronderstelling van een verschil in behandeling op grond van nationaliteit, dan nog vormt de verplichting om de vreemdeling op gelijke wijze
te behandelen als de persoon met de nationaliteit van het land, vastgelegd door
een internationale rechtsnorm, rekening houdend met de ruime appreciatiemarge waarover de verdragsluitende Staten inzake sociale zekerheid moeten be-
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schikken, een zeer sterk argument dat het voornoemde verschil in behandeling
verantwoordt.
Het bestreden arrest dat beslist artikel 27, derde lid, van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 en artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 te weren, op grond dat die bepalingen een discriminatie invoeren die strijdig is met de artikelen 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 1 van het eerste
aanvullend Protocol en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, tussen bepaalde
categorieën van vreemdelingen en de gewone vreemdelingen, met alle in het
middel aangevoerde middelen, terwijl het aangevoerde verschil in behandeling
steunt op een objectieve en redelijke verantwoording, die overigens een zeer
sterk argument vormt, aangezien met name de verplichting om de vreemdeling
te behandelen zoals de persoon met de nationaliteit van dat land, vastgelegd
door een internationale rechtsnorm, schendt artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Artikel 27 van het koninklijk besluit nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals van toepassing op het geschil, bepaalt in het eerste lid dat, onder voorbehoud
van het bepaalde in artikel 24, onverminderd de in België geldende bepalingen van de internationale overeenkomsten inzake maatschappelijke zekerheid, de in dat besluit bepaalde uitkeringen niet verstrekt
worden aan gerechtigden van vreemde nationaliteit die niet werkelijk
in België verblijven, behoudens de uitkeringen toegekend voor een tewerkstelling als mijnwerker, die hier niet aan de orde zijn; dat in het
tweede lid de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 28 maart
1952 op de vreemdelingenpolitie, voor de toepassing van voorgaand lid,
geacht worden niet van vreemde nationaliteit te zijn en in het derde lid
dat de Koning bepaalt wat moet verstaan worden onder werkelijk verblijf en dat, in afwijking van het eerste lid, Hij kan bepalen voor welke
gerechtigden van vreemde nationaliteit en in welke gevallen de verplichting om in België te verblijven niet vereist is.
Artikel 65, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers dat in uitvoering van die laatste bepaling werd genomen, ontslaat de Belgische onderdanen, de staatlozen
en de erkende vluchtelingen als bedoeld in de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, en de personen bedoeld in artikel
4, 2°, van het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende verblijf
in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen, van de verplichting
in België te verblijven.
Het bestreden arrest dat oordeelt, en daarin niet bekritiseerd is, dat
het recht op een rustpensioen een eigendom is beschermd door artikel
1 van het eerste aanvullend Protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
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en beslist, met de in het onderdeel bekritiseerde redenen, dat het verschil in behandeling die de voornoemde artikelen 27 en 65 invoeren inzake de betalingsvoorwaarden van een rustpensioen tussen de
buitenlandse gerechtigden die in het buitenland verblijven en die onderworpen zijn aan de voorwaarde om in België te verblijven, en de
buitenlandse gerechtigden, die in het buitenland verblijven en niet onderworpen zijn aan die voorwaarde, strijdig is met artikel 14 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, zodat de toepassing ervan moet worden geweerd.
Artikel 14 bepaalt dat het genot van de rechten en vrijheden die in dit
Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid
op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere
status.
Een onderscheid in de zin van die bepaling is discriminerend als het
niet objectief en redelijk verantwoord is, namelijk als het geen legitiem doel nastreeft of als er geen redelijke evenredigheidsverhouding
is tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel.
De verdragsluitende Staten genieten een zekere appreciatiemarge om
te bepalen of en in welke mate verschillen in analoge situaties een onderscheid in behandeling rechtvaardigen.
Enkel met zeer sterke overwegingen is een verschil in behandeling
uitsluitend op grond van de nationaliteit mogelijk verenigbaar met het
Verdrag.
Artikel 14 is van toepassing op het recht beschermd door artikel 1 van
het eerste aanvullend Protocol van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, luidens hetwelk iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het
ongestoord genot van zijn eigendom en aan niemand zijn eigendom zal
worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden bepaald in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.
Het verschil in behandeling tussen de vluchtelingen, staatlozen en bevoorrechte vreemdelingen die het genot van hun pensioen behouden
ook als ze in het buitenland verblijven, enerzijds, en de andere vreemdelingen die het genot van hun pensioen verliezen als ze België verlaten, anderzijds, is, wanneer het vluchtelingen betreft, gebaseerd op het
Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, wanneer het staatlozen betreft, op
het ‘Verdrag betreffende de status van staatlozen’, ondertekend te New
York op 28 september 1954, en wanneer het bevoorrechte vreemdelingen
betreft, op de door België onderschreven internationale verdragen die
in een reciprociteitsovereenkomst inzake maatschappelijke zekerheid
voorzien, bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit nr 50 van
24 oktober 1967.
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De wil uitgedrukt in de parlementaire voorbereiding van artikel 27
van dat besluit, om alle Staten ertoe aan te zetten met België wederkerigheidsakkoorden te sluiten vormt geen zeer sterke overweging die
de opschorting rechtvaardigt van de uitbetaling van het rustpensioen
van vreemde werknemers die op het grondgebied verblijven van een
Staat waarmee België geen dergelijke overeenkomst heeft gesloten.
Met de overweging dat “de omstandigheid dat België geen bilaterale
overeenkomst van maatschappelijke zekerheid ondertekend heeft met
Madagaskar geen weerslag heeft aangezien niets erop wijst dat, als een
dergelijke overeenkomst zou zijn ondertekend, het toezicht op de naleving van de betalingsvoorwaarden van het pensioen van de verweerder
anders zou kunnen geweest zijn” dat “het niet-ondertekenen van een bilaterale overeenkomst dus niet van aard is om het verschil in behandeling te verantwoorden” en dat “in dit geval het bewijs van zeer sterke
overwegingen in de zin van artikel 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
niet geleverd werd”, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing
naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Mahieu.

N° 790
3°

— 15 december 2014
(AR S.12.0097.F)

KAMER

ARBEIDSONGEVAL. — VERGOEDING. — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING. — BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -BEOORDELING.
— ALGEMENE ARBEIDSMARKT. — BEGRIP. — BESCHUTTE WERKPLAATS. — BESCHERMD ARBEIDSCIRCUIT.

De omvang van de blijvende ongeschiktheid wordt in de zin van artikel 24,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, niet alleen beoordeeld op grond van de lichamelijke geschiktheid maar ook op grond van de leeftijd, de beroepskwalificatie, het aanpassingsvermogen, de mogelijkheid tot omscholing en het
concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt, op
zijn beurt bepaald door de mogelijkheden waarover de getroffene nog beschikt om, in vergelijking met andere werknemers, een beroep in loondienst
uit te oefenen; het beschermde arbeidscircuit biedt die mogelijkheden niet
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aan de werknemer die er op het tijdstip van het ongeval niet tewerkgesteld
was (1). (Art. 24, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)

(FEDERALE VERZEKERING,

GEMEENSCHAPPELIJKE KAS
VOOR VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN,
VERENIGING VOOR ONDERLINGE VERZEKERINGEN T. G.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 27 januari 2012.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 24 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 24, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 april 1971;
— artikel 100 van de gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
— artikel 2, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
— voor zoveel als nodig, artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963
betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de deskundige W., inzake het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder als gevolg van het
arbeidsongeval op 28 augustus 2003, besloten heeft dat “het percentage gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid in het kader van de algemene arbeidsmarkt, inclusief de beschutte werkplaats, 60 pct. bedraagt; dat het percentage
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid in het kader van de algemene arbeidsmarkt, exclusief de beschutte werkplaats, 80 pct. Bedraagt”, en dat “het beroep beperkt is tot het bepalen van de gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid; dat, voor het overige, de deskundigenverslagen in onderling akkoord moeten worden goedgekeurd”, stelt, met bevestiging van het beroepen vonnis, het percentage gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
vast op 80 pct., om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen:
“De blijvende ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval bestaat uit
het verlies of de vermindering van de economische waarde van de getroffene op
de algemene arbeidsmarkt;
De omvang van de schade wordt niet enkel beoordeeld op grond van de lichamelijke ongeschiktheid maar ook in functie van de leeftijd, de beroepskwalificatie, het wederaanpassingsvermogen, de mogelijkheid tot omscholing en het
concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt;
Algemene arbeidsmarkt — Begrip
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 790.
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Volgens A. Cheron wordt de algemene arbeidsmarkt als volgt gedefinieerd: “le
marché général de l’emploi est le recensement des professions existantes parmi
lesquelles il faut retenir celles qui sont accessibles à la victime en fonction des
critères personnels, c’est-à-dire du critère médical et des caractères propres de
la victime”;
Die auteur herinnert eraan dat men bij het definiëren van de beroepscategorieën moet ‘comparer ce qui est comparable’ (vergelijken wat vergelijkbaar
is)(vertaling);
Evaluatie van de factoren die eigen zijn aan de getroffene
Het Hof van Cassatie heeft meermaals de criteria kunnen bepalen die in overweging moeten worden genomen om dat begrip te benaderen. Zo moet men,
naast de aantasting van de lichamelijke integriteit met name de leeftijd, de beroepskwalificatie, het aanpassingsvermogen en de mogelijkheid tot omscholing
en het concurrentievermogen op de algemene arbeidsmarkt in aanmerking nemen;
De gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid wordt dus beoordeeld in verhouding
tot de omvang van de verminderde economische waarde van de getroffene;
De evaluatie van de factoren eigen aan de getroffene gebeurt in het algemeen
in functie van de vergoeding in concreto, aangezien ze een rechtstreekse invloed
hebben op het bepalen van het percentage gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid;
De beschutte werkplaats
Het koninklijk besluit van 5 juli 1963 bepaalt dat ‘de beschutte werkplaatsen
bij voorrang bestemd zijn voor de minder-validen die bij het Rijksfonds zijn ingeschreven en die, wegens de aard of de ernst van hun gebrek, voorlopig of definitief geen beroepsarbeid onder de gewone arbeidsomstandigheden kunnen
verrichten’.
Een beschutte werkplaats is een instelling met een eigen doelgerichtheid die
geheel verschilt van de algemene arbeidsmarkt;
Het feit dat de personen die in een beschutte werkplaats werken gebonden zijn
door een leer- of arbeidsovereenkomst en ‘een minimum bezoldiging’ ontvangen
doet er niets aan af dat het niet gaat om arbeid in het economisch circuit;
Geen beroepsactiviteit meer kunnen uitoefenen in gewone omstandigheden
komt erop neer dat men geen werk meer kan uitoefenen op de algemene arbeidsmarkt. De beschutte werkplaatsen hebben tot taak de van het economisch circuit uitgesloten personen professioneel opnieuw in te schakelen;
Het werk in een beschutte werkplaats maakt dus geen deel uit van de algemene arbeidsmarkt;
De rechtspraak is unaniem van oordeel dat de beschutte werkplaats geen deel
uitmaakt van de algemene arbeidsmarkt;
Het arbeidshof te Brussel heeft in zijn arrest van 18 juni 1974 het volgende gesteld: ‘De aangewezen psychotechnicus-deskundige meent dat de getroffene
50 pct. kans maakte om in een beschutte werkplaats te worden gerekruteerd
waar hij ongeveer 38 pct. kon verdienen van wat hij verdiende toen hij nog gezond was. Zijn gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid kan dus op 81 pct. worden
geschat als men het beschermde werk rekent tot de algemene arbeidsmarkt. Op
de algemene arbeidsmarkt behoudt de getroffene echter 0,76 pct. geschiktheid.
Het arbeidshof meent bijgevolg dat het slachtoffer getroffen is door een blijvende ongeschiktheid van 100 pct. De wettelijke vergoeding wordt immers slechts
toegekend in zoverre de economische capaciteit van de getroffene is aangetast
ten aanzien van alle beroepen die zijn mogelijkheden of toestand hem op regelmatige basis nog toelaten enigszins succesvol te omarmen, die hij met andere
woorden met zijn verminderde capaciteit kan uitoefenen. Zo blijkt de ‘algemene
arbeidsmarkt’ het meest aangewezen om de weerslag van het ongeval op het verdienvermogen van de getroffene te meten. Zij wordt gedefinieerd in relatie tot
de geheel geschikte aanbiedingen. Het “beschermde werk” dat trouwens enkel
in een ‘beschutte werkplaats’ kan plaatsvinden, kan daartoe niet gerekend wor-
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den. Dat beschermde werk behoort daarentegen tot een ‘residuaire’ sector die
hoofdzakelijk beperkt is tot sommige gehandicapten voor wie dit helaas de enige aanpassingsmogelijkheid is in het sociaal-economisch circuit’;
Het arbeidshof te Luik (arrest van 10 februari 1989) heeft gesteld: ‘Aangezien
de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering vergoede arbeidsongeschiktheid
bepaald wordt door de vermindering van het verdienvermogen wegens de lichamelijke of mentale gezondheidstoestand, heeft de stopzetting van elke activiteit betrekking op de winstgevende arbeid en niet op een in een beschutte
werkplaats uitgevoerde arbeid, in uitvoering van een programma voor professionele wederaanpassing ingericht door het Rijksfonds voor sociale reclassering
van de minder-validen’;
Het arbeidshof te Bergen maakt in zijn arrest van 28 juni 2000 een onderscheid
tussen de algemene arbeidsmarkt en de beschutte werkplaatsen wanneer het
stelt:
‘het arbeidshof is van oordeel dat het arbeidsmilieu, waarin de geïntimeerde
in het hoofdgeding zijn beroep uitoefende, geen beschermd milieu is in de zin van
een beschutte werkplaats; het arbeidsmilieu van onderhoudspersoneel in een bejaardentehuis maakt deel uit van de algemene arbeidsmarkt en niet van de beschutte werkplaatsen’;
De doctrine oordeelt eveneens dat: ‘Il faut essayer d’évaluer dans quelle mesure les séquelles diminuent les chances sur le marché de l’emploi. Le marché de
l’emploi dont il s’agit est celui des emplois concrètement accessibles au travailleur. […] Tout en admettant que les victimes doivent pouvoir assumer une certaine mobilité professionnelle, il n’est tenu compte que des emplois d’un niveau
globalement équivalent à ceux qu’ils ont occupés; ainsi, il n’y a pas lieu de tenir
compte de l’emploi protégé’;
De heer Palsterman sluit bijgevolg bij een arbeidsongeval uitdrukkelijk het
werk in een beschutte werkplaats uit van de algemene arbeidsmarkt;
Hij maakt een heel pertinent onderscheid in het stelsel van ziekte en invaliditeit:
‘Le marché de l’emploi comprend-il l’emploi protégé ? La Cour de cassation a établi
que, pour les personnes qui, tout en étant aptes au travail selon les critères de la loi,
n’ont travaillé que dans des emplois protégés, il y a lieu de considérer que ces emplois
font partie de leur horizon professionnel normal.
Mais, a contrario, dans la situation la plus fréquente où la carrière professionnelle
s’est déroulée dans l’emploi ordinaire, l’emploi protégé peut éventuellement constituer
une possibilité de reclassement professionnel au titre d’activité autorisée mais non un
‘groupe de professions’ par rapport auquel il faut mesurer l’aptitude au travail’;
De heer Clesse bevestigt dat onderscheid als volgt:
‘Sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 1990, il convient de distinguer les victimes qui travaillent en atelier protégé des autres.
La Cour suprême admet que, pour les personnes qui n’ont travaillé qu’en atelier protégé, il y a lieu de prendre en compte ce secteur particulier et considérer qu’il fait partie de leur marché général de l’emploi.
En revanche, pour les autres, et à l’instar de la cour du travail de Bruxelles, nous
devons admettre que le travail protégé — qui ne se conçoit que dans un atelier
protégé — ne peut être intégré dans le marché général du travail. Ce travail protégé
s’analyse, au contraire, en un secteur « résiduaire », essentiellement limité à certains
handicapés pour lesquels il constitue malheureusement la seule faculté d’adaptation
dans le circuit socio-économique’;
Ook de wet sluit de beschutte werkplaats uit van het algemene arbeidscircuit.
De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap bepaalt in artikel 2 dat ‘de inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend wordt aan de persoon met een handicap die ten minste 21 jaar
is en op het ogenblik van het indienen van de aanvraag minder dan 65 jaar is,
van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon
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door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’
en dat ‘de algemene arbeidsmarkt niet de beschutte tewerkstelling omvat’.
Besluit
Voornoemde rechtspraak, doctrine en wet weren de arbeid in een beschutte
werkplaats uit de definitie van de algemene arbeidsmarkt, ten minste wanneer
de beschutte werkplaats geen deel uitmaakte van het kader waarbinnen de getroffene zijn professionele loopbaan heeft uitgeoefend vóór het ongeval;
6.2. Te dezen
De verweerder is geboren op 20 februari 1976. Hij heeft zijn lagere studies beëindigd en heeft vervolgens twee jaar secundair onderwijs, met optie ‘algemeen’,
gevolgd.
Gedurende zes jaar heeft hij in de boerderij van zijn ouders gewerkt;
Hij heeft vervolgens twee jaar gewerkt met een leerovereenkomst;
Hij heeft deze stopgezet en is op de leeftijd van 21 jaar beginnen werken als
metselaar in de onderneming Fouillen;
Hij heeft geen andere ervaring, noch beroepskwalificatie; de in het kader van
het deskundigenonderzoek aangewezen ergoloog heeft beklemtoond dat hij vóór
het ongeval in kwestie bedrijvig was op de arbeidsmarkt als een laaggeschoold
arbeider voor arbeidsposten die zwaar lichamelijk werk vergen: het dragen van
lasten, werk in vermoeiende houdingen en werken op hoogten;
Als gevolg van het ongeval kan hij de stiel van metselaar of landarbeider niet
meer uitoefenen en is hij niet bij machte zware lasten te dragen, noch andere
dan zittende lichaamshoudingen aan te nemen, noch zich te verplaatsen;
De deskundige heeft bovendien bevestigd dat hij geen enkele reële opleiding
kan volgen noch hoop kan koesteren op het behalen van een diploma dat hem
een kans op een nieuwe arbeidsmarkt kan bieden;
Men dient er ten slotte op te wijzen dat de verweerder duidelijk heel sterk beperkt is in zijn bewegingsvermogen;
De verweerder heeft nooit in een beschutte werkplaats gewerkt;
Het arbeidshof oordeelt bijgevolg dat de graad van gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid, die is aanbevolen door de deskundige uitgaande van een algemene
arbeidsmarkt, exclusief de beschutte werkplaats, 80 pct. moet bedragen”.
Grieven
Krachtens artikel 24, tweede lid, van de wet van 10 april 1971, bestaat de blijvende ongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval in de vermindering van
de economische waarde van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt. De omvang van die ongeschiktheid wordt niet alleen beoordeeld op grond van de lichamelijke ongeschiktheid maar ook in functie van de leeftijd, de
beroepskwalificatie, het wederaanpassingsvermogen, de mogelijkheid tot omscholing en het concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt, die op zijn beurt bepaald wordt door de mogelijkheden waarover de
getroffene nog beschikt om, vergeleken met andere werknemers, een bezoldigde
activiteit uit te oefenen.
Aangezien die markt algemeen is, omvat ze de volledige arbeidsmarkt, inclusief de beschermde arbeidsmarkt.
Daaruit wordt afgeleid dat de rechter dit segment van de algemene arbeidsmarkt niet principieel mag uitsluiten bij het zoeken naar beroepen waartoe een
getroffene nog toegang heeft.
Volgens de aldus gedefinieerde algemene markt, mag hij, in functie van de lichamelijke invaliditeit in concreto, enerzijds, en in functie van factoren eigen
aan de getroffene, anderzijds, de mogelijkheden bepalen waarover laatstgenoemde nog beschikt om op regelmatige wijze een bezoldigde activiteit die hem
inkomsten oplevert uit te oefenen, met andere woorden, beroepen die nog toegankelijk zijn voor hem, en, op grond van de bepaling daarvan, zijn graad van
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blijvende ongeschiktheid rekenkundig vastleggen voor de ganse levensduur van
de getroffene.
Voor het definiëren van de algemene arbeidsmarkt maakt het niet uit dat de
getroffene daarvoor geen werk in een beschutte werkplaats heeft uitgeoefend.
De omstandigheid dat dit segment van de bezoldigde algemene arbeidsmarkt
niet toegankelijk is voor alle werknemers maar bij voorrang voorbehouden is
aan sommige werknemers die aanzienlijk beperkt zijn in hun vermogen tot
maatschappelijke of professionele integratie, heeft niet tot gevolg dat die arbeid niet tot het economisch circuit behoort, aangezien dat circuit niet alleen
staat voor arbeid die louter beantwoordt aan eisen van rendement, winst, mededinging en dat het werk in een beschutte werkplaats volgens een arbeidsovereenkomst geen beroep is in de zin van artikel 24, tweede lid, van de wet van
10 april 1971.
Uit de omstandigheid dat artikel 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, bij de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid waarvoor een inkomensvervangende tegemoetkoming
kan worden toegekend, de ondernemingen van aangepast werk uitdrukkelijk
van de algemene arbeidsmarkt uitsluit kan niet worden afgeleid dat deze geen
deel zouden uitmaken van de algemene arbeidsmarkt voor de toepassing van artikel 24, tweede lid, van de wet van 10 april 1971.
Die stelling zou immers volstrekt overbodig zijn als die ondernemingen in het
geheel van de sociale zekerheid geen deel zouden uitmaken van de algemene arbeidsmarkt. Bovendien heeft elke sociale zekerheidssector een eigen doelgerichtheid. De manier waarop de ongeschiktheid in de sector van de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt geëvalueerd, heeft tot
doel de maatschappelijke of professionele integratie te promoten en te verhinderen dat de inkomensvervangende tegemoetkoming geweigerd kan worden op
grond dat de betrokkene nog steeds werk in een beschutte werkplaats kan verrichten. Artikel 2 van de wet van 27 februari 1987 mag bijgevolg niet naar analogie worden toegepast voor de interpretatie van artikel 24, tweede lid, van de
wet van 10 april 1971.
Integendeel, in de sectoren waarin de wetgever het werk in een beschutte
werkplaats niet heeft uitgesloten van de algemene arbeidsmarkt, maakt dat
werk daarvan deel uit.
Zo maakt het daarvan deel uit voor de toepassing van artikel 100 van de gecoördineerde wet 14 juli 1994 in de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
voor de bezoldigde werknemers, en is het in aanmerking nemen ervan niet afhankelijk van de omstandigheid dat de werknemer dat soort arbeid voordien
reeds heeft uitgeoefend.
Het arrest dat naar recht beslist dat de arbeid in een beschutte werkplaats
“ten minste wanneer de beschutte werkplaats geen deel uitmaakte van het kader waarbinnen de getroffene zijn professionele loopbaan heeft uitgeoefend vóór
het ongeval” niet valt “onder de definitie van de algemene arbeidsmarkt” en dat,
na te hebben vastgesteld dat” de verweerder nooit in een beschutte werkplaats
heeft gewerkt” beslist dat “de graad van gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid,
die is aanbevolen door de deskundige uitgaand van een algemene arbeidsmarkt,
exclusief de beschutte werkplaats, 80 pct. moet bedragen”, schendt artikel 24,
tweede lid, van de wet van 10 april 1971 en eveneens doordat het die bepalingen
een draagwijdte geeft die ze niet hebben de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963, 2 van de wet van 27 februari 1987 en 100 van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994.

III. BESLISSING VAN HET HOF
In de zin van artikel 24, tweede lid, van de wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevallen bestaat de blijvende ongeschiktheid als gevolg van
een arbeidsongeval in de vermindering van de economische waarde van
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de getroffene op de algemene arbeidsmarkt. De omvang van die ongeschiktheid wordt niet alleen beoordeeld op grond van de lichamelijke
ongeschiktheid maar ook op grond van de leeftijd, de beroepskwalificatie, het wederaanpassingsvermogen, de mogelijkheid tot omscholing en
van het concurrentievermogen van de getroffene op de algemene arbeidsmarkt, op zijn beurt bepaald door de mogelijkheden waarover de
getroffene nog beschikt, in vergelijking met andere werknemers, om
een beroep in loondienst uit te oefenen.
De beschermde arbeidsmarkt biedt die mogelijkheden niet aan de
werknemer die daar niet tewerkgesteld was op het tijdstip van het ongeval.
Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de verweerder “nooit in
een beschutte werkplaats heeft gewerkt”, ervan uitgaat dat de graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder moet beoordeeld worden “uitgaand van een algemene arbeidsmarkt, exclusief de
beschutte werkplaats”, schendt bijgevolg noch artikel 24, tweede lid,
van de wet van 10 april 1971, noch de andere in het middel bedoelde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Oosterbosch.

N° 791
3°

— 15 december 2014
(AR S.13.0050.F)

KAMER

1° TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE. — PENSIOEN. — WERKNEMERS. — ONVERSCHULDIGD BETAALDE. — TERUGINNING. —
OVERLIJDEN VAN DE GERECHTIGDE. — TOEPASSELIJKE WETSBEPALING. — WET
HANDVEST SOCIAAL VERZEKERDE OF WET VAN 13 JUNI 1966. — GEVOLG.
2° PENSIOEN. — WERKNEMERS. — PENSIOEN. — WERKNEMERS. — ONVERSCHULDIGD BETAALDE. — TERUGINNING. — OVERLIJDEN VAN DE GERECHTIGDE. — TOEPASSELIJKE WETSBEPALING. — WET HANDVEST SOCIAAL VERZEKERDE OF WET
VAN 13 JUNI 1966. — GEVOLG.

1° en 2° Het bestreden arrest beslist dat de RVP, krachtens artikel 22, § 3, van
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde ambtshalve moest afzien van de teruginning van onverschuldigde
uitkeringen bij het overlijden van de rechtsvoorganger van de verweerder
terwijl de teruginning van die onverschuldigde uitkeringen te dezen vastge-
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legd wordt door de eigen bepalingen vervat in artikel 21, § 3, derde lid, en § 5,
van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen
voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en
vrijwillig verzekerden, en schendt bijgevolg, naast die laatstgenoemde wetsbepalingen, artikel 22, § 1, van die wet van 11 april 1995 (1). (Art. 22, § 3,
Wet 11 april 1995; Art. 21, § 3, derde lid, en § 5, Wet 13 juni 1966)

(R.V.P. T. T.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Bergen van 24 januari 2013.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 21 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 22, inzonderheid §§ 1 en 3, wet 11 april 1995 tot invoering van het
“handvest” van de sociaal verzekerde, zoals gewijzigd bij wet van 25 juni 1997;
— artikel 21, §§ 2 tot 8, en inzonderheid §§ 2, 3 en 5, wet 13 juni 1966 betreffende
de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, zoals van kracht na de
wijziging ervan bij wet van 27 december 2005.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist, met wijziging van het beroepen vonnis, dat
ambtshalve moest worden afgezien van de teruginning van uitkeringen die onverschuldigd betaald werden aan de rechtsvoorganger van de verweerder, met
toepassing van artikel 22, § 3, wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest”
van de sociaal verzekerde, om alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen:
“Artikel 21, §§ 3 en 5, wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij de wet 27 december 2005, van kracht
op 1 januari 2006, bepaalt:
‘§ 3. De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties verjaart
door verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling
is gebeurd.
Wanneer de onverschuldigde uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel of van een voordeel in een andere regeling dan deze bedoeld in § 1, verjaart de terugvordering door verloop
van zes maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing die de voornoemde
voordelen toekent of verhoogt.
De in het eerste en in het tweede lid vastgestelde termijn wordt op (drie jaar)
gebracht, wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen door be(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 791.
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drieglijke handelingen of door valse of welbewust onvolledige verklaringen. Dit
geldt eveneens ten aanzien van de sommen die ten onrechte werden uitbetaald
wegens het niet afleggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger
aangegane verbintenis.
[…] § 5. Behalve in de § 3, derde en vierde lid, beoogde gevallen, vervalt de terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde prestaties bij het overlijden van
degene aan wie zij werden uitbetaald zo op dat ogenblik de terugvordering van
het onverschuldigd uitbetaalde hem niet was betekend’;
Wanneer de begunstigde van het pensioen komt te overlijden vervalt dus in
principe de terugvordering van het onverschuldigd betaalde bij diens overlijden
wanneer hem nog geen kennis gegeven was van die terugvordering tenzij de onverschuldigde geldsommen verworven werden wegens het niet afleggen door de
schuldenaar van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die voortvloeit uit een eerder aangegane verbintenis;
Te dezen heeft de eiser aangetoond dat de onverschuldigde geldsommen verworven werden doordat de rechtsvoorganger van de verweerder geen verklaring
heeft afgelegd waaruit blijkt dat zijn echtgenote op 8 augustus 2003 was overleden, terwijl hij zich daartoe in het verleden verbonden had;
Daaruit volgt dat het arbeidshof in zijn arrest van 23 februari 2012 reeds geoordeeld had dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde niet vervallen
is bij het overlijden van de rechtsvoorganger van de verweerder;
Artikel 22, § 1, Wet Handvest Sociaal Verzekerde bepaalt evenwel dat, onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen eigen aan de verschillende
sectoren van de sociale zekerheid, de bepalingen van de §§ 2 tot 4 van toepassing
zijn op de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen. Artikel 22, § 3,
van die wet bepaalt dat, behoudens in het geval van bedrog of arglist, ambtshalve wordt afgezien van de terugvordering van onverschuldigd betaalde prestaties,
bij het overlijden van degene aan wie ze betaald zijn, indien hem op dat ogenblik
nog geen kennis was gegeven van de terugvordering;
Het arbeidshof heeft bijgevolg de partijen gehoord over de samenhang van de
bepalingen van artikel 22, § 1, Wet Handvest Sociaal Verzekerde met artikel 21,
§ 5, wet 13 juni 1966.
De eiser oordeelt dat:
— krachtens artikel 22, § 1, Wet Handvest Sociaal Verzekerde enkel artikel
21, § 5, wet 13 juni 1966 van toepassing is, met uitzondering van artikel 22, § 3,
van het handvest;
— in de veronderstelling dat artikel 21, wet 13 juni 1966 onverenigbaar is met
artikel 22 van het handvest, in zoverre het voorafgaat aan het handvest, het niet
hoeft te worden geweerd;
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, oordeelt het arbeidshof dat artikel
22, § 3, Wet Handvest Sociaal Verzekerde niet onverenigbaar is met de bepalingen van artikel 21, § 5, wet 13 juni 1966;
De door de bepalingen voorgeschreven juridische gevolgen van de niet-kennisgeving van de beslissing van het onverschuldigde vóór het overlijden van de sociaal verzekerde zijn verschillend: artikel 21, § 5, wet 13 juni 1966 bepaalt dat de
terugvordering vervalt terwijl artikel 22, § 3, Wet Handvest Sociaal Verzekerde
stelt dat ambtshalve wordt afgezien van de terugvordering;
Daaruit volgt dat, krachtens de eerste bepaling, enkel de terugvordering van
de eiser vervalt zonder dat laatstgenoemde als dusdanig moet afzien van de terugvordering van het onverschuldigde via andere kanalen dan via een vordering.
Het bewijs hiervan is dat artikel 21, § 5, tweede lid, wet 13 juni 1966 bepaalt dat
het verval van de terugvordering niet in de weg staat van de teruginning van de
onverschuldigd betaalde bedragen op de vervallen geldsommen die niet aan de
overledene of diens echtgenoot zijn betaald, in de zin van artikel 1410, § 4, Gerechtelijk Wetboek. De eiser behoudt in dat geval dus niet enkel het recht te

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2961 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 791 - 15.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

2961

beslissen om het onverschuldigd bedrag terug te vorderen, maar ook om daaraan
een gevolg te geven met toepassing van artikel 1410, § 4, Gerechtelijk Wetboek;
Uit die bepalingen volgt dat de terugvordering en de beslissing tot teruginning niet met elkaar mogen verward worden. Men mag de vordering en het subjectief recht dat gesanctioneerd wordt door de toepassing ervan niet verwarren;
Wanneer de terugvordering niet vervallen is — zoals in dit geval — is de kwestie van de teruginning dus ten zeerste pertinent en moet ze bekeken worden in
het licht van artikel 22, § 3, Wet Handvest Sociaal Verzekerde;
Men beweert niet dat de rechtsvoorganger van de verweerder bedrieglijke handelingen zou hebben gesteld of valse of welbewust onvolledige verklaringen zou
hebben afgelegd;
Er moest dus ambtshalve worden afgezien van de teruginning van de onverschuldigde prestaties”.
Grieven
Artikel 22, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, zoals gewijzigd bij de wet 25 juni
1997, bepaalt het volgende:
“§ 1. Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen eigen aan de
verschillende sectoren van de sociale zekerheid, zijn de bepalingen van de §§ 2
tot 4 van toepassing op de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen.
§ 2. De bevoegde instelling van sociale zekerheid kan, binnen de voorwaarden
bepaald door zijn beheerscomité en goedgekeurd door de bevoegde minister, afzien van de terugvordering van het onverschuldigde:
a) in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen en mits de
schuldenaar te goeder trouw is;
b) wanneer het terug te vorderen bedrag gering is;
c) wanneer blijkt dat de terugvordering onzeker of te duur is vergeleken met
het bedrag dat teruggevorderd moet worden.
§ 3. Behoudens in het geval van bedrog of arglist, wordt ambtshalve afgezien
van de terugvordering van onverschuldigd betaalde prestaties, bij het overlijden
van degene aan wie ze betaald zijn, indien hem op dat ogenblik nog geen kennis
was gegeven van de terugvordering.
§ 4. Onverminderd de toepassing van artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek verhindert deze bepaling nochtans niet de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen wanneer het gaat om prestaties die, het ogenblik van het
overlijden van de belanghebbende, vervallen waren doch hem nog niet waren uitbetaald of niet waren uitbetaald aan één van de volgende personen :
1° de echtgenoot met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden
samenleefde;
2° de kinderen met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden samenleefde;
3° de persoon met wie de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden samenleefde;
4° de persoon die een deel betaald heeft in de ziekenhuiskosten en zulks tot
beloop van het door hem betaalde bedrag;
5° de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft en zulks tot beloop van
het bedrag van die kosten.
§ 5. De Koning kan, bij een in ministerraad overlegd besluit en na advies van
de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat de §§ 1 tot 4 van dit artikel niet van toepassing zijn op bepaalde regelingen van sociale zekerheid”.
Uit de eerste paragraaf van het voornoemde artikel 22 volgt dat de paragrafen
2 tot 4 van datzelfde artikel aanvullend zijn in de zin dat ze slechts moeten worden toegepast als er geen bepalingen zijn eigen aan een sector van sociale zekerheid die betrekking hebben op het afzien van de teruginning van
onverschuldigde prestaties.
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Artikel 21, paragraaf 2 tot 8, wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden voert een volledige regeling in voor de teruginning van overlevings- en pensioenuitkeringen die onverschuldigd uitbetaald werden aan arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden of anderen onder hen.
Dat artikel bepaalt wie bevoegd is om het onverschuldigde terug te innen of
daarvan af te zien en bepaalt de voorwaarden voor die teruginning (§ 2); het bepaalt de termijn voor terugvordering van het onverschuldigd betaalde (§ 3) en de
gevallen waarin de verjaring gestuit kan worden (§ 4); het bepaalt de weerslag
van het overlijden van de begunstigde op de teruginning van uitkeringen die onverschuldigd betaald werden (§ 5) en de vorm van de teruginning (§ 6); het voert
een verplichting in om de betalende instellingen in te lichten (§ 7) en regelt de
gerechtelijke procedure voor de betwisting van beslissingen tot terugwinning
van het onverschuldigde (§ 8).
Artikel 21, § 2, eerste lid, wet 13 juni 1966 bepaalt meer inzonderheid dat enkel
het betaalorgaan bevoegd is om, enerzijds, het onverschuldigde terug te vorderen en anderzijds, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van de gerechtigde, geheel of gedeeltelijk af te zien van de terugvordering. Artikel 21, § 5, bepaalt
voorts dat de terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde prestaties vervalt
bij het overlijden van degene aan wie zij werden uitbetaald behalve met name
wanneer de overschuldigde sommen werden verkregen wegens het niet afleggen,
door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of
verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis. Dezelfde bepaling belet nochtans niet de terugvordering van het onverschuldigd
uitbetaalde op de vervallen en aan de overledene of aan zijn echtgenoot niet uitgekeerde bedragen, in de zin van artikel 1410, § 4, Gerechtelijk Wetboek.
Daaruit volgt dat de wetgeving voor de sector van de overlevings- en rustpensioenen bijzondere bepalingen bevat betreffende het afzien van de teruginning
van de onverschuldigde uitkeringen en de weerslag van het overlijden van de begunstigde op die teruginning, zodat overeenkomstig artikel 22, § 1, Wet Handvest Sociaal Verzekerde, paragraaf 2 tot 4 van dat artikel niet moet worden
toegepast op de teruginning van onverschuldigd uitbetaalde uitkeringen inzake
overlevings- en rustpensioenen.
Het bestreden arrest beslist, met toepassing van artikel 22, § 3, Wet Handvest
Sociaal Verzekerde, dat ambtshalve moest worden afgezien van de teruginning
van de door de eiser onverschuldigd uitbetaalde uitkeringen, terwijl voornoemd
artikel 22, § 3, te dezen niet moet worden toegepast rekening houdend met het
bestaan van specifieke bepalingen voor het afzien van de teruginning van onverschuldigde uitkeringen en de weerslag van het overlijden van de begunstigde op
die teruginning, en schendt dus het artikel 22, § 1 Wet Handvest Sociaal Verzekerde en bijgevolg artikel 22, § 3, van dezelfde wet en artikel 21, inzonderheid
§§ 2, 3 en 5 van de wet van 13 juni 1966.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 22, § 1, Wet Handvest Sociaal Verzekerde zijn, onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen eigen aan de verschillende sectoren van de sociale zekerheid, de bepalingen van de §§ 2
tot 4 van toepassing op de terugvordering van onverschuldigd betaalde
bedragen.
Artikel 21, wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden bevat in de paragrafen 2 tot 8, eigen bepalingen voor de teruginning van het onverschuldigde in het stel-
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sel van de overlevings- en rustpensioenen van de werknemers op wie die
wet van toepassing is.
Krachtens paragraaf 3, derde lid, van dat artikel 21 verjaart de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties door verloop van
drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd
wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen wegens het niet
afleggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven
door een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger
aangegane verbintenis.
Paragraaf 5 van datzelfde artikel bepaalt dat, behalve de in paragraaf
3, derde en vierde lid, beoogde gevallen, de terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde prestaties vervalt bij het overlijden van degene
aan wie zij werden uitbetaald zo op dat ogenblik de terugvordering van
het onverschuldigd uitbetaalde hem niet was betekend.
Uit het arrest van het arbeidshof van 23 februari 2012 blijkt dat de eiser, na het overlijden van de rechtsvoorganger van de verweerder op 26
mei 2008, heeft vastgesteld dat laatstgenoemde, in tegenstelling tot de
verbintenis die hij was aangegaan bij het toekennen van zijn rustpensioen, niet verklaard heeft dat zijn echtgenote voorheen op 8 augustus
2003 overleden was.
Dat arrest oordeelt dat de terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde geldsommen als gezinspensioen aan de rechtsvoorganger van
de verweerder niet vervallen is na het overlijden van laatstgenoemde
met toepassing van artikel 21, § 5, wet 13 juni 1966.
Het bestreden arrest dat met de in het middel aangevoerde redenen
beslist dat de eiser, krachtens artikel 22, § 3, wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, ambtshalve moest
afzien van de teruginning van litigieuze uitkeringen bij het overlijden
van de rechtsvoorganger van de verweerder, terwijl de teruginning van
die onverschuldigde uitkeringen te dezen vastgelegd wordt door de specifieke bepalingen vervat in artikel 21, § 3, derde lid, en § 5, wet 13 juni
1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig
verzekerden, schendt, naast die laatstgenoemde wetsbepalingen, artikel 22, § 1, van die wet van 11 april 1995.
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.
Veroordeelt, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
de eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
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15 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Mahieu.

N° 792
3°

— 15 december 2014
(AR S.13.0069.F)

KAMER

1° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — HET ALLEENRECHT VAN DE VERTEGENWOORDIGING. — ONDERTEKENING. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — NALEVING.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — ARTIKEL 6.3. — ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — HET ALLEENRECHT VAN DE
VERTEGENWOORDIGING. — ONDERTEKENING. — ARTIKEL 6. — NALEVING.
3° CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORMEN. — VORM VAN
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN
SOCIALE ZAKEN. — CASSATIEBEROEP. — ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE.
— HET ALLEENRECHT VAN DE VERTEGENWOORDIGING. — ONDERTEKENING. —
GRONDWET. — ARTIKELEN 10 EN 11. — NALEVING.
4° ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN SOCIALE ZAKEN. — VORM
VAN HET CASSATIEBEROEP. — AANWIJZINGEN. — HET ALLEENRECHT VAN DE
VERTEGENWOORDIGING. — ONDERTEKENING. — GRONDWET. — ARTIKELEN 10 EN
11. — NALEVING.
5° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 10. — ARTIKEL 11. — ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — CASSATIEBEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN SOCIALE ZAKEN. — HET
ALLEENRECHT VAN DE VERTEGENWOORDIGING. — ONDERTEKENING. — GRONDWET. — ARTIKELEN 10 EN 11. — NALEVING.
6° EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — HOF VAN JUSTITIE
VAN DE EUROPESE UNIE. — VOORWAARDE. — FACTOR VAN AANKNOPING MET HET
GEMEENSCHAPSRECHT.
7° VORDERING IN RECHTE. — RECHTSVORDERING. — BELANG. — RECHTZOEKENDE DIE GEEN ADVOCAAT IS. — HET ALLEENRECHT VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE. — KRITIEK.

1° en 2° Rekening houdend met de opdracht van de cassatierechter en de specificiteit van de voor hem gevoerde rechtspleging, staat artikel 6, §§ 1 en 3,
c), van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, de
toepassing niet in de weg van een nationale wet die het alleenrecht van de
vertegenwoordiging van de partijen voor het Hof van Cassatie voorbehoudt
aan gespecialiseerde advocaten; de tussenkomst van die advocaten draagt
trouwens bij tot de nuttige uitoefening van het recht van verdediging, verleent het cassatieberoep een doeltreffend karakter en stelt de fundamentele
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waarborgen van artikel 6 van het Verdrag zeker aan de rechtzoekenden (1).
(Art. 6, §§ 1 en 3, c), EVRM; Art. 1080, Gerechtelijke Wetboek)
3°, 4° en 5° Uit arrest nr. 160/2012 van 20 december 2012 van het Grondwettelijk
Hof kan worden afgeleid dat de artikelen 478, eerste lid, en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden wanneer ze de partij die een beslissing tot verwerping van haar beroep tegen een
administratieve geldboete in sociale zaken naar het Hof wil verwijzen, verplichten zich door een advocaat bij het Hof van Cassatie te laten vertegenwoordigen/bijstaan (2). (Artt. 478, eerste lid, en 1080, Gerechtelijk
Wetboek; Artt. 10 en 11, Grondwet)
6° De eiser die als raadsman een advocaat heeft die is ingeschreven bij de
Franse Orde van advocaten van de balie te Brussel, toont niet aan, en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenmin, dat de situatie
waarover het Hof uitspraak moet doen een factor van aanknoping bevat met
het gemeenschapsrecht, zodat dus geen uitspraak moet worden gedaan over
het geschil en ook geen prejudiciële vraag in dat opzicht aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie moet worden gesteld (3).
7° De eiser die het beroep van advocaat niet uitoefent, heeft geen belang zich
te beroepen op een middel dat aanvoert dat het alleenrecht van de advocaten
bij het Hof van Cassatie een uitsluitend of bijzonder recht voor die advocaten
is in de zin van artikel 106, § 1, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, en dat hun beroepsorganisatie de mededingingsregels van
dat Verdrag overtreedt (4). (Art. 106, § 1, EU-werkingsverdrag (VWEU);
Artt. 17 en 18, Gerechtelijk Wetboek)

(H. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VOOR WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 7 maart 2013.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 28 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, overeenkomstig artikel 1097, Gerechtelijk Wetboek: het verzoekschrift werd niet ondertekend door een advocaat bij
het Hof van Cassatie:
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 792.
Id.
Id.
Id.
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Artikel 478, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat voor het Hof
van Cassatie in burgerlijke zaken alleen advocaten kunnen optreden en
conclusies nemen, die de titel van advocaat bij het Hof van Cassatie
voeren.
Krachtens artikel 1080 van dat wetboek is het verzoekschrift waarmee het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift als op
het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend,
op straffe van nietigheid.
Het verzoekschrift dat het cassatieberoep inleidt is niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend.
Rekening houdend met de opdracht van de cassatierechter en de specificiteit van de voor hem gevoerde rechtspleging, staat artikel 6, §§ 1
en 3, c), van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, de toepassing niet in de weg van een nationale wet die het
alleenrecht van de vertegenwoordiging van de partijen voor het Hof van
Cassatie voorbehoudt aan gespecialiseerde advocaten.
De tussenkomst van die advocaten draagt trouwens bij tot de nuttige
uitoefening van het recht van verdediging, verleent het cassatieberoep
een doeltreffend karakter en stelt de fundamentele waarborgen van artikel 6 van het Verdrag zeker aan de rechtzoekenden.
De eiser betoogt dat, hoewel hij een beslissing tot verwerping van zijn
beroep tegen een administratieve geldboete in sociale zaken aan het
Hof wil voorleggen, de verplichting zich door een advocaat bij het Hof
van Cassatie te laten bijstaan, die er niet is voor sommige andere zaken
waarvan het Hof kennis neemt en niet van toepassing is op andere opperste gerechtshoven van interne en internationale orde, de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt en hij stelt voor dat een prejudiciële
vraag zou worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof.
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 160/2012 van 20 december
2012 de prejudiciële vraag van het Hof beantwoord en geoordeeld dat
“het verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen
dat voortvloeit uit de toepassing van verschillende procedureregels in
verschillende omstandigheden op zich geen discriminatie inhoudt”; dat
“van discriminatie zou slechts sprake zijn indien het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van die procedureregels een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken
personen met zich zou meebrengen”; dat “het cassatieberoep een buitengewoon rechtsmiddel is waardoor een partij in de mogelijkheid
wordt gesteld om, wegens schending van de wet of wegens verzuim van
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, de
vernietiging te vragen van een beslissing gewezen in laatste aanleg”;
dat “doordat de wetgever de verplichting oplegt om een beroep te doen
op het optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie teneinde op
geldige wijze een voorziening in cassatie te kunnen instellen tegen een
tuchtbeslissing gewezen door een kamer van beroep van een beroepsinstituut, hij een maatregel genomen heeft die in verband staat met de
wettige doelstelling die erin bestaat zowel een toevloed van kennelijk
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niet-gegronde beroepen te verhinderen als, vanuit de zorg om de belangen van de rechtzoekende en de goede werking van de justitie, een hoge
kwaliteit van de bij het Hof van Cassatie neergelegde proceduregeschriften te waarborgen”, en dat die verplichting die “kan worden verantwoord zowel door het buitengewone karakter als door de specifieke
draagwijdte en de bijzondere gevolgen van dat rechtsmiddel” van het
cassatieberoep, “redelijkerwijs niet kan worden geacht de rechten van
die partij op onevenredige wijze te beperken”, en zegt voor recht dat
“artikel 9, § 7, vierde lid, van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd bij koninklijk besluit van
3 augustus 2007, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in
zoverre het het optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie oplegt”.
Overeenkomstig artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, moet, indien een vraag over de schending, door een wet,
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt opgeworpen voor een
rechtscollege, dit college het Grondwettelijk Hof niet verzoeken op
deze vraag uitspraak te doen wanneer het reeds uitspraak heeft gedaan
op een vraag of een beroep met een identiek onderwerp.
Uit het voornoemde arrest Grondwettelijk Hof kan worden afgeleid
dat de artikelen 478, eerste lid, en 1080 Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden wanneer ze de partij die een
beslissing tot verwerping van haar beroep tegen een administratieve
geldboete in sociale zaken aan het Hof wil voorleggen, verplichten zich
door een advocaat bij het Hof van Cassatie te laten bijstaan.
De eiser voert nog aan dat de verplichting zich door een advocaat bij
het Hof van Cassatie te laten bijstaan een beperking vormt van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten, verboden bij de
artikelen 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en verschillende bepalingen van het secundaire gemeenschapsrecht overtreedt.
De eiser, die als raadsman een advocaat heeft die is ingeschreven bij
de Franse Orde van advocaten van de balie te Brussel, toont niet aan,
en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenmin,
dat de bij het Hof aanhangig gemaakte toestand aanknoping heeft met
het gemeenschapsrecht, zodat dus geen uitspraak moet worden gedaan
over het geschil en ook geen prejudiciële vraag dienaangaande aan het
Hof van Justitie van de Europese Unie moet worden gesteld.
De eiser betoogt ten slotte dat het alleenrecht van de advocaten bij
het Hof van Cassatie een uitsluitend of bijzonder recht voor die advocaten is in de zin van artikel 106, § 1, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en dat hun beroepsorganisatie de mededingingsregels van dat Verdrag overtreedt.
De eiser die het beroep van advocaat niet uitoefent, heeft geen belang
om dat middel aan te voeren.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2968 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2968

ARRESTEN VAN CASSATIE

15.12.14 - N° 793

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Hooland (bij de balie te
Brussel).

N° 793
3°

— 15 december 2014
(AR S.14.0011.F)

KAMER.

1° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99). — ARTIKEL 23. — STANDSTILL-VERPLICHTING. — VOORWAARDEN. — ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN. —
GEVOLGEN.
2° MINDER-VALIDEN. — STANDSTILL-VERPLICHTING. — GRONDWET. — ARTIKEL 23. — VOORWAARDEN. — ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN. — GEVOLGEN.

1° en 2° Het arrest schendt artikel 23 van de Grondwet door te oordelen dat,
om het “agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées”
uit te nodigen uitleg te verschaffen “over de aangevoerde redenen om de tot
stand gekomen wijziging te verantwoorden”, de administratieve praktijken
opgenomen moeten zijn “in de normen die een recht tot standstill kunnen
doen ontstaan” en door de administratie bijgevolg een verplichting op te leggen die deze grondwettelijke bepaling het niet toewijst (1). (Art. 23, Grondwet)

(AGENCE

WALLONNE POUR L’INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES T. K.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Luik van 8 november 2013.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 28 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt:
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 793.
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Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 23, 105, 108, 121 en 159 Grondwet;
— de artikelen 20 en 78, Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, van
8 augustus 1980;
— de artikelen 4, eerste lid, en 6, 3°, Besluit Waalse Raad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen (vóór de opheffing ervan bij
Decreet Waals Gewest van 1 december 2011 houdende bevestiging van het besluit
van de Waalse regering van 29 september 2011 houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie), thans de artikelen 264, eerste lid,
en 266, 3°, Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 29 september
2011, van kracht op 31 december 2011;
— de artikelen 3 en 13, Besluit Waalse Regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten, vóór de opheffing ervan op 1 september 2013 bij
de samen gelezen artikelen 2, 35°, en 3°, van het Besluit Waalse Regering van
4 juli 2013 houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale
actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;
— punt II, 2.2, bijlage bij voornoemd Besluit Waalse Regering van 14 mei 2009
(vóór de impliciete opheffing ervan bij de samen gelezen artikelen 2, 35°, en 3 van
het voornoemd Besluit Waalse Regering van 4 juli 2013).
Aangevochten beslissingen
Het arrest heeft de volgende feiten uiteengezet: de verweerster heeft in het
verleden meermaals de tussenkomst van de eiser gevraagd en verkregen voor de
kost van de aanpassing van haar motorvoertuig; zo had de eiser bij beslissing
van 13 april 2004 aanvaard om de kosten te dekken voor elektrische achteruitkijkspiegels en elektrische ruiten, verminderd met het bedrag van een persoonlijke bijdrage; op 6 maart 2010, heeft de verweerster een nieuwe aanvraag tot
tegemoetkoming van de eiser ingediend voor de kost van verschillende accessoires van haar nieuwe voertuig; de eiser weigerde bij beslissing van 29 maart 2001
zijn tussenkomst voor de elektrische achteruitkijkspiegels en elektrische ruiten; de verweerster diende een verzoek tot herziening in; de eiser hield bij beslissing van 27 juli 2010 zijn weigering aan op grond van punt II, 2.2, van de
bijlage bij het besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van
de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten dat als volgt is opgesteld: “Wagenaanpassingen[…]:
Uitsluitingen: er wordt geen tegemoetkoming verleend voor […] elektrische ruiten, elektrische achteruitkijkspiegels”; het arbeidshof heeft op het beroep van
de verweerster tegen die laatste beslissing de vordering niet gegrond verklaard;
de verweerster, appellante tegen die beslissing, “wijst erop dat ze tegemoetkomingen van de eiser heeft ontvangen voor de aanpassing van haar voertuig en
dat het standstill-beginsel eraan in de weg staat dat dit anders zou zijn als een
zelfde aanvraag opnieuw wordt ingediend”,
het beveelt daarop de heropening van het debat om de eiser de mogelijkheid
te bieden “de redenen te verduidelijken waarom hij zich voorheen beroepen heeft
op artikel 13 en de redenen waarom die aanvraag niet meer wordt toegestaan en
vervolgens de motieven te verantwoorden die raken aan het algemeen belang”.
Het arrest steunt die beslissing op de volgende gronden:
“In grote lijnen schrijft de standstill-verplichting voor om twee opeenvolgende normen te vergelijken aangezien er een miskenning is aangevoerd van het
standstill-effect bedoeld in artikel 23 van de Grondwet inzake sociale zaken,
waaronder de materiële hulp aan personen met een handicap ressorteert. Een
eerste debat is gevoerd over het type desbetreffende normen: betreft het wetgevingen, besluiten, hun opeenvolgende interpretaties door de jurisprudentie of
nog om administratieve praktijken? I. Hachez neemt de administratieve praktijken op in de normen die het recht op standstill kunnen doen ontstaan. Die
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analyse moet worden beaamd aangezien het recht op maatschappelijke dienstverlening in de ruime zin zijn oorsprong kan vinden in de wet maar tevens in de
interpretatie die eraan gegeven wordt en in de administratieve praktijk ervan.
Zo een teruggang uit dat onderzoek blijkt, moet vervolgens worden nagegaan of
er een aanzienlijke daling is onder het beschermingsniveau zonder dat er sprake
is van een evenredig algemeen belang. […] De wetgever die de norm wijzigt of de
overheid dat deze anders op een beperkende wijze toepast moet, aangezien de
aanzienlijke daling aangetoond is, daarover uitleg verschaffen en zich met name
verantwoorden met redenen van algemeen belang die de verandering en zelfs een
teruggang mogelijk maken;
[…] Er moet geen onderscheid gemaakt worden naargelang het een hernieuwde
aanvraag betreft of niet: in beide gevallen wordt niet voldaan aan de voorwaarden om een tegemoetkoming toe te kennen aangezien de tekst het toekennen
van een tegemoetkoming voor de elektrische achteruitkijkspiegels en elektrische ruiten formeel verbiedt. De tekst van het besluit van de Waalse regering
van 14 mei 2009 heeft geen belangrijke wijziging aangebracht door ‘Uitsluiting’
toe te voegen, hoewel de vorige besluiten reeds bepaalden dat er geen tegemoetkoming mogelijk was. De administratieve praktijk is dus blijkbaar gewijzigd.
De teksten lieten dat niet toe maar de aanvraag werd niettemin voorgelegd voor
advies aan de Adviesraad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het
beheerscomité dat moet beslissen. Zodoende was een tenlasteneming mogelijk
dank zij artikel 13 van het besluit van de Waalse regering. De nieuwe praktijk
heeft echter blijkbaar de rechten van de persoon met een handicap beduidend gewijzigd vermits, ongeacht de graad van de handicap en het nuttige of essentiële
karakter van de gevraagde tegemoetkoming, deze laatste niet meer kon worden
toegekend.
De eiser heeft geen uitleg verschaft omtrent de gewijzigde behandeling van de
aanvraag noch over de omvang van die wijziging en over de aangevoerde redenen
om de aanvragen die met name betrekking hebben op de elektrische achteruitkijkspiegels en elektrische ruiten uit te sluiten. Een heropening van het debat
dringt zich op ten einde de eiser de mogelijkheid te bieden uitleg en de gewenste
verduidelijkingen te verschaffen. Het is aangewezen dat de eiser, enerzijds, erover waakt het advies van de raad voor individuele integratiehulp in te dienen
en ook de beslissing van het beheerscomité tot toekenning van de tegemoetkoming bij de vorige toekenning van 2004 samen met de omzendbrieven die op dat
tijdstip van kracht zijn en degene die thans van toepassing zijn voor een aanvraag tot tegemoetkoming inzake elektrische ruiten en elektrische achteruitkijkspiegels en, anderzijds, de redenen te verantwoorden waarvoor beslist werd
dit met toevoeging van de desbetreffende bewijzen te wijzigen.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 23 van de Grondwet bepaalt:
“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid: […] 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand”.
Die grondwettelijke bepaling impliceert, in de door haar gedekte materies,
een standstill-verplichting die de bevoegde wetgever verbiedt het door de vigerende wetgeving geboden beschermingsniveau aanzienlijk te doen dalen zonder
dat daarvoor motieven van algemeen belang zijn.
De standstill-verplichting moet dus worden toegepast door de verschillende
wetgevers (federale, gewestelijke of gemeenschapswetgever) of door de Koning
en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten bedoeld in artikel 121 van
de Grondwet, waaraan die wetgevers hun bevoegdheden zouden hebben overge-
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dragen, overeenkomstig artikel 105 van de Grondwet en artikel 78 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980, of die belast zijn
met het opstellen van de verordeningen en besluiten nodig voor de uitvoering
van de wetten en decreten, overeenkomstig artikel 108 van de Grondwet en artikel 20 de voornoemde bijzondere wet van 8 augustus 1980.
Om na te gaan of een standstill-verplichting geëerbiedigd is, dient de omvang
van de bescherming van het recht, bedoeld bij artikel 23 van de Grondwet, van
de nieuwe wettelijke of reglementaire norm vergeleken te worden met de bescherming van dat recht door de eerder toepasselijke wetgeving of regelgeving,
omdat twee normen vergeleken worden.
De standstill-verplichting is daarentegen niet bindend voor de overheid belast
met de toepassing van de wetten, decreten, besluiten en verordeningen en gebiedt niet een praktijk voort te zetten die ingaat tegen de wil van de wetgever
of van de verordenende overheid waaraan de wetgever zijn bevoegdheid heeft
overgedragen of die de besluiten en verordeningen genomen heeft voor de uitvoering van de wetten en decreten.
Volgens de vaststellingen van het arrest hebben de opeenvolgende versies van
de bijlagen bij de besluiten van de Waalse regering tot uitvoering van artikel 6
van het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, te dezen allemaal achtereenvolgens uitgesloten
dat
de
eiser
zou
instaan
voor
de
kosten
van
sommige
motorrijtuigenaccessoires zoals elektrische ruiten en achteruitkijkspiegels,
aangezien de uitdrukkelijke vermelding in de bijlage van het besluit van de
Waalse regering van 14 mei 2009, van het woord “Uitsluitingen” voor de lijst met
autoaccessoires waarvoor een tegemoetkoming geweigerd wordt, het enige verschil is tussen de opeenvolgende versies van de bijlagen van voornoemde besluiten van de Waalse regering en er in de teksten er dus geen wijziging is geweest
van de bescherming van het recht van personen met een handicap om voor die
accessoires een tegemoetkoming te ontvangen, daar noch in de vroegere regelgeving (de besluiten van de Waalse regering van 3 juni 1999 en van 4 februari 2004
en de bijlagen) noch in het besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009 met
bijlage bepaald werd of wordt dat de personen met een handicap het recht hebben om van de eiser een tegemoetkoming voor die accessoires ontvangen.
Het arrest stelt vast dat de materiële hulp voor de elektrische ruiten en elektrische achteruitkijkspiegels, ondanks die uitsluiting van tegemoetkoming
vastgelegd in de bijlagen van de besluiten van de Waalse regering van 3 juni 1999
en 4 februari 2004, toch aan de verweerster werd toegekend, vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009, krachtens “een
administratieve praktijk die de formulering dat er geen tegemoetkoming zou
zijn voor dergelijke aanvraag gelijkstelde met een uitsluiting, met als gevolg
dat de eiser zijn aanvraag op grond van artikel 13 van het besluit, dus voor advies voorlegde aan de raad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het
beheerscomité dat moet beslissen.” Het arrest oordeelt dat “dit niet toegelaten
was door de teksten”, hetgeen met andere woorden betekent dat artikel 13 van
de vernoemde besluiten van de Waalse regering niet toelaat een uitsluiting van
tegemoetkoming bepaald in de bijlagen van de genoemde bijlagen van de Waalse
regering te omzeilen.
Het arrest oordeelt niettemin dat die administratieve praktijk contra legem
de verplichting kan doen ontstaan voor de eiser om die praktijk voort te zetten,
behalve wegens redenen van algemeen belang die hij zal moeten uitleggen, hoewel in de bijlage bij het besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009, van toepassing op de vraag van de verweerster van 6 maart 2010 tot tegemoetkoming
voor elektrische ruiten en elektrische achteruitkijkspiegels in punt II, 2.2, vermeld wordt dat het niet verlenen van een tegemoetkoming voor dergelijke accessoires een uitsluiting van tegemoetkoming is en niettegenstaande de
procedure van artikel 13 van het besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009
niet kan worden toegepast voor de “uitsluitingen uitdrukkelijk vermeld in de
bijlage bij dit besluit”.
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Aldus miskent het arrest het wettelijk begrip van de standstill-verplichting
afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet, doordat die verplichting niet enkel
geldt voor de verordenende wetgevers en overheden waaraan laatstgenoemden
hun bevoegdheid hebben overgedragen en niet impliceert dat de administratieve
overheid belast met de toepassingen van de wetten, decreten, besluiten en verordeningen, behalve om redenen van algemeen belang, een praktijk moet blijven
voortzetten die strijdig is met die normen. Aldus schendt het arrest de artikelen
23, 105, 108 en 121 van de Grondwet, alsook de artikelen 20 en 78 van de Bijzondere
Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980.
Doordat het arrest weigert de toepassing weigert van de regelgeving die van
kracht is inzake de individuele hulp aan personen met een handicap, schendt het
bovendien:
— de artikelen 4, eerste lid, en 6, 3°, van het decreet van 6 april 1995 van de
Waalse gewestraad betreffende de integratie van gehandicapte personen (thans
de artikelen 264, eerste lid, en 266, 3°, Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 29 september 2011, van kracht op 31 december 2011) die de Regering
opdragen aanpassingsmaatregelen de nemen opdat de gehandicapte personen
aanspraak zouden kunnen maken op een technische hulp en apparaturen die de
autonomie en de mobiliteit bevorderen;
— artikel 3 Besluit Waalse Regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de
voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp
voor gehandicapten, krachtens hetwelk een overname van een deel van, of van
alle kosten in verband met de individuele integratiehulp toegekend wordt ten
gunste van gehandicapte personen overeenkomstig de bepalingen van dit besluit
en de bijlage erbij;
— punt II, 2.2, bijlage bij voornoemd Besluit Waalse Regering van 14 mei 2009
dat elke tegemoetkoming uitsluit voor elektrische ruiten en achteruitkijkspiegels.
— artikel 13 van het voornoemde Besluit Waalse Regering van 14 mei 2009, dat
niet toelaat een aanvraag tot tegemoetkoming inzake individuele integratiehulp die het voorwerp is van een “uitsluiting uitdrukkelijk vermeld in de bijlage
van dat besluit”, ter advies voor te leggen aan de Raad voor individuele integratiehulp en vervolgens aan het beheerscomité, dat moet beslissen.
Tweede onderdeel
Als het arrest aldus moet worden uitgelegd, dat het arbeidshof geweigerd
heeft de van kracht zijnde regelgeving vermeld in het eerste onderdeel toe te
passen, op grond dat die regelgeving een aanzienlijke teruggang is van de bescherming van de rechten van personen met een handicap in vergelijking met
het beschermingsniveau dat het gevolg is van een administratieve praktijk die
door de teksten niet toegelaten is, 1. miskent het arrest het wettelijk begrip van
de standstill-verplichting vervat in artikel 23 van de Grondwet, want een administratieve praktijk contra legem kan niet als referentie dienen om een eventuele daling van de rechtsbescherming te beoordelen (schending van artikel 23 van
de Grondwet), en 2. schendt artikel 159 van de Grondwet waarbij hoven en rechtbanken enkel mogen weigeren de besluiten en verordeningen toe te passen als
ze niet conform de wet zijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 23 van de Grondwet houdt inzake maatschappelijke hulpverlening, een standstill-verplichting in die eraan in de weg staat dat de
bevoegde wetgever en regelgevende overheid het door de geldende norm
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geboden beschermingsniveau aanzienlijk doet dalen zonder dat hiervoor redenen van algemeen belang zijn.
Het arrest stelt vast dat de eiser, bij beslissing van 27 juli 2010, en op
grond van een besluit van de Waalse regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van
individuele integratiehulp voor gehandicapten, geweigerd heeft tussen
te komen in de kosten voor de uitrusting van het nieuwe motorvoertuig
van de verweerster met elektrische ruiten en achteruitkijkspiegels terwijl die tegemoetkoming haar voor haar vorige voertuig was toegekend
bij beslissing van 13 juni 2004 krachtens het besluit van de Waalse regering van 3 juni 1999 met hetzelfde voorwerp.
Het arrest oordeelt dat zowel het besluit van de Waalse regering van
14 mei 2009 als de besluiten van 3 juni 1999 en 4 februari 2004 die eraan
vooraf zijn gegaan, waarvan het onderwerp betrekking heeft op de
maatschappelijke dienstverlening, uitsluiten dat de eiser tussenkomt
in de installatiekosten voor elektrische ruiten en achteruitkijkspiegels op een motorvoertuig.
Het wijst evenwel erop dat de administratieve praktijk van de eiser,
vóór zijn laatste beslissing, aldus bepaald was dat, hoewel “het niet toegestaan was door de teksten”, “de aanvraag evenwel voor advies moest
worden voorgelegd aan de Adviesraad voor individuele integratiehulp
en vervolgens aan het beheerscomité dat moet beslissen”, zodat “een
tenlasteneming toegestaan was”, maar dat “de nieuwe praktijk blijkbaar de rechten van de persoon met een handicap gewijzigd heeft vermits […] [de gevraagde tegemoetkoming] niet meer kan worden
toegekend”.
Het arrest schendt artikel 23 van de Grondwet door te oordelen dat,
om de eiser uit te nodigen uitleg te verschaffen “over de aangevoerde
redenen”, de administratieve praktijken opgenomen moeten zijn “in de
normen die een recht tot standstill kunnen doen ontstaan” en de administratie bijgevolg een verplichting op te leggen die deze grondwettelijke bepaling het niet toewijst.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten, gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de aldus beperkte zaak voor het arbeidshof te Brussel.
15 december 2014 — 3° kamer.. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Kirkpatrick.
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N° 794
3°

— 15 december 2014
(AR S.14.0030.F)

KAMER

1° PENSIOEN. — WERKNEMERS. — NIET-ONTBONDEN EERSTE HUWELIJK. —
POLYGAMIE. — TWEEDE HUWELIJK. — ERKENNING. — VOORWAARDEN. — GEVOLG. — SOCIALE UITWERKING. — OVERLEVINGSPENSIOEN.
2° OPENBARE ORDE. — HUWELIJK. — POLYGAMIE. — NIET-ONTBONDEN EERSTE
HUWELIJK. — INTERNATIONALE OPENBARE ORDE. — TWEEDE HUWELIJK. — ERKENNING. — VOORWAARDEN. — GEVOLG. — SOCIALE UITWERKING. — OVERLEVINGSPENSIOEN.
3° HUWELIJK. — OPENBARE ORDE. — POLYGAMIE. — NIET-ONTBONDEN EERSTE
HUWELIJK. — INTERNATIONALE OPENBARE ORDE. — TWEEDE HUWELIJK. — ERKENNING. — VOORWAARDEN. — GEVOLG. — SOCIALE UITWERKING. — OVERLEVINGSPENSIOEN.

1°, 2° en 3° De Belgische internationale openbare orde belet in de regel niet de
erkenning in België van de uitwerking van een huwelijk dat een echtpaar in
het buitenland geldig is aangegaan overeenkomstig hun nationale wet terwijl één echtgenoot, op het ogenblik van dat huwelijk, reeds gebonden was
door banden uit een nog niet ontbonden huwelijk dat in het buitenland in
dezelfde omstandigheden voltrokken werd met een persoon wiens nationale
wet de polygamie toestaat; het arrest dat verwijst naar de omstandigheid dat
de eerste echtgenote na de tweede verbintenis van haar echtgenoot, in tegenstelling tot laatstgenoemde, de Belgische nationaliteit heeft verworven, die
zij sindsdien bezit, en tevens naar het feit dat ze sinds 15 maart 1971 in België
gevestigd is waar ze enkel met haar echtgenoot geleefd heeft, dat ze niet op
de hoogte was gesteld van zijn tweede huwelijk waarmee ze niet heeft ingestemd, dat haar echtgenoot in België het recht op een rustpensioen verworven heeft waaruit het litigieuze overlevingspensioen afgeleid is en dat zijn
tweede echtgenote steeds in Marokko geleefd heeft en zich slechts na diens
overlijden beroepen heeft op haar huwelijk ten aanzien van de Belgische
overheden, verantwoordt door geen van die verwijzingen naar recht zijn beslissing dat “de uitwerking van dat tweede huwelijk, zelfs beperkt tot de verdeling van het overlevingspensioen, de Belgische internationale openbare
orde in de weg staat” (1).

(R.V.P. T. R.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te
Brussel van 8 januari 2014.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft op 6 oktober 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 794.
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
— artikel 24, § 2, Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op
24 juni 1968 en goedgekeurd bij wet van 20 juli 1970, en, voor zoveel als nodig, het
enige artikel van die wet;
— artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht;
— de artikelen 2, 15, 21, 46 en 127 wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek
van internationaal privaatrecht;
— artikel 570, inzonderheid tweede lid, 1° en 2°, Gerechtelijk Wetboek, in de
versie vóór de wijziging ervan bij wet van 16 juli 2004;
— de artikelen 30 en 31 van de ‘Code du statut personnel et des successions’
(Moudawana) van het koninkrijk Marokko, waarvan de boeken I en II met voormelde artikelen uitgevaardigd werden door het koninklijk decreet nr.1-57-343
van 22 november 1957, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij het koninklijk decreet nr. 1-93-347 van 10 september 1993 en vóór de opheffing ervan bij artikel 397 van de ‘Code de la famille’ vervat in de wet nr. 70-03 uitgevaardigd door
het koninklijk decreet nr. 1-04-22 van 3 februari 2004.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet gegrond.
Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt
— vernietigt de beslissing van 7 september 2010 waarbij de eiser, met wijziging
van de beslissing van 15 september 2009 en met toepassing van de Belgisch-Marokkaanse bilaterale overeenkomst, het bedrag van het toekenbare overlevingspensioen in gelijke delen verdeelt onder de twee weduwen van M. E., hetzij
4.751,89 euro per jaar per weduwe;
— zegt voor recht dat de verweerster, in haar hoedanigheid van weduwe van
M. E., aanspraak kan maken op het volledige overlevingspensioen vanaf 1 september 2009;
— veroordeelt de eiser om het volledige overlevingspensioen aan de verweerster te betalen, hetgeen op 1 september 2009 overeenstemt met het bedrag van
9.503,76 euro per jaar, aan index 125,73 vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet sinds elke vervaldag, berekend op het verschil tussen de verschuldigde geldsommen en de gestorte geldsommen, en vervolgens met
de gerechtelijke rente.
Het arrest steunt op de volgende gronden:
“I. Voorgeschiedenis van het geschil
1. De verweerster werd in 1933 geboren in Marokko en is daar op 25 augustus
1950 gehuwd te Beni-Saïd met M.E., geboren op 10 maart 1927, van Marokkaanse
nationaliteit.
2. De verweerster had vanaf 15 maart 1971 haar woonplaats in België, te Vorst.
De verweerster heeft op 16 januari 2001 de Belgische nationaliteit verworven;
Haar echtgenoot, die een Belgisch rustpensioen genoot, is op 17 augustus 2009
overleden;
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De eiser heeft, bij beslissing die op 15 september 2009 ter kennis werd gebracht,
een overlevingspensioen van 791,98 euro per maand aan de verweerster toegekend;
3. Mevrouw A., geboren in 1960, van Marokkaanse nationaliteit, heeft in haar
brief van 24 september 2009 verstuurd vanuit Nador in Marokko, het voordeel
van een overlevingspensioen gevraagd in haar hoedanigheid van weduwe van
M. E.;
Ze heeft tot staving van haar vordering een vertaling overgelegd van een huwelijksakte die op 23 november 1987 werd ingediend bij het huwelijksregister
van de afdeling van het notariaat te Driouch, waaruit blijkt dat de adouls op
12 november 1987 de huwelijksverklaring van M.E. met mevrouw A., beiden van
Marokkaanse nationaliteit, ontvangen hebben.
Uit dat huwelijk zijn drie kinderen geboren, in 1989 en 1994.
4. De eiser heeft mevrouw A. een pensioen toegekend dat overeenstemt met de
helft van het overlevingspensioen dat voorheen aan de verweerster was toegekend;
Bij beslissing van 7 september 2010 heeft de eiser het overlevingspensioen van
de verweerster vanaf 1 september 2009 met de helft verminderd.
[…]
5. De arbeidsrechtbank heeft bij vonnis van 10 februari 2012 ingestemd met de
vordering van de verweerster en voor recht gezegd dat laatstgenoemde aanspraak kon maken op de totaliteit van het overlevingspensioen vanaf 1 september 2009;
De eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis bij een verzoekschrift
dat op 13 maart 2012 door de griffie van het arbeidshof werd ontvangen.
II. Voorwerp van het hoger beroep en van de vorderingen
6. De eiser verzoekt het arbeidshof het vonnis te wijzigen en de administratieve beslissing in al zijn bepalingen te herstellen;
De verweerster vraagt de bevestiging van het vonnis.
III. Bespreking
7. Er wordt niet betwist dat het tweede huwelijk van M.E. gesloten werd overeenkomstig de Marokkaanse wet die op dat tijdstip van kracht was.
De subtiele vraag die hier rijst bestaat erin of een Belgische instelling van sociale zekerheid die tweede verbintenis volledige uitwerking moet verschaffen,
ook ten aanzien van de verweerster, terwijl ze, op het tijdstip waarop het recht
op de litigieuze sociale uitkering ontstaan is, sinds achtendertig jaar in België
verbleef en sinds acht jaar Belgische was, en het recht op die uitkering voortvloeit uit de arbeidsduur of de daarmee gelijkgestelde arbeidsduur die M.E. gepresteerd heeft toen hij in België samenwoonde met de verweerster.
8. Artikel 21 van het Wetboek van internationaal privaatrecht voorziet in de
mogelijke uitsluiting van een buitenlands recht (of een instelling naar buitenlands recht) in naam van het openbaar belang. Dat artikel bepaalt:
‘De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen buitenlands
recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk
onverenigbaar is met de openbare orde.
Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening
gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde verbonden
is en met de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht
zou meebrengen. Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze onverenigbaarheid, wordt een andere relevante bepaling van
dat recht of, indien nodig, van het Belgisch recht toegepast’.
Volgens de Belgische doctrine en rechtspraak ‘is een wet van nationale openbare orde alleen dan van internationale openbare orde wanneer de wetgever door
de bepalingen van die wet een beginsel heeft willen vastleggen dat, naar zijn oordeel, essentieel is voor de gevestigde morele, politieke en economische orde in
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België en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in België van
een tegengestelde of verschillende rechtsregel van vreemd recht uitsluit.
Volgens het Hof van Cassatie, moet de rechter alleen nagaan of de mogelijke
juridische gevolgen van de toepasselijk verklaarde vreemde rechtsregel verenigbaar zijn met de internationale openbare orde.
Men erkent inderdaad dat ‘het voorwerp van de exceptie van openbare orde
niet het vreemde recht is als dusdanig, maar wel de mogelijke gevolgen van dat
recht in het land dat het in principe toepasselijk verklaard heeft en waar ze onverenigbaar worden geacht met de openbare orde van dat land’.
9. Het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 bepaalt in artikel 24, § 2, dat ‘het weduwenpensioen eventueel, gelijkelijk en
definitief, verdeeld wordt onder de gerechtigden, onder de voorwaarden die zijn
bepaald in het persoonlijk statuut van de verzekerde’.
Die bepaling heeft niet tot gevolg dat de verdeling van het overlevingspensioen in alle gevallen van polygamie verantwoord is: verdeling is alleen dan mogelijk wanneer de exceptie van internationale openbare orde niet indruist tegen
de erkenning van de toestand van polygamie.
Het Grondwettelijk Hof heeft in die zin erop gewezen dat ‘door het mogelijk
te maken rekening te houden met het persoonlijk statuut van de Marokkaanse
werknemer, artikel 24, § 2, van het Verdrag toepassing maakt van een regel van
het internationaal privaatrecht, overgenomen in artikel 21 van de wet van
16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, die aanvaardt dat, in België, de gevolgen van in het buitenland aangegane huwelijken
kunnen worden erkend overeenkomstig het persoonlijk statuut van de echtgenoten en onder voorbehoud dat die gevolgen de Belgische internationale openbare orde niet verstoren, wat de verwijzende rechter in concreto moet nagaan’.
Zo kan het polygaam huwelijk, zelfs als het algemeen verdrag betreffende de
sociale zekerheid van toepassing is, verworpen worden wanneer de concrete gevolgen van de erkenning ervan de Belgische rechtsorde al te zeer verstoren,
voornamelijk wanneer één of meer partijen een nauwe band met België onderhouden;
10. In een zaak waarin een tweede huwelijk dat in Marokko was gesloten, werd
tegengesteld aan een weduwe van Belgische nationaliteit, heeft het Hof van Cassatie het volgende beslist:
‘De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in
België, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet
ontbonden huwelijk is aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat.
Het arrest, dat zowel op grond van eigen redenen als van redenen van het beroepen vonnis die het overneemt, vaststelt dat de eiseres en haar overleden
echtgenoot, beiden van Marokkaanse nationaliteit, in Marokko zijn gehuwd
terwijl diens voorgaande huwelijk met een Belgische vrouw nog niet was ontbonden, verantwoordt zijn beslissing om geen enkel gevolg aan dit tweede huwelijk te verlenen, naar recht’;
‘Zo werd de zogeheten rechtsleer van de nauwste band bevestigd door te stellen dat de evictie van het normaliter bevoegde buitenlands recht niet enkel afhangt van de aard en de draagwijdte van de gevorderde uitwerking, maar dat
ook de mate van de aansluiting met de lex fori moet worden nagegaan’;
Met andere woorden, hoe nauwer de band met België, hoe makkelijker een
partij zich kan beroepen op de exceptie van openbare orde;
11. Het aanwenden van de openbare orde-exceptie ligt heel gevoelig voor overlevingspensioenen;
J.-Y. Carlier heeft de volgende samenvatting gegeven over de dilemma’s in
kwestie en het onvermijdelijk gebrekkige karakter van de aan te wenden oplossing wanneer één der echtgenotes Belg is:
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‘Lorsqu’une femme marocaine et une femme belge viennent en concurrence, où placer la mesure de l’égalité, sachant qu’en tout état de cause une femme en sera victime?
Soit, ignorant la nationalité, le partage est maintenu entre les deux femmes, chacune
ne bénéficiant que d’une demi-pension de survie. C’est discriminatoire pour les deux
femmes, à la différence que, pour la femme marocaine, c’est la règle, pour la femme
belge, non. Cette dernière est à l’évidence lésée. Soit, privilégiant la femme belge, […]
l’on discrimine doublement la femme marocaine, qui voit sa pension de survie réduite
à peau de chagrin, d’une moitié à rien. Dignité contre dignité. En l’absence d’une formule d’égalité, qui imposerait à l’Etat d’assumer l’intégralité des droits sociaux au
bénéfice de chaque épouse, c’est bien d’un arbitre qu’il sera besoin. Ce n’est ni la
proximité territoriale ni la proximité de principe qui sera principalement mesurée mais
la proximité entre les principes et la réalité vécue. Le juge verra, notamment, dans
quelle mesure chaque épouse, fût-elle marocaine ou belge, a effectivement consenti à
cette situation. Telle est bien l’évolution du droit marocain dans le Code de la famille,
dont il faudra, à l’avenir, mieux tenir compte’ (J.-Y. Carlier, ‘Quand l’ordre public
fait désordre. Pour une interprétation nuancée de l’ordre public de proximité en
droit international privé: à propos de deux arrêts de cassation relatifs à la polygamie et à la répudiation’, R.G.D.C.B., 2008, p. 530).
12. In een zaak waarin, zoals deze, de eerste echtgenote, die lang in België geleefd heeft, de Belgische nationaliteit bezat op het tijdstip waarop het recht op
het overlevingspensioen ontstaan is maar die nationaliteit nog niet bezat op het
tijdstip van het tweede huwelijk van haar echtgenoot, heeft het arbeidshof de
exceptie van openbare orde (van de nauwste band) erkend door het volgende te
beslissen:
‘Het feit dat mevrouw H. op het tijdstip van het tweede huwelijk de Belgische
nationaliteit nog niet bezat, is irrelevant.
Om de gevolgen van het tweede huwelijk te beoordelen moet men immers teruggaan naar het tijdstip van het ontstaan van het recht op het overlevingspensioen (dus naar het tijdstip van het overlijden van de heer H.), of nog naar het
tijdstip van de pensioenaanvraag door de tweede echtgenote.
Mevrouw H. had echter de Belgische nationaliteit, zowel op het tijdstip van
het overlijden als op het tijdstip van de pensioenaanvraag door de tweede echtgenote […].
De nauwste band is in dit geval echter niet de nationaliteit maar ook het feit
dat mevrouw H. sinds meer dan veertig jaar in België verblijft en er met haar
echtgenoot geleefd heeft tot zijn overlijden: het is dus op grond van een beoordeling in concreto van de banden van mevrouw H. met België en niet wegens een
vermeende “préférence nationale” (vertaling: nationale voorkeur) dat geen gevolg moet gegeven worden aan de sociale gevolgen van het tweede huwelijk van
de heer H.’ (17 februari 2011, J.T., 2011, 383).
Dat arrest werd met de volgende overwegingen vernietigd:
‘De Belgische internationale openbare orde belet in de regel niet de erkenning
in België van de gevolgen van een huwelijk dat een echtpaar in het buitenland
geldig is aangegaan overeenkomstig hun nationale wet terwijl één echtgenoot,
op het ogenblik van dat huwelijk, reeds gebonden was door banden uit een nog
niet ontbonden huwelijk dat in het buitenland in dezelfde omstandigheden voltrokken werd met een persoon wiens nationale wet de polygamie toestaat.
Het bestreden arrest dat verwijst naar de omstandigheid dat de eerste echtgenote na de tweede verbintenis van haar echtgenoot, de Belgische nationaliteit
heeft verworven, die zij bezat zowel bij zijn overlijden als toen de tweede echtgenote een aanvraag voor een overlevingspensioen heeft ingediend, en tevens
naar het feit dat de eerste echtgenote sinds meer dan 40 jaar in België gevestigd
is, waar zij met haar echtgenoot geleefd heeft tot zijn overlijden, verantwoordt
zijn beslissing dat de Belgische internationale openbare orde de erkenning in
België belet van de maatschappelijke gevolgen van het tweede huwelijk van [C.]
H. niet naar recht’ (Cass., 18 maart 2013, S.11.0068.F).
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13. Het arbeidshof kan de motivering van het arrest van 18 maart 2013 niet integraal beamen:
a) Het arrest sluit niet uit dat de exceptie van openbare orde in theorie kan
worden aangevoerd (volgens het arrest belet de internationale openbare orde dit
‘in de regel’ niet …), zelfs als de nationale wet van de partijen op het tijdstip van
het tweede huwelijk, de polygamie toelaat.
Het arrest van 18 maart 2013 dat niettemin oordeelt dat het later verwerven
van de Belgische nationaliteit en de lange periode van gemeenschappelijk verblijf van het echtpaar in België niet volstaan om een nauwe band te scheppen
om de exceptie van openbare orde te kunnen aanvoeren, oordeelt de facto dat de
exceptie van openbare orde slechts mag worden aangevoerd in omstandigheden
die gelijkaardig zijn aan de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van
3 december 2007, te weten de Belgische nationaliteit van de eerste echtgenote op
het tijdstip van het tweede huwelijk.
b) Dat arrest legt, via het criterium van de nationaliteit op het tijdstip van
het tweede huwelijk, de toepassingsvoorwaarden vast van de exceptie van openbare orde, terwijl die (bijzonder delicate) kwestie hoofzakelijk het voorwerp
moet uitmaken van een beoordeling in concreto.
Volgens Y.-J. Carlier: ‘L’ordre public de proximité est, en droit international privé, un instrument utile pour nuancer la mise en oeuvre des règles de conflits. Mais cet
instrument s’adapte mal au rôle du juge de cassation qui, à trop poursuivre la justice
du cas, sème désordre plus qu’ordre. Le juge du fond est mieux à même de mesurer in
concreto ces différents facteurs de proximité — natioalité, résidence, volonté-, qui ne
sont qu’une autre déclinaison des facteurs de rattachement, une manière d’interprétation raisonnable des différents intérêts en présence, les intérêts publics du for saisi,
les intérêts privés des parties’) (geciteerd artikel, p. 531).
Ook het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het ‘aan de rechter […] staat in concreto na te gaan’ of bepaalde gevolgen van een in het buitenland aangegaan polygaam huwelijk de Belgische internationale openbare orde verstoren (GwH,
arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005, punt B.5; arrest nr. 96/2009 van 4 juni 2009).
c) Het arrest van 18 maart 2013 dat de beoordeling van de nauwste band enkel
beperkt tot de nationaliteit van de eerste echtgenote op het tijdstip van het
tweede huwelijk (cf. de woorden: ‘een nog niet ontbonden huwelijk dat ook in
het buitenland in dezelfde omstandigheden is aangegaan met een persoon wiens
nationale wet de polygamie toestaat’), kan bezwaarlijk verenigbaar zijn met artikel 21, tweede lid, Wetboek IPR, dat in minder beperkende mate erop wijst dat
‘bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid inzonderheid rekening wordt gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden
en met de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht zou
meebrengen’.
De nauwste band met de Belgische rechtsorde kan met andere woorden niet
beoordeeld worden in functie van slechts één criterium maar moet meerdere criteria verenigen die niet louter betrekking hebben op de nationaliteit, maar ook
op de duur van het verblijf in België en de bedoelingen van de partijen;
Men kan overigens opperen dat het uitsluitend in aanmerking nemen van de
nationaliteit voortvloeit uit de bijzondere omstandigheden van de zaak die het
voorwerp was van het arrest van 3 december 2007.
De doctrine die dat arrest heeft toegelicht had evenwel gewezen op het risico
dat ‘sous l’apparence d’une proximité de principe, se cache bien une préférence
nationale’ (J.-Y. Carlier, geciteerd artikel, p. 530).
d) Het feit dat geen aandacht geschonken wordt aan het territorialiteitscriterium lijkt niet te sporen met de aanbevelingen van het Instituut voor internationaal recht, dat de Staten ertoe uitnodigt polygame echtverbintenissen niet
te erkennen, die zijn aangegaan in een Staat die de polygamie toestaat ‘als de
twee echtgenoten, bij het aangaan van het huwelijk, hun gewone verblijfplaats
hadden in een Staat die geen polygamie toestaat of als de eerste echtgenote de
nationaliteit van een dergelijke Staat bezit of er haar gewone verblijfplaats
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heeft’ (resolutie van het Instituut voor internationaal recht, negende commissie, verslag van P. Lagarde, ‘Différences culturelles et ordre public en droit international privé de la famille’, Jaarboek van het Instituut voor internationaal
recht, sessie in Krakau, vol. 71-1, Parijs, Pedone, 2005).
e) Ten slotte moet blijkbaar rekening gehouden worden met het feit dat de nationaliteit een secundaire rol speelt op het vlak van sociale zekerheid in vergelijking met de territorialiteit (inzake het belang van de territorialiteit bij een
conflict van toekenning van sociale uitkeringen bij polygamie, zie Cass. fr,
8 maart 1993, AC, 1993, V, nr. 114). Doorgaans wordt de toegang tot uitkeringen
van sociale zekerheid immers bepaald in functie van het uitoefenen van een activiteit of het regelmatig verblijf op het grondgebied, en zeer zelden in functie
van de nationaliteit van de partijen.
Er wordt trouwens van uitgegaan dat het onderscheid op grond van nationaliteit op een vrij bedenkelijk criterium berust dat volgens de vaste rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens slechts kan worden aangenomen als er zeer sterke argumenten zijn (zie, met name, EVRM, Gaygusuz t/
Oostenrijk, 16 september 1996, § 42).
Zodoende kan niet worden genegeerd dat het overlevingspensioen, ook al
spruit het voort uit het huwelijk, niet afhangt van de nationaliteit van de partijen maar veronderstelt dat de voorheen overleden echtgenoot een beroepsactiviteit in België heeft uitgeoefend; het is dus gegrond op een
territoriliteitscriterium.
14. Het arbeidshof meent in het kader van een algemene beoordeling in concreto dat de verweerster niet de Belgische nationaliteit had toen haar echtgenoot een tweede huwelijk is aangegaan en dat de nationale wet die destijds op
hem van toepassing was, de polygamie toestond.
Dat belangrijk element mag echter niet doorslaggevend zijn.
Men moet in dit geval ook de volgende feitelijke omstandigheden die de bijzondere nauwe band van de verweerster met de Belgische openbare orde aantonen, in acht nemen:
— de verweerster had sinds meer dan acht jaar de Belgische nationaliteit op
het tijdstip waarop mevrouw A. een deel van het overlevingspensioen heeft gevorderd, namelijk toen de gevolgen van het tweede huwelijk voor het eerst in de
Belgische rechtsorde werden opgeëist;
— M.E. verbleef alleen met de verweerster in België gedurende het grootste
deel van de beroepsloopbaan die hem het recht op het overlevingspensioen in
België deed verwerven waaruit het litigieuze overlevingspensioen voortvloeit;
— de verweerster verklaart, zonder daarin te zijn tegengesproken, dat toen
M.E. zijn tweede huwelijk is aangegaan hij haar daarvan niet op de hoogte heeft
gesteld; de verweerster had er niet mee ingestemd;
— ze voegt eraan toe dat ze, ten tijde van dat tweede huwelijk, ‘[…] het middelpunt van haar sociale, affectieve, professionele en culturele belangen reeds
op het grondgebied van het rijk gevestigd had [en dat ze] de waarden van dat
land aanhing, en ook de openbare orde ervan, in die mate dat ze zelfs pogingen
heeft ondernomen om de Belgische nationaliteit aan te vragen (hoewel haar
echtgenoot diezelfde stap niet heeft gezet)’;
— Mevrouw A. heeft tot het verwerven van het overlevingspensioen in Marokko geleefd en heeft nooit beweerd zich in België te vestigen; toen M.E. nog leefde
heeft ze nooit aanspraak gemaakt op haar status van echtgenote ten aanzien
van de Belgische overheden.
Het feit te hebben samengeleefd in België gedurende de periode waardoor het
recht op een rustpensioen ontstond, versterkt, in het licht van de litigieuze uitkering — waarvan het territoriale karakter wordt beklemtoond —, aanzienlijk
de band van de toestand van de verweerster met de Belgische rechtsorde;
Op het vlak van de aard en de draagwijdte van de gevolgen van het tweede huwelijk, is de verdeling van het pensioen in gelijke delen trouwens in dit geval
wel bijzonder onbillijk aangezien aldus twee echtgenotes van wie de toestand en
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het rechtmatig ontvangen van een overlevingspensioen beduidend verschillend
zijn, op dezelfde wijze worden behandeld: men kan immers een meer dan tachtig
jaar oude vrouw, die gedurende negenvijftig jaar gehuwd is geweest, en een
vrouw die de leeftijd heeft om te werken en rechten te verwerven voor sociale
uitkeringen, en die nooit haar woonplaats heeft gehad bij de echtgenoot door
wie ze aanspraak kan maken op het recht op een overlevingspensioen, niet op
gelijke voet plaatsen.
Het is trouwens op zijn minst tegenstrijdig dat de verweerster het overlevingspensioen moet delen terwijl ze, als ze van M.E. zou zijn gescheiden, een eigen
recht zou hebben op een pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot (op
grond van de artikelen 75 en volgende, koninklijk besluit 21 december 1967).
Gevolg geven aan het tweede huwelijk via een verdeling van het overlevingspensioen, zonder oog te hebben voor de lange aanwezigheid van de verweerster
op het Belgisch grondgebied, is een incoherente toepassing van de gebruikelijke
wijzen waarop pensioenwetten worden opgebouwd.
Inzake de uitkering in kwestie en alle aanwezige belangen, bevestigt het arbeidshof aldus de motivering van het vonnis doordat het oordeelt dat de gevolgen van het tweede huwelijk, zelfs indien ze beperkt worden tot de verdeling van
het overlevingspensioen, de Belgische internationale openbare orde verstoren.
15. Het hoger beroep is niet gegrond”.
Grieven
1. Het arrest stelt vast dat
— de verweerster, geboren te Marokko in 1933, daar in 1950 gehuwd is met
M.E., van Marokkaanse nationaliteit;
— M.E. een tweede huwelijk is aangegaan: uit een huwelijksakte die op 23 november 1987 werd ingediend op het huwelijksregister van de afdeling van het notariaat te Driouch, blijkt dat de adouls op 12 november 1987 de
huwelijksverklaring van M.E. met mevrouw A., beiden van Marokkaanse nationaliteit, ontvangen hebben;
— De verweerster heeft de Belgische nationaliteit verworven op 16 januari
2001;
— M.E. is op 17 augustus 2009 overleden.
2. De geldigheidsvoorwaarden van het huwelijk worden in principe voor elke
echtgenoot geregeld door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit bezit op het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk.
De regel wordt vermeld in artikel 46, eerste lid, wet van 16 juli 2004 houdende
het Wetboek van internationaal privaatrecht, hoewel die tekst niet van toepassing is op een huwelijk dat vóór de inwerkingtreding ervan voltrokken werd
maar alleen op de gevolgen van een dergelijk huwelijk, na de inwerkingtreding
ervan, overeenkomstig artikel 127, § 1, IPR. Dezelfde regel was echter voordien
van toepassing en werd afgeleid uit artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004.
De vraag of een echtgenoot die onderdaan is van een land dat de polygamie
toestaat een geldig tweede huwelijk is kunnen aangaan ressorteert dus uitsluitend onder de nationale wet van die echtgenoot.
De artikelen 30 en 31 van de ‘Code du statut personnel et des successions’ verklaren het polygaam huwelijk geldig.
M. E., van Marokkaanse nationaliteit, is in 1950 gehuwd met de verweerster,
van Marokkaanse nationaliteit, en in 1987 met mevrouw A., eveneens van Marokkaanse nationaliteit. De verweerster heeft slechts in 2001 de Belgische nationaliteit verworven.
Artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat destijds van toepassing was, veronderstelt dat de geldigheid van het polygaam huwelijk ressorteert onder de nationale wet van de echtgenoten, namelijk onder de Marokkaanse wet. Er wordt
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niet betwist dat de op de huwelijken toepasselijke Marokkaanse wet het polygaam huwelijk geldig verklaart.
3. De geldigheid van een polygaam huwelijk belet niet dat sommige gevolgen
van dat huwelijk geweigerd worden wegens hun onverenigbaarheid met de Belgische openbare orde. Die regel vloeit voort uit artikel 570, tweede lid, 1° en 2°,
Gerechtelijk Wetboek, in de versie vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli
2004, en van artikel 21, Wetboek IPR.
Artikel 21, Wetboek IPR, bepaalt:
“De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen buitenlands
recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk
onverenigbaar is met de openbare orde.
Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening
gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht
zou meebrengen.
Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze
onverenigbaarheid, wordt een andere relevante bepaling van dat recht of, indien
nodig, van Belgisch recht toegepast”.
4. Het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en
goedgekeurd bij wet van 20 juli 1970, bepaalt de toepassing in België van de Belgische wetgeving betreffende het pensioen van de loontrekkende werknemers op
de werknemers van Marokkaanse nationaliteit die zijn aangesloten bij het verzekeringsstelsel bij overlijden, en artikel 24, § 2, wijst erop dat het weduwenpensioen eventueel, gelijkelijk en definitief, verdeeld wordt onder de gerechtigden,
onder de voorwaarden die zijn bepaald in het persoonlijk statuut van de verzekerde.
Artikel 24 van het Belgisch-Marokkaans verdrag van 24 juni 1968 past de regel
van het internationaal privaatrecht toe, vervat in artikel 21 wet van 16 juli 2004,
dat de erkenning toestaat, in België, van de gevolgen van huwelijken die in het
buitenland zijn aangegaan overeenkomstig de persoonlijke status van de echtgenoten en op voorwaarde dat die gevolgen de Belgische internationale openbare orde niet verstoren, wat in concreto door de rechter moet worden bepaald.
In geval van polygamie, zal het overlevingspensioen bijgevolg verdeeld worden onder de echtgenotes van de overledene, behalve wanneer de exceptie van
internationale openbare orde de erkenning van de polygame toestand in de weg
staat.
De rechtsleer vat het begrip van de verzachte werking van de openbare orde of
van openbare orde van de nauwste band niet op als een beschermende filter tegenover de erkenning in België van een in het buitenland geldig verworven
recht, doch voor de concrete uitvoering, in België, van de gevolgen van een in
het buitenland volkomen rechtsgeldig verkregen recht en in overeenstemming
met de krachtens het Belgisch internationaal privaatrecht geldende wet, zoals
de vermogensrechtelijke gevolgen, zoals het recht op een overlevingspensioen.
Aangezien men, in het licht van de verzachte werking van de openbare orde,
de aard moet beoordelen van de concrete gevolgen die in België concreet zijn teweeg gebracht van een naar het Belgisch recht in het buitenland regelmatig verkregen recht, moeten de vergelijkende criteria die in aanmerking moeten
worden genomen om te beslissen over het al dan niet bestaan van een dergelijk
nadeel afgeleid worden uit de nauwste band die deze gevolgen kunnen hebben
met de lex fori, zowel door de mate van hun band met de rechtsorde ervan als
door de ernst van de gevolgen ervan.
5. De Belgisch internationale openbare orde belet in de regel niet de erkenning
in België van de uitwerking van een huwelijk dat een echtpaar in het buitenland
geldig is aangegaan overeenkomstig hun nationale wet terwijl één echtgenoot,
op het ogenblik van dat huwelijk, reeds gebonden was door banden uit een nog
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niet ontbonden huwelijk dat in het buitenland in dezelfde omstandigheden voltrokken werd met een persoon wiens nationale wet de polygamie toestaat.
Als de eerste echtgenote dus de nationaliteit bezat van een land dat het polygaam huwelijk toestaat op het tijdstip dat de tweede huwelijksverbintenis,
staat niets eraan in de weg om de gevolgen van het tweede huwelijk in de Belgische interne rechtsorde te erkennen.
Het criterium van de nauwste band dat in aanmerking moet worden genomen
is dus de nationale wet van de eerste echtgenoot op het tijdstip van het tweede
huwelijk.
Naast dat criterium van de nationale wet op het tijdstip van het huwelijk, zijn
de criteria als de verblijfplaats van de eerste echtgenoot, of de nationaliteit van
de eerste echtgenoot op het tijdstip waarop het recht op een overlevingspensioen ontstaat, de verblijfplaats van de echtgenoot die het tweede huwelijk is aangegaan tijdens zijn beroepsloopbaan of de verblijfplaats van de tweede
echtgenoot niet doorslaggevend.
6. Het arrest dat verwijst naar de omstandigheden dat
— de verweerster op 16 januari 2001 de Belgische nationaliteit verworven
heeft, namelijk na het tweede huwelijk dat haar echtgenoot in 1987 is aangegaan, waardoor de verweerster reeds acht jaar de Belgische nationaliteit bezat
op het tijdstip waarop mevrouw A. een deel van het overlevingspensioen heeft
aangevraagd;
— de verweerster sinds achtendertig jaar in België verbleef op het tijdstip
waarop het recht op de litigieuze sociale uitkering verworven is;
— M. E., tijdens het grootste deel van zijn beroepsloopbaan waardoor voor
hem het recht op een rustpensioen ontstond in België, waaruit het litigieuze
overlevingspen-sioen is afgeleid enkel met de verweerster in België woonde;
— de verweerster niet op de hoogte werd gesteld van het tweede huwelijk en
daarmee niet heeft ingestemd;
— mevrouw A. in Marokko geleefd heeft tot het tijdstip waarop het recht op
een overlevingspensioen werd verworven en ze zich nooit beroepen heeft op haar
status van echtgenote ten aanzien van de Belgische overheden toen haar echtgenoot nog leefde,
en impliciet doch stellig erkent dat de verweerster de Marokkaanse nationaliteit had op het tijdstip van de voltrekking van het tweede huwelijk, verantwoordt zijn beslissing dat “de uitwerking van dat tweede huwelijk, zelfs beperkt
tot de verdeling van het overlevingspensioen, de Belgische internationale openbare orde in de weg staat” niet naar recht (schending van artikel 3, derde lid,
Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij wet 16 juli
2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, de artikelen 2, 15,
21, 46 en 127, wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, artikel 570, tweede lid, 1° en 2°, Gerechtelijk Wetboek, in de versie vóór
de wijziging ervan bij wet van 16 juli 2004, en van de artikelen 30 en 31 van de
Marokkaanse ‘Code du statut personnel et des successions’).
Het arrest dat beslist dat de verweerster in haar hoedanigheid van weduwe van
M.E. aanspraak kan maken op het volledige overlevingspensioen als gevolg van
het overlijden van laatstgenoemde, schendt eveneens artikel 24, § 2, van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en
goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970, en, voor zoveel als nodig, het enige artikel van die wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de verweerster die in 1933 in Marokko geboren is, daar op 25 augustus 1950 gehuwd is met de op 17 augustus 2009

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2984 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2984

ARRESTEN VAN CASSATIE

15.12.14 - N° 794

overleden M.E.; dat laatstgenoemde op 12 november 1987 in Marokko
een tweede huwelijk is aangegaan met een dame die eveneens de Marokkaanse nationaliteit heeft, en dat de verweerster zich verzet tegen
de beslissing van de eiser om haar overlevingspensioen te verminderen
wegens het gelijkaardig pensioen dat aan die tweede echtgenote is toegekend.
Krachtens artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van toepassing op
het tijdstip waarop de echtgenoot van de verweerster opnieuw in het
huwelijk is getreden, worden de geldigheidsvoorwaarden van het huwelijk voor iedere echtgenoot geregeld door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft.
Het arrest oordeelt “dat niet betwist wordt dat het tweede huwelijk
van M.E. voltrokken werd overeenkomstig de Marokkaanse wet”.
De Belgische internationale openbare orde belet in de regel, niet de
erkenning in België van de gevolgen van een huwelijk dat geldig in het
buitenland is aangegaan door echtgenoten overeenkomstig hun nationale wet waarvan één echtgenoot, op het ogenblik van dat huwelijk,
reeds gebonden was door banden uit een nog niet ontbonden huwelijk
dat in het buitenland in dezelfde omstandigheden voltrokken werd met
een persoon wiens nationale wet de polygamie toestaat.
Het arrest dat verwijst naar de omstandigheid dat de eerste echtgenote na de tweede verbintenis van haar echtgenoot, in tegenstelling tot
laatstgenoemde, de Belgische nationaliteit heeft verworven, die zij
sindsdien bezit, en tevens naar het feit dat ze sinds 15 maart 1971 in België gevestigd is waar ze enkel met haar echtgenoot geleefd heeft, dat ze
niet op de hoogte was gesteld van zijn tweede huwelijk, waarmee ze niet
heeft ingestemd, dat haar echtgenoot in België het recht op een rustpensioen verworven heeft waaruit het litigieuze overlevingspensioen
afgeleid is en dat zijn tweede echtgenote steeds in Marokko geleefd
heeft en zich slechts na diens overlijden beroepen heeft op haar huwelijk ten aanzien van de Belgische overheden, verantwoordt zijn beslissing dat “de Belgische internationale openbare orde aan de uitwerking
van dat tweede huwelijk, zelfs beperkt tot de verdeling van het overlevingspensioen, in de weg staat” niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten, gelet op artikel 1017, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.
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15 december 2014 — 3° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Genicot,
advocaat-generaal. — Advocaat: mevr. Geinger.

N° 795
2°

— 16 december 2014
(AR P.13.0890.N)

KAMER

1° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — REGLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 12. — ARTIKEL 12.4. — ARTIKEL 12.4, TWEEDE LID (OUD). — OPHEFFING VAN DE ZINSNEDE “ZIJN VOERTUIG OPNIEUW IN
BEWEGING BRENGEN”. — GEVOLG.
2° WEGVERKEER. — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975. — REGLEMENTSBEPALINGEN. — ARTIKEL 12. — ARTIKEL 12.3. — ARTIKEL 12.3.2. —
DRAAGWIJDTE.

1° Sinds de opheffing bij artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 29 januari
2007 van de zinsnede ‘zijn voertuig opnieuw in beweging brengen’ in artikel
12.4, tweede lid, Wegverkeersreglement, is de rijbeweging die erin bestaat zijn
voertuig opnieuw in beweging te brengen na te zijn gestopt geen manoeuvre
meer.
2° De opheffing van artikel 12.3.2 Wegverkeersreglement bij artikel 1, 2° van
het koninklijk besluit van 29 januari 2007 is niet beperkt tot de toepassing
van artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement dat betrekking heeft op de voorrang
van rechts.

(G.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel, van 15 februari 2013.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van artikel 12.4 Wegverkeersreglement: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat eisers verweer dat
de bestuurder van de bromfiets die na te hebben gestopt zijn voertuig
opnieuw in beweging had gebracht een manoeuvre uitvoerde en dus
voorrangsplichtig was, geen steun vindt in het Wegverkeersreglement;
het oordeelt aldus omdat artikel 12.3.2 Wegverkeersreglement werd op-

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 2986 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

2986

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.12.14 - N° 796

geheven; deze opheffing heeft echter alleen betrekking op een situatie
waar de voorrang van rechts geldt; daarbuiten blijft de regel van toepassing dat wie na te hebben gestopt zijn voertuig terug in beweging
brengt een manoeuvre uitvoert en dus voorrangsplichtig is.
2. Vóór zijn opheffing bij artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van
29 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, bepaalde artikel 12.3.2 Wegverkeersreglement: “De bestuurder die voorrang heeft, verliest deze voorrang
wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt, na gestopt te
hebben.”
3. Artikel 12.4 Wegverkeersreglement bepaalt welke rijbewegingen
inzonderheid als manoeuvre worden beschouwd.
Bij artikel 1, 3°, van het voormelde koninklijk besluit van 29 januari
2007 werd in artikel 12.4, tweede lid, Wegverkeersreglement de zinsnede
“zijn voertuig opnieuw in beweging brengen”, opgeheven. Deze opheffing is algemeen.
4. Hieruit volgt dat de rijbeweging die erin bestaat zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen na te zijn gestopt, geen manoeuvre meer
is en dat de opheffing van artikel 12.3.2 Wegverkeerswet niet beperkt is
tot de toepassing van artikel 12.3.1 dat betrekking heeft op de voorrang
van rechts.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
16 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Cauwelier (bij de
balie te Ieper).

N° 796
2°

— 16 december 2014
(AR P.14.0430.N)

KAMER

1° VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — DUUR VAN HET MISDRIJF. — VOORWAARDEN.
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2° MISDRIJF. — SOORTEN. — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF. — VOORTGEZET MISDRIJF — GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. — DUUR VAN
HET MISDRIJF. — VOORWAARDEN.
3° VALSHEID EN GEBRUIK VALSE STUKKEN. — GEBRUIK VAN VALSE JAARREKENINGEN. — DUUR VAN HET MISDRIJF.
4° VENNOOTSCHAPPEN. — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS. — JAARREKENINGEN. — GEBRUIK VAN VALSE JAARREKENINGEN. — DUUR
VAN HET MISDRIJF.

1° en 2° Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit
van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst zijnentwege,
zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten
beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij
ervan verwachtte (1). (Artt. 196, 197 en 213, Strafwetboek)
3° en 4° Het afsluiten van de vereffening van een rechtspersoon sluit niet uit
dat het gebruik van valse jaarrekeningen nog een nuttig gevolg zou kunnen
hebben. (Artt. 196, 197 en 213, Strafwetboek; Artt. 195 en 198, § 1, derde
streepje, Wetboek van Vennootschappen)

(M. T. C. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 februari 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsverplichting: het arrest
oordeelt dat het beweerdelijk gebruik van valse jaarrekeningen na de
sluiting van de vereffening van de vennootschap geen nuttig effect
meer kon sorteren en bijgevolg vanaf dan de verjaringstermijn van de
strafvordering begon te lopen; de bekendmaking van de vereffening in
het Belgisch Staatsblad doet een verjaringstermijn van 5 jaar lopen
waarbinnen de vennootschap in de persoon van haar vereffenaars door
derden kan worden aangesproken; teneinde zich definitief de vruchten
van de vennootschap te kunnen toe-eigenen en te voorkomen dat der(1) Zie Cass. 7 februari 2007, AR P.06.1491.F, AC 2007, nr. 72.
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den alsnog vorderingen zouden instellen tegen de vennootschap, onder
meer op basis van de vervalste jaarrekeningen die werden gebruikt in
het kader van de vereffening, is deze publicatie vereist; het gebruik van
de valse stukken duurt aldus voort tot de bekendmaking van de afsluiting van de vereffening in het Belgisch Staatsblad; pas vanaf dat moment is de verjaring van de strafvordering beginnen te lopen.
2. Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw
feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van
zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang
de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte.
3. Het afsluiten van de vereffening van een rechtspersoon sluit niet
uit dat het gebruik van valse jaarrekeningen nog een nuttig gevolg zou
kunnen hebben. Artikel 198, § 1, derde streepje, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de bekendmaking van de afsluiting van de vereffening zoals voorgeschreven door artikel 195 Wetboek van
Vennootschappen de verjaringstermijn van 5 jaar voor alle rechtsvorderingen tegen de vennootschap, in de persoon van haar vereffenaars,
een aanvang doet nemen. Op die manier kan de publicatie nog een nuttig gevolg hebben.
4. Het arrest oordeelt dat de valse jaarrekeningen voor de verweerders geen nuttig gevolg meer gehad hebben na 19 juni 2007 daar op dat
moment de actieve rechtspersoonlijkheid van de vennootschap is verdwenen en de latere publicatie van de beslissing tot sluiting enkel tot
doel heeft om derden op de hoogte te brengen van het verdwijnen van
de rechtspersoon en zijn vermogen. Op die grond is de beslissing dat het
gebruik van de in de telastleggingen A en C bedoelde stukken na 19 juni
2007 niet heeft voortgeduurd, zodat de verjaring van die telastleggingen
is ingetreden, niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.
Omvang van de cassatie
5. De vernietiging van de beslissing waarbij de buitenvervolging van
de eiser voor de telastleggingen A en C bevolen wordt in zoverre de feiten betrekking hebben op de periode van 19 juni 2007 tot 16 juli 2007,
brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij de verjaring van
de strafvordering wordt verklaard voor de telastleggingen A en C in zoverre ze betrekking hebben op de periode tot 19 juni 2007 en voor de telastlegging B, gelet op het nauwe verband tussen die beslissingen.
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 Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
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16 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Maffei, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Timperman,
advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Van Nooten (bij de balie te
Brussel).

N° 797
2°

— 16 december 2014
(AR P.14.1048.N)

KAMER

1° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — VONNISSEN
EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN. — STRAFZAKEN. — TAAL VAN DE RECHTSPLEGING.
— OPENBAAR MINISTERIE. — SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE MET DEELS ANDERSTALIGE TEKST. — GEVOLG.
2° TAALGEBRUIK. — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935). — IN HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN. — TAALGEBRUIK VAN DE BESTREDEN BESLISSING. —
OPENBAAR MINISTERIE. — SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE MET DEELS ANDERSTALIGE TEKST. — GEVOLG.
3° OPENBAAR MINISTERIE. — TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN. — TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING. — SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE MET DEELS ANDERSTALIGE TEKST. — GEVOLG.

1°, 2° en 3° De appelrechters die de conclusie van het openbaar ministerie niet
nietig verklaren omdat deze een niet in de taal van rechtspleging gestelde
tekst bevat en evenmin vaststellen dat die tekst niet vereist is voor de regelmatigheid van de conclusie, schenden met het oordeel dat zij met die tekst
geen rekening zullen houden artikel 40 Taalwet Gerechtszaken (1). (Artt. 24,
35, eerste lid, en 40 Taalwet Gerechtszaken)

(A. E.A.)
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft in hoofdzaak gezegd
1. In deze zaak legde het Openbaar Ministerie voor de appelrechters
een 25 bladzijden tellende conclusie neer met als titel “Inzake de strafbaarheid van exfiltratie” waarvan de laatste 5 pagina’s bestaan uit een
onvertaalde, Engelstalige tekst met als opschrift “The long war journal,
26.11.2007”, die een loutere illustratie lijkt te zijn van wat eerder in de
conclusie werd betoogd.
De appelrechters oordeelden dat het openbaar ministerie die tekst niet
aanwendt als relevant bewijs voor de schuld of onschuld van één of meerdere beklaagden, het zodoende in de gegeven specifieke context niet
noodzakelijk is de vertaling ervan te bevelen, dat geen rekening zal worden gehouden met die Engelse tekst bij de beoordeling van de schuldvraag en dat de nietigverklaring of wering van de volledige besluiten
derhalve niet aan de orde is.
(1) Zie concl. OM.
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2. De Taalwet Gerechtszaken bepaalt in artikel 24 dat voor de rechtspleging voor al de rechtscolleges in hoger beroep de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld, in artikel 35, eerste lid, dat het
openbaar ministerie adviseert en vordert in de taal van de rechtspleging
en in artikel 40 dat die regels zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
Nochtans hoeft elk anderstalig woord in een procesakte niet te leiden
tot de nietigheid van de akte. Het Hof heeft in zijn rechtspraak als voorwaarden voor de nietigheid gesteld dat het moet gaan om een anderstalig
woord, waarvan een zinvolle vertaling mogelijk is, dat in de procesakte
zelf is opgenomen en waarvan het een wezenlijk onderdeel moet uitmaken (1).
Er kunnen in een akte van de rechtspleging dus ‘overbodige’ anderstalige woorden of tekst voorkomen die niet horen bij de essentie van de
wettelijke vormvoorwaarden of inhoud van de akte.
3. Zo schendt volgens het Hof het gebruik van de Latijnse woorden
“quod” en “non” in het bestreden arrest, die zijn opgenomen in de algemeen gebruikte woordenboeken, de Taalwet Gerechtszaken niet maar
hoewel de uitdrukking “quod non” niet door iedereen zal worden verstaan
is de bekritiseerde overweging evenwel verstaanbaar en zinnig met of
zonder de toevoeging “quod non” (2).
Ook een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de redengeving van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie overneemt, waarin een in het Frans gesteld citaat uit de rechtsleer voorkomt
zonder vertaling in het Nederlands, is niet nietig omdat dit citaat enkel
wordt gegeven ter verduidelijking van de eraan voorafgaande in het Nederlands geformuleerde rechtsregel zodat het citaat op zich geen enkele
pertinentie heeft (3).
Het gebruik van de woorden “stand alone”, tussen aanhalingstekens geplaatst in de bestreden beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken
evenmin, in zoverre de bekritiseerde overweging waarin deze woorden
worden gebruikt verstaanbaar en zinnig is blijkens haar context (4).
Verder kan een middel van niet-ontvankelijkheid van een cassatieberoep omdat het niet volledig in het Nederlands is gesteld daar in een cassatiemiddel een appelconclusie wordt geciteerd met een citaat, in het
Frans, van rechtspraak ter toelichting of illustratie van het daaraan
voorafgaand argument, niet aangenomen worden als dat citaat op zich
geen pertinentie voor de beoordeling van het middel heeft (5).
Het Hof oordeelde nog dat de in de conclusie van het openbaar ministerie ontwikkelde zienswijze ook zonder de in een andere taal dan het
Nederlands gestelde voetnoten, die slechts dienen ter ondersteuning van
die zienswijze, voor elke lezer begrijpelijk is zodat bijgevolg de conclusie
moet geacht worden in het Nederlands te zijn opgesteld (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

D. LINDEMANS, “De eentalige akte in de Gerechtstaalwet”, P&B 2008, 321-333.
Cass. 19 september 2006, AR P.06.0298.N, AC 2006, nr. 424.
Cass. 22 april 2008, AR P.07.1867.N, AC 2008, nr. 242.
Cass. 20 februari 2009, AR C.07.0250.N, AC 2009, nr. 144.
Cass. 17 juni 2010, AR C.09.0494.N, AC 2010, nr. 435.
Cass. 29 november 2011, AR P.10.1766.N, AC 2011, nr. 650.
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Tenslotte wordt een akte van rechtspleging geacht in de taal van de
rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de
regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld (1) en is de eenheid
van taal van een akte van rechtspleging alleen vereist voor de vermeldingen die voor de regelmatigheid van de akte vereist zijn (2).
4. Uit voormelde rechtspraak kan gededuceerd worden dat het Hof oordeelt dat de procesakte voldoet aan de hier toepasselijke vereisten van
de Taalwet Gerechtszaken wanneer de anderstalige woorden of tekst
geen vereiste zijn voor de regelmatigheid van de akte of geen pertinentie
hebben in de akte.
Er wordt opnieuw op gewezen dat het in casu gaat om het gebruik van
een onvertaalde Engelse tekst in een schriftelijke conclusie van het
openbaar ministerie.
Een schriftelijke conclusie is in essentie elk geschrift, ongeacht de betiteling ervan, dat als dusdanig aan de rechter wordt voorgelegd op de
terechtzitting en dat een eis, een verweer of een exceptie inhoudt (3).
De artikelen 741-749bis van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing voor de strafrechtbanken (4) en een conclusie is een geschrift
dat zich niet opdringt aan het openbaar vertrouwen maar is integendeel
aan de tegenspraak van partijen onderworpen, die de vermeldingen ervan kunnen controleren en betwisten (5).
De kwestieuze conclusie schendt geen vermeldingen die voor de regelmatigheid van de akte vereist zijn.
De appelrechters oordeelden dat het openbaar ministerie de tekst niet
aanwendt als relevant bewijs voor de schuld of onschuld van één of meerdere beklaagden.
5. Generaliserend kan de relevantie of de pertinentie van een betwist
anderstalig woord, citaat of excerpt, ongeacht de lengte ervan, worden
geëvalueerd door na te gaan of door weglating ervan de conclusie inhoudelijk intelligibel blijft.
Overigens kan een citaat of excerpt, zonder bijkomende schriftelijke
duiding of vermelding van context, moeilijk worden begrepen als een
conclusie zoals supra omschreven terwijl omgekeerd dergelijke overnames van tekst geen noodzaak zijn om een conclusie begrijpelijk te maken.
Citaten of excerpten zijn geen middelen of argumenten omdat het extracten zijn uit een ander discours waarvan de opsteller van de conclusie
niet de auteur is.
(1) Cass. 29 november 2011, AR P.10.1766.N, AC 2011, nr. 650; Cass. 28 januari 2014, AR
P.12.1826.N, AC 2014, nr. 72.
(2) Cass. 10 april 2013, AR P.12.1960.F, AC 2013, nr. 226; B. DEJEMEPPE, “Le territoire
des langues et la justice”, in Liber Amicorum H.D. Bosly, Brussel, Larcier, Die Keure,
2009, 163.
(3) R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2012, 1101, nr. 2206;
R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 773, nr. 1828.
(4) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 773,
nr. 1828.
(5) Cass. 26 oktober 2010, AR P.09.1662.N, AC 2010, nr. 632.
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Het Hof oordeelde overigens dat de weergave van enkele regels uit een
brief in een andere taal dan die van de rechtspleging en die dus niet het
werk waren van de opstellers van de bestreden beslissing waarin het citaat voorkwam, niet de nietigheid van de beslissing meebrachten (1).
In de mate dat een citaat of excerpt enkel louter illustratief, toelichtend, verduidelijkend of documentair kan zijn en geen geïndividualiseerde eis, exceptie of verweer kan bevatten, moet de rechter er ook niet op
antwoorden (2).
Op grond van voormelde overwegingen concludeer ik dan ook tot de
verwerping van het cassatieberoep.

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I, II, IV, V, VI, VII en VIII zijn gericht tegen het
arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van
8 januari 2014.
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 januari 2014, waarbij de
onmiddellijke aanhouding van de eiser III wordt bevolen.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
De eiser II/III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf
middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht
middelen aan.
De eiser V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De eiser VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser I
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 24, 35 en 40 Taalwet Gerechtszaken: het arrest oordeelt dat het geen rekening houdt
(1) Cass. 18 december 1961, Pas. 1961, I, 475.
(2) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 781,
nr. 1846.
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met de niet in de taal van de rechtspleging gestelde vermeldingen in
een conclusie van het openbaar ministerie, getiteld “Inzake de strafbaarheid van exfiltratie”, zonder vast te stellen dat alle vermeldingen
vereist voor de regelmatigheid van die akte in de taal van de rechtspleging zijn gesteld of dat de zakelijke inhoud van deze vermeldingen in
die taal is weergegeven; een dergelijke akte is nietig, zodat het niet
volstaat de anderstalige vermeldingen niet in acht te nemen.
2. De Taalwet Gerechtszaken bepaalt:
— in artikel 24 dat voor de rechtspleging voor al de rechtscolleges in
hoger beroep de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is
gesteld;
— in artikel 35, eerste lid, dat het openbaar ministerie adviseert en
vordert in de taal van de rechtspleging;
— in artikel 40 dat die regels zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
3. Een akte van rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van deze akte in die taal zijn gesteld.
4. Na te hebben vastgesteld dat de Engelstalige tekst in de vermelde
conclusie niet in het Nederlands is vertaald, oordelen de appelrechters
(ro 11), eensdeels, dat het openbaar ministerie die tekst niet aanwendt
als relevant bewijs voor de schuld of onschuld van enige beklaagde en
het zodoende in de gegeven specifieke context niet noodzakelijk is de
vertaling ervan te bevelen, anderdeels, dat zij geen rekening zullen
houden met die tekst bij de beoordeling van de schuldvraag in hoofde
van de beklaagden en dat de nietigverklaring of wering van de conclusie derhalve niet aan de orde is.
5. De appelrechters die aldus de vermelde conclusie van het openbaar
ministerie niet nietig verklaren omdat deze een niet in de taal van
rechtspleging gestelde tekst bevat en evenmin vaststellen dat die tekst
niet vereist is voor de regelmatigheid van de conclusie, schenden met
het oordeel dat zij met die tekst geen rekening zullen houden artikel 40
Taalwet Gerechtszaken.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 24, 35 en 40 Taalwet Gerechtszaken
6. De beslissingen over de tegen de eisers II/III, IV, V, VI, VII en VIII
ingestelde strafvordering zijn aangetast door dezelfde onwettigheid als
de beslissing op de tegen de eiser I ingestelde strafvordering en zijn bijgevolg om dezelfde reden te vernietigen.
Overige middelen
7. De overige middelen van de eiser I en de middelen van de overige
eisers, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven
geen antwoord.
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Onmiddellijke aanhouding
8. De vernietiging van de beslissingen waarbij de eisers I, II/III, V en
VII worden veroordeeld, heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissingen waarbij hun onmiddellijke aanhouding wordt bevolen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
Bepaalt de kosten in het geheel op 1.618,40 euro waarvan op elk cassatieberoep 202,30 euro is verschuldigd.
16 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Andersluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Verstraeten (bij de
balie te Brussel), de heer Verbist, de heer Jespers (bij de balie te
Antwerpen), de heer Bekaert (bij de balie te Brugge), de heer Warson (bij
de balie te Brussel), de heer Tritsmans (bij de balie te Gent), de
heer Smeets (bij de balie te Antwerpen) en de heer Slabbaert (bij de balie
te Antwerpen).

N° 798
2°

— 16 december 2014
(AR P.14.1101.N)

KAMER

1° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — REDENGEVING.
2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — REDENGEVING.
3° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — REDENGEVING.
4° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
DUUR VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.
5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.
6° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR
LUISTERMAATREGEL. — MISKENNING. — GEVOLGEN.

VAN DE AF-
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7° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL. —
AANWIJZINGEN EN CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. — DRAAGWIJDTE.
8° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — AANWIJZINGEN EN CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. — DRAAGWIJDTE.
9° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — AANWIJZINGEN
CONCRETE FEITEN DIE DE MAATREGEL WETTIGEN. — DRAAGWIJDTE.

EN

10° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — AANDUIDING VAN HET VOORWERP VAN DE BEWAKING. — DRAAGWIJDTE.
11° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — AANDUIDING VAN HET VOORWERP VAN DE BEWAKING. — DRAAGWIJDTE.
12° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING. — BIJZONDERE MOTIVERINGSVERPLICHTING. — AANDUIDING VAN HET VOORWERP VAN DE BEWAKING. — DRAAGWIJDTE.
13° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— VERLENGING VAN DE AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR VAN DE VERLENGING.
— MISKENNING. — GEVOLGEN.
14° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — VERLENGING VAN
DE AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR VAN DE VERLENGING. — MISKENNING. — GEVOLGEN.
15° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — VERLENGING VAN
DE AFLUISTERMAATREGEL. — DUUR VAN DE VERLENGING. — MISKENNING. — GEVOLGEN.
16° BEWIJS. — STRAFZAKEN. — BEWIJSVOERING. — AFLUISTERMAATREGEL.
— VOORTDUREND MISDRIJF ALS DAAD VAN DEELNEMING AAN DE HOOFD- OF BIJKOMENDE BEDRIJVIGHEID VAN EEN VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE. — ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN REEDS GEPLEEGDE FEITEN. —
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE. — DRAAGWIJDTE VAN DE AFLUISTERMAATREGEL.
17° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN. — AFLUISTERMAATREGEL. — VOORTDUREND MISDRIJF ALS DAAD VAN DEELNEMING AAN DE HOOFD- OF BIJKOMENDE BEDRIJVIGHEID VAN EEN VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE. — ERNSTIGE
AANWIJZINGEN VAN REEDS GEPLEEGDE FEITEN. — TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
VAN DE VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE. — DRAAGWIJDTE VAN
DE AFLUISTERMAATREGEL.
18° ONDERZOEKSRECHTER. — AFLUISTERMAATREGEL. — VOORTDUREND MISDRIJF ALS DAAD VAN DEELNEMING AAN DE HOOFD- OF BIJKOMENDE BEDRIJVIGHEID VAN EEN VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE. — ERNSTIGE
AANWIJZINGEN VAN REEDS GEPLEEGDE FEITEN. — TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
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VAN DE VERENIGING, BENDE OF CRIMINELE ORGANISATIE.

16.12.14 - N° 798
— DRAAGWIJDTE

VAN

DE AFLUISTERMAATREGEL.

19° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. —
ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — AANVANGSDATUM VAN DE
REDELIJKE TERMIJN.

1°, 2° en 3° De naleving van de motiveringsverplichting van de artikelen 90ter,
§ 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering is niet
aan bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen en aan die motiveringsplicht kan ook worden voldaan indien de
machtiging zich door verwijzing naar stukken van het strafdossier de inhoud
van die stukken eigen maakt (1).
4°, 5° en 6° Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering
schrijft voor dat op straffe van nietigheid de beschikking tot machtiging van
een door die bepaling bedoelde bewakingsmaatregel de periode moet vermelden tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend en die periode mag
niet langer zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel wordt bevolen; uit die bepaling en de doelgebondenheid van het erin
vervatte voorschrift volgt niet dat ingeval een machtiging wordt verleend
voor een periode die de termijn van één maand overschrijdt dit leidt tot nietigheid van de gehele machtiging, zodat de nietigheid van de machtiging
slechts geldt in zoverre de machtiging de maximale periode van één maand
overschrijdt (2).
7°, 8° en 9° Het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen of
de in de machtiging vermelde gegevens of de gegevens die de machtiging zich
eigen maakt door verwijzing voldoende ernstige aanwijzingen zoals vereist
door artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering en voldoende aanwijzingen en concrete feiten, eigen aan de zaak, zoals vereist door artikel 90quater,
§ 1, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering vormen.
10°, 11° en 12° Uit de wijze waarop de bepaling van artikel 90quater, § 1, tweede lid, 3°, Wetboek van Strafvordering is opgesteld volgt niet dat is vereist
dat zowel de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel als de
plaats die het voorwerp is van de bewaking in de machtiging worden vermeld, zodat een machtiging geldig is als minstens één van die gegevens wordt
vermeld.
13°, 14° en 15° Uit de samenhang tussen de bepalingen van artikel 90quinquies, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering en de doelgebondenheid
ervan volgt dat het overschrijden van de maximum termijn van zes maanden
ingevolge het verlenen van meerdere machtigingen, niet leidt tot nietigheid
van alle of de laatste van deze machtigingen, maar slechts tot de nietigheid
(1) Cass. 17 december 2013, AR P.13.1438.N, AC 2012, nr. 691; Cass. 6 november 2012, AR
P.12.0846.N, AC 2012, nr. 597.
(2) Cass. 14 oktober 2014, AR P.14.0507.N, AC 2014, nr. 606; zie ook en contra F. VANNESTE, “De sanctie bij het overschrijden van de termijn voor een afluistermaatregel”,
RW 2009-2010, 1307, nrs. 3 en 4.
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van die machtiging waardoor de maximum termijn werd overschreden en
slechts in zoverre de maximale termijn van zes maanden werd overschreden.
16°, 17° en 18° Indien de onderzoeksrechter is gevorderd een gerechtelijk onderzoek te voeren naar een voortdurend misdrijf zoals het vervaardigen van
verdovende middelen of psychotrope stoffen met de omstandigheid dat het
misdrijf een daad van deelneming uitmaakt aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, bendevorming of criminele organisatie, kan
de onderzoeksrechter een door de artikelen 90ter en volgende Wetboek van
Strafvordering bedoelde machtiging tot afluisteren niet alleen bevelen met
betrekking tot de reeds gepleegde activiteiten van de vereniging, de bende of
de organisatie, maar ook met betrekking tot de toekomstige activiteiten ervan, zonder dat een dergelijke machtiging een proactieve afluistermaatregel
inhoudt aangezien hij wordt bevolen met betrekking tot een reeds gepleegd
strafbaar feit dat zich in de tijd verder uitstrekt en waarvoor ernstige aanwijzingen bestaan (1).
19° De door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.3.c IVBPR bedoelde redelijke termijn gaat slechts in op het ogenblik waarop de betrokkene is beschuldigd van
de strafbare feiten waarvoor de strafvordering is ingesteld, dit is wanneer hij
in verdenking wordt gesteld of wanneer hij ingevolge een andere daad van
het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van
een strafvervolging leeft, zodat die termijn bijgevolg niet ingaat ingevolge
een daad van opsporings- of gerechtelijk onderzoek naar andere feiten dan
die waarvoor de strafvordering is ingesteld.

(L. E.A.)
ARREST.
I.
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 maart 2014, gewezen op
verwijzing bij arrest van het Hof van 26 maart 2013.
De eiser 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, vier
middelen aan.
De eisers III voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, elk
twee gelijkluidende middelen aan.
De eiseres IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
(1) Zie Cass. 16 oktober 2012, AR P.12.0597.N inzake de saisine van de onderzoeksrechter ingeval van een voortdurend misdrijf zoals criminele organisatie.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II en III.1
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eisers II en III.1, nadat het arrest hun onmiddellijke aanhouding heeft
bevolen, in voorlopige vrijheid zijn gesteld.
In zoverre de cassatieberoepen II en III.1 ook gericht zijn tegen de beslissing die hun onmiddellijke aanhouding heeft bevolen, zijn ze bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middelen van de eiser II
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90quater, § 1, tweede
lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de beschikking tot machtiging van telefoontap van 17 februari 2006 de formele motiveringsverplichting van artikel 90quater, § 1,
tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering naleeft; de beschikking
tot machtiging kan door de loutere formule “gelet op de vordering van
de procureur des Konings tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek” niet geacht worden ondubbelzinnig te verwijzen naar de motieven
van deze vordering en zich deze eigen te hebben gemaakt.
3. Artikel 90ter, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt:
“De onderzoeksrechter kan in uitzonderlijke gevallen, wanneer het onderzoek zulks vereist, privé-communicatie of — telecommunicatie, tijdens de overbrenging ervan, afluisteren, er kennis van nemen en
opnemen, indien er ernstige aanwijzingen bestaan dat het feit waarvoor
hij geadieerd is een strafbaar feit is, bedoeld in een van de bepalingen
opgesomd in § 2, en indien de overige middelen van onderzoek niet volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.”
Artikel 90quater, § 1, eerste en tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter wordt vooraf machtiging verleend bij een met redenen
omklede beschikking van de onderzoeksrechter die de beschikking aan
de procureur des Konings meedeelt.
Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en vermeldt zij:
1° de aanwijzingen en de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de
maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter;
2° de redenen waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid
aan de dag te brengen”.
4. De naleving van de motiveringsverplichting van de artikelen 90ter,
§ 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering is
niet aan bepaalde wettelijk voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen. Aan die motiveringsplicht kan ook worden vol-
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daan indien de machtiging zich door verwijzing naar stukken van het
strafdossier de inhoud van die stukken eigen maakt.
5. Het arrest oordeelt onder meer dat:
— de machtiging door de onderzoeksrechter werd verleend op een
ogenblik dat het strafdossier enkel de inleidende vordering van 17 februari 2006 en het aanvankelijk proces-verbaal van dezelfde datum bevatte;
— de machtiging gelet op de zin “Gelet op de vordering van de procureur des Konings tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek” verwijst naar de uitgebreid gemotiveerde inleidende vordering waarin
expliciet een tapmaatregel werd gevorderd, zodat die verwijzing geen
loutere stijlformule is;
— de inleidende vordering de ernstige aanwijzingen van het bestaan
en de activiteiten van een goed gestructureerde criminele organisatie
vermeldt;
— de machtiging zelf als aanwijzingen en concrete feiten, eigen aan
de zaak, een aantal elementen bevat;
— in de gemotiveerde inleidende vordering eveneens ernstige aanwijzingen worden vermeld;
— de inleidende vordering samen moet worden gelezen met de machtiging.
Het arrest kon dan ook voor het oordeel dat de beschikking van 17 februari 2006 voldeed aan de door artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°,
Wetboek van Strafvordering voorgeschreven motiveringsverplichting,
mede steunen op de in de inleidende vordering vermelde gegevens.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90quater, § 1, tweede
lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering: het arrest kon bij de beoordeling of wat betreft de beschikking tot telefoontap van 17 februari 2006
voldaan is aan de formele motiveringsverplichting van artikel 90quater,
§ 1, tweede lid, 1° en 2°, Wetboek van Strafvordering, de vermeldingen
van het aanvankelijk proces-verbaal niet mee in acht nemen; deze beschikking verwijst immers in geen enkel opzicht naar dit aanvankelijk
proces-verbaal en maakt zich de motieven ervan niet eigen.
7. De verwijzing door het arrest naar de in het aanvankelijk procesverbaal opgenomen vermeldingen betreft een overtollige reden, die de
bestreden beslissing niet schraagt.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 90quater, § 1, tweede lid,
4°, Wetboek van Strafvordering: het arrest dat vaststelt dat meerdere
beschikkingen tot machtiging van een telefoontap een periode vermelden van langer dan één maand te rekenen vanaf de datum van de beschikking, kon niet oordelen dat deze beschikkingen daardoor niet zelf
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door nietigheid zijn aangetast en dat het volstond om de buiten de termijn afgeluisterde gesprekken uit het debat te weren.
9. Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering
schrijft voor dat op straffe van nietigheid de beschikking tot machtiging van een door die bepaling bedoelde bewakingsmaatregel de periode
moet vermelden tijdens welke de bewaking kan worden uitgeoefend.
Die periode mag niet langer zijn dan één maand te rekenen van de beslissing waarbij de maatregel wordt bevolen.
10. Uit die bepaling en de doelgebondenheid van het erin vervatte
voorschrift volgt niet dat ingeval een machtiging wordt verleend voor
een periode die de termijn van één maand overschrijdt dit leidt tot de
nietigheid van de gehele machtiging. De nietigheid van de machtiging
geldt slechts in zoverre de machtiging de maximale periode van één
maand overschrijdt.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 324ter, § 3, Strafwetboek: op basis van de feitelijke vaststelling dat de eiser II zijn kennis
en daadwerkelijke hulp ter beschikking heeft gesteld van de criminele
organisatie om zo de bestemmeling van de chemicaliën te verdoezelen,
kon het arrest niet wettig besluiten dat de eiser II in het raam van deze
criminele organisatie heeft deelgenomen aan het nemen van welke beslissing dan ook; een schuldigverklaring aan het door artikel 324ter, § 3,
Strafwetboek bedoelde misdrijf vereist het bestaan van een criminele
organisatie in de zin van artikel 324bis Strafwetboek én het bewijs dat
de betrokkene binnen deze criminele organisatie met kennis van zaken
heeft deelgenomen aan het nemen van welke beslissing dan ook; de
voormelde feitelijke vaststelling staat evenwel in geen enkele relatie
tot de beslissing dat de eiser II heeft deelgenomen aan het nemen van
welke beslissing dan ook.
12. Na de vaststelling dat de eiser II werd verdacht om de eiser III.1
als tussenpersoon te hebben geholpen bij de levering van grote hoeveelheden chemicaliën aan derden, wetende dat zij zouden worden aangewend voor de aanmaak van synthetische drugs (telastlegging A) en hij
betrokken zou zijn geweest bij de verkoop van de producten, hetzij in
het zwart, hetzij middels zwarte facturatie naar een persoon in Gambia,
hetzij als “toonbank”-verkopen (telastleggingen C.1, C.2.a) en C.2.b)),
dit in het kader van een criminele organisatie (telastleggingen B.1 en
B.2), verklaart het arrest (p. 62, derde alinea, p. 73, voorlaatste alinea
en p. 81, tweede alinea) de eiser II schuldig aan de telastleggingen A,
B.1, B.2, C.1, C.2.a) en C.2.b) op grond van de volgende redenen (p. 62-66,
p. 81-82 en p. 82-83):
— de eiser III.1 heeft, in samenwerking met de eisers I en II grote hoeveelheiden chemicaliën verkocht aan het criminele Nederlandse milieu, wetende dat deze producten zouden worden gebruikt voor de
aanmaak van synthetische drugs;

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3001 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 798 - 16.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

3001

— om de identiteit van de bestemmeling van de producten te verdoezelen, werden de verkopen hetzij als “verkoop toonbank”, zonder enige
verdere specificatie wat betreft de identiteit van de koper geboekt, hetzij fictief en middels valse facturen geleverd aan een zekere “L J” in
Gambia, hetzij in het zwart verkocht;
— wat betreft de aan- en verkoop van 10 kilogram platinum oxide en
5 kg platinum sponge in de periode december 2005 — juli 2006 blijkt dat
de eiser II voor de formaliteiten van het factureren door Servi-Lab nv
aan de fictieve koper “L J” te Gambia Trans Marine Agency nv te Antwerpen heeft benaderd, waarop die aan ASX Ibeco de opdracht gaf het
pakket op te halen en te verzenden, waarna het pakket door een onbekende werd afgeleverd bij ASX Ibeco en het via DHL Zaventem de
“klant” L J te Gambia bereikte, die het voor ontvangst heeft getekend;
— Trans Marine Agencies nv regelde reeds vanaf 2000 voor de eiser II
de export van reguliere goederen naar Gambia;
— in een op de tap van 18 juli 2006 geregistreerd gesprek tussen de eiser III.1 en een medebeklaagde wordt de rol van onder meer de eiser II
toegelicht;
— er is de vaststelling aan de hand van de notitie aangetroffen bij een
huiszoeking dat de eiser II voor 3.000 euro en L J te Gambia voor 1.000
euro cash werden vergoed voor hun tussenkomst en medewerking,
waaruit volgt dat L J nooit de koper kan zijn geweest;
— de op papier zeer waardevolle zendingen werden niet verzekerd,
ook al had M. Bosch van Trans Marine Agencies nv de eiser II de raad
gegeven de goederen te verzekeren gelet op het geringe gewicht enerzijds en de waarde anderzijds;
— de in internationale commerciële betrekkingen totaal ongebruikelijke handelwijze, namelijk het vóór levering en verzending ontvangen
als betaling van zeer grote sommen in cash van een onbekende en niet
te identificeren persoon;
— er is de onderschepte fax van 7 juli 2006 uitgaande van Trans Marine
Agency en gericht aan Servi-Lab nv waarin wordt gesteld “de opdracht
te hebben gekregen van [de eiser II] (wegens afwezigheid van [de eiser
I]) om chemicaliën naar Gambia te verschepen”, zodat nogmaals wordt
bevestigd dat de eisers I, II en III.1, actief betrokken zijn bij de organisatie van de fictieve uitvoeren naar Gambia en dat “L J” niet de koper,
maar slechts een persoon is die tegen vergoeding hand- en spandiensten
verleende;
— er zijn aanwijzingen dat de eisers I, II en III.1 misbruik hebben gemaakt van de reguliere commerciële diensten van M. Bosch en Trans
Marine Agencies om middels fictieve zendingen naar Gambia de werkelijke bestemmelingen, zijnde de Nederlandse drugslabo’s, te verdoezelen en om Servi-Lab nv toe te laten de kwestieuze verkopen
boekhoudkundig te staven;
— wat betreft de aan- en verkoop van 10 kilogram platinum oxide en
5 kg platinum sponge in de periode 20 februari 2006 – 4 augustus 2006
blijkt dat volgens de bij een huiszoeking gevonden notities de eiser II
voor zijn tussenkomst een vergoeding van 3.000 euro heeft ontvangen,

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3002 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

3002

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.12.14 - N° 798

wat enerzijds totaal ongebruikelijk en onnodig is bij normale handelstransacties en anderzijds enkel te verklaren is door het frauduleus karakter van de fictieve export;
— deze stoffen fictief werden uitgevoerd naar Gambia en uit een controle bleek dat het om een quasi waardeloze neplading ging;
— het onderzoek heeft ongetwijfeld aangetoond dat de eiser II, gebruik makend van zijn contacten in Gambia (L J) de fictieve transporten naar dat land mee organiseerde, wetende dat de chemicaliën hun
weg vonden naar de illegale drugslabo’s in Nederland;
— bij de eiser II werden in zijn carwash te Aartselaar op vraag van de
eiser III.1 vier maal chemicaliën in jerrycans gestockeerd, waar ze volgens de eiser II werden opgehaald door onbekende Nederlanders;
— de eiser II werd voor zijn hand- en spandiensten rijkelijk beloond:
10.000 euro voor het verzenden van een neplading (op papier 8.100 kilogram formamide) naar Gambia, 3.000 euro voor het verzenden van de
nepladingen betreffende platinum sponge en platinum oxide en een niet
nader gekend bedrag voor het stockeren van de chemicaliën in zijn carwash;
— er bestaat geen enkele twijfel dat de eiser II actief meehielp aan
het verhandelen van grote hoeveelheden chemicaliën, hij wist dat deze
zouden worden aangewend in Nederland voor de aanmaak van synthetische drugs en hij zijn kennis en daadwerkelijke hulp ter beschikking
heeft gesteld van de criminele organisatie om alzo de bestemmeling
van de chemicaliën te verdoezelen;
— de eiser II heeft deelgenomen aan de criminele organisatie: via de
commerciële structuur van verkoop door Servi-Lab nv werden de chemicaliën geleverd aan het Nederlandse drugsmilieu, terwijl de identiteit van de bestemmelingen werd afgeschermd, hetzij middels valse
facturen en uitvoer naar Gambia, hetzij middels verkopen “toonbank”,
hetzij middels zwarte verkopen.
Met het geheel van die redenen stelt het arrest vast dat de eiser II met
kennis van zaken heeft deelgenomen aan het nemen van beslissingen
van de criminele organisatie en verantwoordt het zijn schuldigverklaring aan de telastleggingen B.1 en B.2 naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
13. Het middel voert schending aan van de artikelen 66, 196 en 197
Strafwetboek: het arrest verklaart de eiser II schuldig als mededader
aan de feiten van valsheid in geschriften en gebruik onder de telastlegging C zonder dat het vaststelt dat hij daartoe een concrete positieve
daad van uitvoering, uitlokking of noodzakelijke hulp heeft gesteld en
dit spijts de door de eiser II in zijn appelconclusie gevoerde betwisting
over een dergelijke daad; de enkele vaststelling dat de eiser II wist dat
de facturen en stukken onder de telastlegging C valse stukken waren
en dat deze stukken nodig waren voor de geveinsde uitvoer naar Gambia volstaat daartoe niet; de eenvoudige kennis door een persoon van
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het valse karakter van stukken volstaat niet om van hem een mededader te maken aan de misdrijven van valsheid in geschriften en gebruik.
14. Met het geheel van de redenen vermeld als antwoord op het derde
middel van de eiser II, geeft het arrest te kennen dat het de eiser II was
die mede heeft ingestaan voor het bedenken, de organisatie en de opvolging van het opstellen en het gebruik van de met de telastleggingen
C.1, C.2.a) en C.2.b) bedoelde valse documenten. Aldus is zijn schuldigverklaring aan deze telastleggingen als mededader naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Middelen van de eiser I
Eerste middel
15. Het middel voert schending aan van de artikelen 90ter, § 1, en
90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de beschikking tot afluisteren van 17 februari 2006 aan de
vereisten van artikel 90quater, § 1°, Wetboek van Strafvordering voldoet en verantwoordt aldus die beslissing niet naar recht; de onderzoeksrechter heeft in die beschikking immers uitdrukkelijk
aangegeven dat uit de voorhanden zijnde informatie slechts een vermoeden kan worden gepuurd van een reeds gepleegd strafbaar feit, vermoeden dat per definitie geen ernstige aanwijzing uitmaakt als bedoeld
in artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering; het is bovendien voor
de eiser I onmogelijk om de concrete elementen te kennen die de maatregel verantwoorden, aangezien de beschikking niet ondubbelzinnig
verwijst naar enig stuk uit het strafdossier waaruit deze concrete elementen blijken noch de inhoud van enig stuk van het strafdossier overneemt; de onderzoeksrechter dient nochtans de aanwijzingen en de
concrete feiten, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter Wetboek van Strafvordering in zijn beschikking
te vermelden en dit op straffe van nietigheid; stijlformules of stereotype formuleringen volstaan niet.
16. Het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen of
de in de machtiging vermelde gegevens of de gegevens die de machtiging zich eigen maakt door verwijzing voldoende ernstige aanwijzingen
zoals vereist door artikel 90ter, § 1, Wetboek van Strafvordering en voldoende aanwijzingen en concrete feiten, eigen aan de zaak, zoals vereist
door artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering
vormen.
In zoverre het middel aanvoert dat de vermelde gegevens niet dergelijke aanwijzingen opleverden of dat het slechts vermoedens betrof,
komt het op tegen het andersluidend onaantastbaar oordeel van de appelrechters en is het niet ontvankelijk.
17. Voor het overige wordt het middel verworpen om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste middel, eerste onderdeel, van de eiser II.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
18. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319 en 1320
Burgerlijk Wetboek: met het oordeel dat een vermoeden, zoals letterlijk aangegeven in de beschikking, in feite een ernstige aanwijzing inhoudt, doet het arrest de tapbeschikking van 17 februari 2006 iets heel
anders zeggen dan wat de onderzoeksrechter in werkelijkheid tot uiting wilde brengen en miskent het aldus de bewijskracht van deze akte;
een vermoeden stemt zowel juridisch gezien als naar het dagelijks taalgebruik niet overeen met een ernstige aanwijzing.
19. Het arrest grondt de beslissing over het overeenkomstig de artikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering afdoende gemotiveerd zijn van de machtiging van 17 februari 2006
niet enkel op de met het onderdeel bekritiseerde reden, maar op een geheel van aan de machtiging en aan de gemotiveerde inleidende vordering, waarnaar de machtiging verwijst, ontleende redenen.
Het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het arrest,
mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
20. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319 en 1320
Burgerlijk Wetboek en de artikelen 90ter, § 1, en 90quater, § 1, Wetboek
van Strafvordering: door te oordelen dat de beschikking tot afluisteren
van 17 februari 2006 samen moet worden gelezen met de vordering van
het openbaar ministerie tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek, miskent het arrest de bewijskracht van deze beschikking; de onderzoeksrechter had nooit de intentie, teneinde te voldoen aan de door
artikel 90quater Wetboek van Strafvordering bepaalde motiveringsverplichting, de beschikking tot afluisteren te lezen in samenhang met de
vordering van het openbaar ministerie; het zijn de appelrechters die
een dergelijke zinsnede opnemen; in de beschikking van 17 februari 2006
komt de zinsnede “en die derhalve samen met de tapbeschikking dient
te worden gelezen” niet voor.
21. Uit de redenen vermeld in het antwoord op het eerste middel, eerste onderdeel, van de eiser II volgt dat de appelrechters met het door
het onderdeel bekritiseerde oordeel aan de machtiging van 17 februari
2006 een uitlegging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Middelen van de eisers III
Eerste middel
Eerste onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte
dat de 23 telefoontapbeschikkingen niet door nietigheid zijn aangetast
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wegens miskenning van op straffe van nietigheid voorgeschreven wettelijke vereisten; het had alle op basis van deze telefoontaps vergaarde
gegevens uit het debat moeten weren; het arrest oordeelt ten onrechte
dat het subsidiariteitsbeginsel afdoende werd gerespecteerd; uit de gehanteerde motivering blijkt geenszins dat de beluistering van communicatie het enige doeltreffende middel is; de redenen waarom de
maatregel onontbeerlijk is om de waarheid aan het licht te brengen,
zijn niet afdoende vermeld; er wordt niet aangegeven waarom deze
maatregel wordt verkozen boven andere onderzoeksmethodes; de verwijzing naar de vordering van de procureur des Konings maakt geen afdoende motivering uit, aangezien daardoor de inhoud van deze
vordering niet wordt overgenomen, maar betreft een loutere stijlformule.
23. Uit de redenen gegeven in het antwoord op het eerste middel, eerste onderdeel, van de eiser II blijkt dat de machtiging door verwijzing
naar de inleidende vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek zich de redenen ervan eigen maakt en dat de appelrechters zich
bijgevolg voor hun oordeel dat de machtigingen afdoende de redenen
hebben vermeld waarom aan het beginsel van subsidiariteit was voldaan, mede konden steunen op de in de inleidende vordering vermelde
gegevens.
24. Met de redenen die de appelrechters vermelden (arrest, p. 31-45)
verantwoorden zij naar recht de beslissing dat de beschikkingen werden gemotiveerd in overeenstemming met het door artikel 90quater, § 1,
tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven subsidiariteitsbeginsel.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
25. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 90ter en 90quater, § 1, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte
voor vijftien beschikkingen dat is voldaan aan de vereiste van artikel
90quater, § 1, tweede lid, 3°, Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de aanduiding van de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de plaats die het voorwerp is van de bewaking; in
meerdere machtigingen wordt enkel het telefoonnummer of het faxnummer vermeld, maar niet de houder van dit nummer noch de plaats;
voor andere machtigingen wordt de eiser III.1 als houder aangeduid terwijl dit niet het geval is; voor nog andere machtigingen wordt in de motivering verwezen naar een bepaald nummer, maar wordt de
bewakingsmaatregel bevolen met betrekking tot een ander nummer.
26. Artikel 90quater, § 1, eerste en tweede lid, 3°, Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Tot iedere bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter wordt vooraf machtiging verleend bij een met redenen
omklede beschikking van de onderzoeksrechter die de beschikking aan
de procureur des Konings meedeelt.
Op straffe van nietigheid wordt de beschikking gedagtekend en vermeldt zij:
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3° de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de
plaats die het voorwerp is van de bewaking”.
27. Uit de wijze waarop deze bepaling is opgesteld, volgt niet dat is
vereist dat zowel de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel als de plaats die het voorwerp is van de bewaking in de machtiging worden vermeld. Een machtiging is geldig als minstens één van die
gegevens wordt vermeld.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
28. Het arrest (p. 45) oordeelt dat:
— anders dan de eiser III.1 in zijn conclusie laat uitschijnen niet cumulatief moet worden voldaan aan de voorwaarden van de vermelding
van de persoon, het communicatie- of telecommunicatiemiddel of de
plaats die het voorwerp is van de bewaking;
— door de omschrijving in de beschikkingen en de expliciete vermelding van de telefoon-, fax- of gsm-nummers geen enkele twijfel mogelijk is over welke specifieke communicatie diende te worden
afgeluisterd of onderschept, wat eveneens wordt bewezen door de uitvoering van iedere beschikking;
— in de beschikkingen bovendien expliciet (“betrokkene”, “houder
van”, van [de eiser III.1]”, “nummer gebruik door [de eiseres IV]”), hetzij impliciet, doch duidelijk, door de samenhang tussen alle onderdelen,
wordt verwezen naar de persoon wiens telecommunicatiemiddel wordt
bedoeld.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters de beslissing dat de
machtiging overeenkomstig artikel 90quater, § 1, tweede lid, 3°, Wetboek van Strafvordering werd gemotiveerd, naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
29. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 90ter, 90quater,
§ 1, en 90quinquies Wetboek van Strafvordering: het arrest dat vaststelt
dat voor twaalf beschikkingen de uitvoeringstermijn van één maand is
overschreden, verklaart ten onrechte niet de volledige beschikkingen
nietig, maar beperkt die nietigheid slechts tot de data buiten de termijn en dit spijts de duidelijke bewoordingen van de wet; dit geldt ook
voor de door het arrest vastgestelde overschrijding van de maximumtermijn van zes maanden met betrekking tot een wel bepaald telefoonnummer; het arrest kon niet oordelen dat enkel de op de dagen buiten
de termijn van zes maanden afgeluisterde gesprekken uit het debat dienen te worden geweerd.
30. In zoverre het onderdeel aanvoert dat een overschrijding van de
uitvoeringstermijn van één maand de nietigheid van de gehele beschikking tot gevolg heeft en het dus een gelijkaardige strekking heeft als
het tweede middel van de eiser II, moet het om de in het antwoord op
dit middel vermelde redenen worden verworpen.
31. Artikel 90quinquies, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt:
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“De onderzoeksrechter kan de uitwerking van zijn beschikking één of
meer malen verlengen met een termijn die niet langer mag zijn dan één
maand, met een maximum van zes maanden, onverminderd zijn beslissing om aan de maatregel een einde te maken zodra de omstandigheden
die deze gewettigd hebben, verdwenen zijn.
De bepalingen vervat in artikel 90quater, § 1, zijn toepasselijk op de
verlenging bedoeld in het voorgaande lid. De beschikking vermeldt bovendien de precieze omstandigheden die de verlenging van de maatregel
wettigen”.
32. Uit de samenhang tussen deze bepalingen en doelgebondenheid ervan volgt dat het overschrijden van de maximum termijn van zes maanden ingevolge het verlenen van meerdere machtigingen, niet leidt tot
nietigheid van alle of de laatste van deze machtigingen, maar slechts
tot de nietigheid van die machtiging waardoor de maximum termijn
werd overschreden en slechts in zoverre de maximale termijn van zes
maanden werd overschreden.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting,
faalt het naar recht.
Vierde onderdeel
33. Het onderdeel voert schending aan van artikel 90ter Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de telefoontapbeschikkingen niet proactief waren; de telefoontap mag niet worden aangewend om een feit, waarvan wordt vermoed dat het wordt gepleegd,
vast te stellen, maar enkel met betrekking tot een reeds gepleegd feit;
meerdere beschikkingen verwijzen nochtans naar toekomstige leveringen van grondstoffen voor synthetische drugs; leveringen van chemische grondstoffen leveren op zich geen strafbaar feit op, maar kennen
tal van reguliere aanwendingen; het feit dat ze mogelijkerwijze kunnen
worden gebruikt voor de aanmaak van psychotrope stoffen houdt een
eenvoudige mededeling in, maar impliceert niet het bestaan van een
misdrijf; een vermoeden dat een misdrijf zal worden gepleegd volstaat
niet; op het ogenblik van de machtigingen was er nog geen misdrijf gepleegd, zodat het gaat om zogenaamde betrappingstelefoontaps welke
niet zijn toegelaten.
34. Indien de onderzoeksrechter is gevorderd een gerechtelijk onderzoek te voeren naar een voortdurend misdrijf zoals het vervaardigen
van verdovende middelen of psychotrope stoffen met de omstandigheid
dat het misdrijf een daad van deelneming uitmaakt aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, bendevorming of criminele
organisatie kan de onderzoeksrechter een door de artikelen 90ter en
volgende Wetboek van Strafvordering bedoelde machtiging tot afluisteren niet alleen bevelen met betrekking tot de reeds gepleegde activiteiten van de vereniging, de bende of de organisatie, maar ook met
betrekking tot toekomstige activiteiten ervan. Een dergelijke machtiging houdt geen proactieve afluistermaatregel in aangezien hij wordt
bevolen met betrekking tot een reeds gepleegd strafbaar feit dat zich
in de tijd verder uitstrekt en waarvoor ernstige aanwijzingen bestaan.
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
35. Voor het overige komt het middel geheel op tegen het onaantastbare oordeel van de appelrechters dat de machtigingen tot afluisteren
niet werden gemotiveerd op basis van loutere vermoedens, maar wel degelijk door het vermelden van ernstige aanwijzingen in de zin van artikel 90ter, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
36. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel
14.3.c IVBPR: het arrest oordeelt ten onrechte dat, rekening houdend
met de complexiteit van de zaak, de omvang van het feitencomplex vervat in 22 kartons, het maatschappelijk belang van de ten laste gelegde
feiten, de noodzaak tot grondig onderzoek en het aantal beklaagden, de
redelijke termijn niet is overschreden; voor de eisers III lag het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn op 23 januari
2004 bij het uitvoeren van een huiszoeking in de bedrijfslokalen van
Servi-Lab nv en dus niet in augustus 2006; de eisers III werden reeds op
23 januari 2004 verdacht van betrokkenheid bij de internationale handel
in verdovende middelen en de huiszoeking was de rechtstreekse aanleiding tot het opstarten van het voorliggende onderzoek; het eindpunt
wordt maar bereikt bij de eindbeslissing zodat daarmee moet worden
rekening gehouden; het onderzoek kende geenszins een normaal verloop zonder abnormale vertragingen of onderbrekingen; er is de termijn
van drie maanden tussen het afsluitend syntheseproces-verbaal van
22 november 2006 en de eindvordering van 23 februari 2007; er is ook de
termijn tussen de beschikking van de raadkamer van 2 maart 2007 waarbij de zaak deels werd verwezen, maar ook deels niet in staat werd geacht wat betreft de witwasmisdrijven, en de eindvordering inzake de
witwasmisdrijven van 25 augustus 2009; er is verder de termijn van drie
maanden tussen de beschikking tot verwijzing van 18 november 2009 en
de dagvaarding voor de correctionele rechtbank van 8 februari 2010; het
openbaar ministerie heeft niet getuigd van een diligent gedrag om de
zaak tijdig voor de vonnisrechter te brengen; de eisers III hebben op
geen enkele wijze vertragend gehandeld.
37. De door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.3.c IVBPR bedoelde redelijke termijn gaat slechts in op het ogenblik waarop de betrokkene is
beschuldigd van de strafbare feiten waarvoor de strafvordering is ingesteld, dit is wanneer hij in verdenking wordt gesteld of wanneer hij ingevolge een andere daad van het opsporingsonderzoek of het
gerechtelijk onderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft.
Die termijn gaat bijgevolg niet in ingevolge een daad van opsporingsof gerechtelijk onderzoek naar andere feiten dan die waarvoor de strafvordering is ingesteld.
38. Het arrest (p. 59) stelt vast dat het gerechtelijk onderzoek waarin
op 23 januari 2004 een huiszoeking werd uitgevoerd en dat werd afgesloten met een beschikking tot buitenvervolgingstelling, andere feiten be-
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treft dan die welke het voorwerp uitmaken van de voorliggende
strafvervolging. Het kan dan ook naar recht oordelen dat het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn wat betreft de eisers
III niet op 23 januari 2004 diende te worden gesitueerd.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
39. Voor de beoordeling of aan de redelijke termijn-vereiste van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.3.c IVBPR is voldaan, kan de rechter zich
niet later plaatsen dan op het ogenblik van zijn uitspraak.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
40. Het staat aan de rechter in het licht van de omstandigheden van
de zaak en met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag
van de beklaagde en van de gerechtelijke overheden, onaantastbaar in
feite te oordelen of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak,
waarop elke beklaagde recht heeft, is overschreden.
In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel of verplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het Hof geen bevoegdheid heeft, is het
niet ontvankelijk.
Middelen van de eiseres IV
Eerste middel
41. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 28bis, § 2, 55 en 90ter, § 2, § 3 en § 4, Wetboek van Strafvordering: het
arrest sluit ten onrechte de telefoontapbeschikkingen van 17 februari
2006, 21 februari 2006 en 8 maart 2006 en het volledige verdere onderzoek
dat er steun in vindt, niet als bewijs uit; die beschikkingen geven de
vereiste aanwijzingen van schuld immers niet weer, wat nochtans een
grondvoorwaarde is; het betrof proactieve taps met het oog op nog te
plegen misdrijven.
Om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste middel, eerste
onderdeel, van de eiser II, alsmede het eerste middel, vierde onderdeel,
van de eisers III, wordt dit middel, dat een vergelijkbare strekking
heeft, verworpen.
Tweede middel
43. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM, alsmede
van de “exceptio obscuri libelli”: de verwijzingsbeschikkingen van de
raadkamer vermelden geenszins voor welke misdrijven de eiseres IV
werd verwezen; de eiseres IV die nooit wetens en willens heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, kan niet weten waarop zij zich
moet verdedigen; dat de eiseres IV in het onderzoek verder zou worden
ondervraagd en met de onderzoeksresultaten zou worden geconfronteerd, zoals het arrest stelt, is niet relevant, bovendien gebeurden die
verhoren zonder bijstand van een raadsman.
44. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de in het
middel vermelde verdragsbepaling schendt of het vermelde beginsel
miskent.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3010 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

3010

ARRESTEN VAN CASSATIE

16.12.14 - N° 798

Het middel is bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Derde middel
45. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel
47bis Wetboek van Strafvordering: de eiseres IV werd drie keer verhoord
zonder bijstand van een advocaat; zij wist niet waarover het ging; dit is
in de verhoren niet duidelijk weergegeven gelet op de weinig objectieve
vragen en de manier van onder druk zetten; het verhoor zonder bijstand
van een raadsman houdt als dusdanig een miskenning in van het recht
op een eerlijk proces; een dergelijke miskenning is er ook indien gebruik wordt gemaakt van verklaringen die werden afgelegd zonder bijstand van een raadsman; het arrest verwijst naar dergelijke verhoren.
46. Het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, vereist slechts dat een verdachte bij zijn verhoor wordt bijgestaan door een raadsman, indien hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt.
47. Het arrest (p. 33) stelt vast dat de eiseres IV nooit in voorhechtenis
werd genomen en zich dan ook nooit in een precaire situatie heeft bevonden. Zij beschikte te allen tijde over haar vrijheid van komen en
gaan en kon aldus op elk moment het verhoor onderbreken en contact
opnemen met haar raadsman.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
48. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Vierde middel
49. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR en artikel 2 Strafwetboek, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel: het arrest toont niet aan op grond van welke
wetsbepaling kan worden geoordeeld dat de eiseres IV wetens en willens
lid was van een criminele organisatie; men kan alleen maar lid zijn van
een criminele organisatie wanneer men er effectief heeft aan deelgenomen, wat de eiseres niet heeft gedaan.
50. Het middel dat formeel schending respectievelijk miskenning aanvoert van de in het middel vermelde bepalingen en vermelde beginsel,
komt in werkelijkheid op tegen het oordeel over de feiten door de rechter of verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het middel is niet ontvankelijk.
Vijfde middel
51. Het middel voert schending aan van artikel 3 Strafwetboek, alsmede miskenning van het territorialiteitsbeginsel: de eiseres IV kan
niet worden veroordeeld voor een in Nederland gepleegd misdrijf; de redenen die het arrest vermeldt om toch te veroordelen voor in België ge-
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pleegde feiten, gelden niet met betrekking tot de eiseres IV; zij heeft
ook nooit samengewoond met één van de hoofddaders.
52. Het arrest veroordeelt de eiseres IV niet voor in Nederland gepleegde feiten.
In zoverre berust het middel op een onjuiste lezing van het arrest en
mist het feitelijke grondslag.
53. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten
waarvoor het Hof niet bevoegd is, of komt het op tegen het onaantastbaar oordeel over die feiten door de appelrechter.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Zesde middel
54. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest
houdt geen rekening met de overschrijding van de redelijke termijn; de
eiseres IV werd het laatst op 10 januari 2007 verhoord; sindsdien zijn
meer dan zeven jaar en zes maanden verlopen; niettegenstaande de duidelijke miskenning van de redelijke termijn en een vordering van het
parket van één jaar met uitstel, veroordeelt het arrest de eiseres IV tot
vier jaar gevangenisstraf; de redenen van het arrest laten het Hof niet
toe na te gaan of de appelrechters bij de bestraffing rekening hebben
gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn en of zij die
op ernstige wijze hebben verminderd.
55. Het staat aan de rechter om in het licht van de omstandigheden
van de zaak en met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke overheden, in feite te
oordelen of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, waarop
elke beklaagde recht heeft, is overschreden.
56. In zoverre het middel opkomt tegen dat onaantastbaar oordeel of
het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
57. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde
miskenning van de redelijke termijn-vereiste.
In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
Zevende middel
58. Het middel voert schending aan van artikel 71 Strafwetboek: het
arrest oordeelt ten onrechte dat er geen sprake was van een onmiddellijke dreiging met een ernstig nadeel en dat de eiseres IV zich niet in
de morele onmogelijkheid bevond om niet wederrechtelijk te handelen;
de eiseres IV kwam terecht in een kluwen waaruit zij niet meer weg
kon; zij werd door een medebeklaagde gedwongen om zo te handelen.
59. Het middel dat verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is of opkomt tegen het onaantastbaar oordeel door
de rechter over de afwezigheid van een onmiddellijke dreiging met een
ernstig kwaad of van een onweerstaanbare drang, is niet ontvankelijk.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
60. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Onmiddellijke aanhouding
61. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep van de eiser I tegen de beslissing op de strafvordering, heeft deze
beslissing kracht van gewijsde. Het cassatieberoep I ingesteld tegen de
beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van de eiser I wordt bevolen, heeft derhalve geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
16 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht.
— Advocaten: de
heer Vandemeulebroucke
(bij
de
balie
te
Antwerpen),
de
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel), de heer Bekaert (bij de balie te
Brugge), mevr. Lorenzetti (bij de balie te Brugge) en de heer Masson (bij
de balie te Antwerpen).

N° 799
2°

— 16 december 2014
(AR P.14.1149.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — OVERSCHRIJDING. — GEEN
CONCRETE VERANTWOORDING. — GEVOLG.
2° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — WITWASMISDRIJF. — WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN. — VOORWERP VAN HET MISDRIJF. — MEERDERE DADERS. — PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF. —
VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING. — WETTIGHEID.
3° HELING. — WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN. — BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING. — VOORWERP VAN HET MISDRIJF. — MEERDERE DADERS. — GEVOLG- PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF. — VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING. — WETTIGHEID.
4° STRAF. — ANDERE STRAFFEN. — VERBEURDVERKLARING. — MOTIVERING.
— VOORWAARDE.

1° Wanneer voor het appelgerecht de miskenning wordt aangevoerd door een
beklaagde van zijn recht op een behandeling binnen een redelijke termijn
van de tegen hem ingestelde strafvervolging met als enige verantwoording
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dat de feiten dateren van 1993 en volgende en dat de overheden in deze zaak
niet diligent hebben gehandeld, kunnen de appelrechters zich beperken tot
de vaststelling dat het redelijke termijn-vereiste was miskend door de ongerechtvaardigde vertraging in de behandeling van de zaak sinds het hoger beroep van de beklaagde, waarmee zij te kennen geven dat er tot op dat tijdstip
van enige ongeoorloofde vertraging geen sprake is.
2° en 3° Uit de tekst van de bepaling van artikel 505, derde lid, Strafwetboek,
in de versie zoals van toepassing vanaf 25 september 1995 tot 1 september 2007
en de tekst van de bepaling van artikel 505, vijfde lid (lees zesde lid), eerste
zin, Strafwetboek zoals van toepassing vanaf 1 september 2007, de doelstelling ervan en de wetsgeschiedenis volgt dat, ongeacht de tekst van artikel 39
Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter
van de straf, de rechter het voorwerp van het witwasmisdrijf dient verbeurd
te verklaren tegen alle daders, mededaders of medeplichtigen (1).
4° Opdat een bijzondere verbeurdverklaring wettig zou zijn gemotiveerd moet
het voorwerp ervan duidelijk zijn bepaald.

(K. E.A.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 21 januari 2014.
De eiser I voert in een verzoekschrift en in een memorie die aan dit
arrest zijn gehecht, telkens twee gelijkluidende middelen aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De eiseres III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 39 Strafwetboek, alsmede miskenning van het persoonlijk en individueel karakter van de
straf: door ten laste van de eisers I, II en III de som van 228.062,24 euro
verbeurd te verklaren, in hoofde van de eiseres III beperkt tot het bedrag van 171.046,80 euro, maar zonder de sommen te bepalen die lastens
elk van deze eisers worden verbeurd verklaard, spreekt het arrest lastens de eiser I een solidaire bijzondere verbeurdverklaring uit.
(1) Cass. 21 oktober 2003, AR P.03.0757.N, AC 2003, nr. 515.
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10. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek, in versie zoals van toepassing
vanaf 25 mei 1995 tot 1 september 2007, bepaalt: “De zaken bedoeld in 1°,
2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van de misdrijven die
gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, en zij
worden verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de
veroordeelde, zonder dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten
van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de
verbeurdverklaring, schaadt.”
Artikel 505, vijfde lid, eerste zin, Strafwetboek, zoals van toepassing
vanaf 1 september 2007, bepaalt: “De in het eerste lid, 3° en 4°, bedoelde
zaken zijn het voorwerp van de door deze bepalingen bedoelde misdrijven in de zin van artikel 42, 1°, en worden verbeurd verklaard ten aanzien van alle daders, mededaders of medeplichtigen van die misdrijven,
ook al heeft de veroordeelde die zaken niet in eigendom.”
11. Uit de tekst van deze wetsbepalingen, de doelstelling ervan en de
wetsgeschiedenis volgt dat ongeacht de tekst van artikel 39 Strafwetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van
de straf, de rechter het voorwerp van het witwasmisdrijf dient verbeurd
te verklaren tegen alle daders, mededaders of medeplichtigen.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt
het naar recht.
12. Het arrest verklaart de eisers I, II en III schuldig aan de telastlegging E.5 en aldus aan het door artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek
bedoelde witwasmisdrijf, voor de periode vanaf 1996 tot minstens
23 april 2008 wat betreft de eisers I en II en voor de periode vanaf 2 juli
1999 tot minstens 23 april 2008 wat betreft de eiseres III, concreet bestaande in het investeren van diverse geldsommen afkomstig uit allerlei misdrijven waaronder minstens btw-fraude en frauduleus
faillissement, in de aankoop, afbetaling en verfraaiing van een onroerend goed.
Op grond van die bewezen verklaarde telastlegging verklaart het arrest ten laste van de eisers I, II en III de som van 228.062,24 euro verbeurd, evenwel in hoofde van de eiseres III beperkt tot een bedrag van
171.046,80 euro.
Aldus is de bijzondere verbeurdverklaring van het voorwerp van de
door artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijf
lastens de eiser I naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
— artikel 149 Grondwet
39. Opdat een bijzondere verbeurdverklaring wettig zou zijn gemotiveerd, moet het voorwerp ervan duidelijk zijn bepaald.
40. Het arrest verklaart lastens de eisers I en II op grond van de telastleggingen D en E.6 tweemaal een onbepaald bedrag verbeurd.
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Die beslissing waarvan het Hof de wettigheid niet kan nagaan,
schendt de vermelde grondwettelijke bepaling.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor
het overige
41. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Onmiddellijke aanhouding
42. Ingevolge de hierna uit te spreken gedeeltelijke verwerping van
het cassatieberoep van de eiser I, gaat het arrest onder meer in zoverre
hij tot hoofdgevangenisstraf werd veroordeeld, in kracht van gewijsde.
In zoverre het cassatieberoep I betrekking heeft op de beslissing tot
onmiddellijke aanhouding, heeft het geen voorwerp meer.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
— lastens de eiseres II op grond van de telastlegging E5 de bijzondere
verbeurdverklaring uitspreekt van de som van 228.062,24 euro;
— lastens de eisers I en II op grond van de telastleggingen D en E.6 de
bijzondere verbeurdverklaring uitspreekt van tweemaal een onbepaald
bedrag.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot negen tienden van de kosten van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de eiseres II tot acht tienden van de kosten van het cassatieberoep II.
Veroordeelt de eiseres III tot de kosten van haar cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
16 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer Durnez
(bij de balie te Leuven) en de heer Helsen (bij de balie te Hasselt).
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N° 800
2°

— 17 december 2014
(AR P.14.1003.F)

KAMER

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. —
OPENBAAR MINISTERIE. — VORM. — KANTSCHRIFT TOT VOEGING VAN EEN DOSSIER BIJ EEN BESTAAND ONDERZOEKSDOSSIER.
2° ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING. — OPENBAAR MINISTERIE.
— VORM. — KANTSCHRIFT TOT VOEGING VAN EEN DOSSIER BIJ EEN BESTAAND ONDERZOEKSDOSSIER.
3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ALGEMEEN. — AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER. —
OPENBAAR MINISTERIE. — VOEGING VAN EEN DOSSIER BIJ EEN BESTAAND ONDERZOEKSDOSSIER. — VOORAFGAANDE ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN ANDERE
ONDERZOEKSRECHTER MET SCHENDING VAN ARTIKEL 69 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. — GEVOLGEN VOOR DE WETTIGHEID VAN DE NIEUWE AANHANGIGMAKING.
4° ONDERZOEKSRECHTER. — AANHANGIGMAKING. — OPENBAAR MINISTERIE
— VOEGING VAN EEN DOSSIER BIJ EEN BESTAAND ONDERZOEKSDOSSIER. — VOORAFGAANDE ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN ANDERE ONDERZOEKSRECHTER
MET SCHENDING VAN ARTIKEL

GEVOLGEN

69

VAN HET

WETBOEK

VAN

STRAFVORDERING. —

VOOR DE WETTIGHEID VAN DE NIEUWE AANHANGIGMAKING.

1° en 2° Wanneer het openbaar ministerie, op uitdrukkelijk verzoek van de onderzoeksmagistraat, beslist een onderzoeksdossier te voegen bij een ander
waarin het aangeeft een ontwerp van vordering te hebben opgemaakt, geeft
het zijn wil te kennen om de zaak uit handen te geven en het verder onderzoek aan de onderzoeksrechter toe te vertrouwen (1).
3° en 4° Wanneer de zaak regelmatig bij de onderzoeksrechter van een arrondissement aanhangig werd gemaakt door de schriftelijke, gedagtekende en
ondertekende vorderingen van de territoriaal bevoegde arbeidsauditeur die
eerstgenoemde, op diens uitdrukkelijk verzoek tot eventuele vorderingen, een
dossier toestuurde om bij zijn onderzoek te voegen, heeft de omstandigheid
dat de onderzoeksrechter van een ander arrondissement dat dossier eerst uit
handen heeft gegeven, zonder tussenkomst van de raadkamer en bijgevolg
met schending van artikel 69 van het Wetboek van Strafvordering, geen gevolgen voor de wettigheid van die vorderingen en, bijgevolg, op de aanhangigmaking van de zaak bij de rechter.

(V. E.A. T. CENTRUM

VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN

EN VOOR RACISMEBESTRIJDING)
(1) Zie A. DE NAUW, “Het adiëren van de onderzoeksrechter”, in A. DE NAUW,
J. D'HAENENS en M. STORME, Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988,
p. 13; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale,
Brussel, Die Keure, 2014, p. 604 en 606.
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ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 mei 2014.
De eiseres, de naamloze vennootschap Quick Restaurants en de eiser
P. V. voeren elk drie middelen aan. De eisers J. V., R. K., D. H. en de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Professional
Team Services voeren twee middelen aan en de eiser B. B. voert een
middel aan. De memories zijn aan dit arrest gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Quick Restaurants
1. In zoverre het cassatieberoep is ingesteld in de hoedanigheid van
inverdenkinggestelde
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel, dat miskenning aanvoert van de bewijskracht van de akten, verwijt het arrest dat het oordeelt dat de kantschriften van de arbeidsauditeur van 3 en 15 februari 2012 de zaak bij de onderzoeksrechter
aanhangig hebben gemaakt, hoewel uit de bewoordingen ervan nergens
blijkt dat die magistraat daarin verzocht werd de zaak te onderzoeken.
Het kantschrift van 3 februari 2012 volgt op dat van de onderzoeksrechter waarmee het openbaar ministerie wordt gevraagd hem de dossiers toe te sturen, eventueel vergezeld van vorderingen. Het vermeldt
dat met dit kantschrift het gehele dossier bij het onderzoeksdossier
wordt gevoegd.
Dat nieuwe dossier werd materieel gevoegd bij kantschrift van de auditeur van 15 februari, zoals blijkt uit de vermelding “voor samenvoeging met mijn zending van 3 februari en met hetzelfde oogmerk”.
Door, op uitdrukkelijk verzoek van de onderzoeksmagistraat, te beslissen een onderzoeksdossier te voegen bij een ander waarin hij aangeeft een ontwerp van vordering te hebben opgemaakt, heeft de
arbeidsauditeur zijn wil te kennen gegeven om de zaak uit handen te
geven en het verder onderzoek aan de onderzoeksrechter toe te vertrouwen.
Het arrest dat oordeelt dat de arbeidsauditeur de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig heeft gemaakt met de kantschriften van 3 en
15 februari 2012, heeft bijgevolg daarvan een uitlegging gegeven die niet
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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Tweede onderdeel
Het onderdeel voert aan dat, aangezien het arrest oordeelt dat het
dossier door de onderzoeksrechter te Antwerpen aan de arbeidsauditeur
te Brussel werd toegestuurd met schending van artikel 69 Wetboek van
Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling niet naar recht
heeft kunnen beslissen dat de feiten die nog steeds bij zijn collega te
Antwerpen aanhangig blijven, rechtsgeldig bij de onderzoeksrechter te
Brussel aanhangig zijn gemaakt.
De onwettigheid van de toezending van het dossier, voortvloeiend uit
het feit dat het onderzoeksgerecht de zaak niet aan de onderzoeksrechter te Antwerpen heeft onttrokken, leidt niet tot een bevoegdheidsconflict tussen twee onderzoeksrechters, aangezien de ene de zaak uit
handen geeft terwijl het openbaar ministerie de zaak regelmatig bij de
andere aanhangig heeft gemaakt. Daaruit volgt dat de schending van
het voormelde artikel 69 geen regeling van rechtsgebied vereist.
Die onwettigheid doet voorts geen afbreuk aan de regelmatigheid van
de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter, aangezien
die blijkt uit de regelmatige vorderingen van een territoriaal bevoegde
arbeidsauditeur.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
B. Cassatieberoep van J. V.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de met toepassing van
artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering gewezen beslissing
Eerste middel
Het middel komt op tegen het arrest in zoverre het beslist dat het
dossier bij de onderzoeksrechter te Brussel aanhangig werd gemaakt na
de vaststelling dat het rechtstreeks door de onderzoeksrechter te Antwerpen werd toegezonden, zonder dat de raadkamer de onttrekking had
bevolen.
Het leidt daaruit af dat, eensdeels, de onderzoeksrechter niet bevoegd
was om dat dossier te onderzoeken en dat, anderdeels, de toestand een
positief bevoegdheidsconflict doet ontstaan in de zin van artikel 526
Wetboek van Strafvordering.
De mate waarin de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt, mag
niet worden verward met de bevoegdheid van de rechter en worden elk
na elkaar onderzocht.
Het arrest stelt vast dat de zaak regelmatig bij de onderzoeksrechter
te Brussel aanhangig werd gemaakt door de schriftelijke, gedagtekende en ondertekende vorderingen van de arbeidsauditeur te Brussel, die
territoriaal bevoegd is, en die eerstgenoemde, op diens uitdrukkelijk
verzoek tot eventuele vorderingen, een dossier toestuurde om bij zijn
onderzoek te voegen. De omstandigheid dat de onderzoeksrechter dat
dossier eerst uit handen heeft gegeven met schending van artikel 69 van
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datzelfde wetboek, heeft geen gevolgen voor de wettigheid van die vorderingen en, bijgevolg, op de aanhangigmaking bij de rechter.
Aangezien de betwiste feiten zich in zijn arrondissement hebben voorgedaan, was hij territoriaal bevoegd om ze te onderzoeken, temeer daar
zijn materiële en persoonlijke bevoegdheid niet wordt betwist.
In zoverre het middel aanvoert dat de onderzoeksrechter niet bevoegd
was, kan het bijgevolg niet worden aangenomen.
Hoewel daaruit volgt dat twee onderzoeksrechters die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, aldus kennis hebben genomen van dezelfde
misdrijven of van samenhangende misdrijven, ontstaat daaruit geen
geschil over rechtsmacht, aangezien de onderzoeksrechter te Antwerpen de zaak uit handen heeft gegeven en de zaak regelmatig bij de onderzoeksrechter te Brussel aanhangig werd gemaakt.
In zoverre het middel besluit tot de noodzaak tot regeling van rechtsgebied, faalt het naar recht.
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,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen P. V.
Verwerpt de overige cassatieberoepen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van het cassatieberoep van P. V. ten laste van de
Staat.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
17 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Durnez (bij de
balie te Leuven), de heer Goffin (bij de balie te Leuven), de heer Eliaerts
(bij de balie te Antwerpen), de heer Wouters, mevr. Van Hoey (bij de
balie te Dendermonde), mevr. Van Hoey (bij de balie te Brussel), de heer
Pattyn (bij de balie te Brugge), mevr. Janssens (bij de balie te Brussel),
de heer Monville (bij de balie te Brussel), mevr. Giacometti (bij de balie
te Brussel) en de heer Verstraeten (bij de balie te Leuven).
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N° 801
2° KAMER — 17 december 2014
(AR P.14.1470.F-P.14.1495.F)
1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.B. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT NAAR ZIJN KEUZE. — RECHT TE BESCHIKKEN OVER DE
FACILITEITEN WELKE NODIG ZIJN VOOR ZIJN VERDEDIGING. — BEOORDELING DOOR
DE RECHTER. — TOEZICHT VAN HET HOF.
2° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — BEHANDELING TER ZITTING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT NAAR ZIJN KEUZE. — RECHT TE BESCHIKKEN OVER DE FACILITEITEN WELKE NODIG ZIJN VOOR ZIJN VERDEDIGING. —
BEOORDELING DOOR HET HOF VAN ASSISEN. — TOEZICHT VAN HET HOF.
3° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN
EEN ADVOCAAT NAAR ZIJN KEUZE. — RECHT OM TE BESCHIKKEN OVER DE FACILITEITEN WELKE NODIG ZIJN VOOR ZIJN VERDEDIGING. — BEOORDELING DOOR DE
RECHTER. — TOEZICHT VAN HET HOF.
4° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.3. — ARTIKEL 6.3.B. — ARTIKEL 6.3.C. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN NAAR ZIJN KEUZE. — BESCHULDIGDE KIEST NIEUWE
RAADSLIEDEN OP DE EERSTE DAG VAN HET PROCES. — VERZOEK TOT UITSTEL. —
AFWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. — RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
5° HOF VAN ASSISEN. — BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. — BEHANDELING TER ZITTING. —
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN NAAR ZIJN KEUZE. — BESCHULDIGDE
KIEST NIEUWE RAADSLIEDEN OP DE EERSTE DAG VAN HET PROCES. — VERZOEK
TOT UITSTEL. — AFWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. —
RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.
6° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — RECHT OP BIJSTAND VAN
EEN RAADSMAN NAAR ZIJN KEUZE. — BESCHULDIGDE KIEST NIEUWE RAADSLIEDEN OP DE EERSTE DAG VAN HET PROCES. — VERZOEK TOT UITSTEL. — AFWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN. — RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.

1°, 2° en 3° De feitenrechter beoordeelt in concreto of de beschuldigde de mogelijkheid heeft gekregen om zich door een raadsman van zijn keuze te laten
bijstaan en of hij wel de faciliteiten heeft gekregen welke nodig zijn voor zijn
verdediging; het Hof gaat evenwel na of die rechter, uit zijn vaststellingen,
zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (1).
4°, 5° en 6° Artikel 6.3 E.V.R.M. alsook het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak, verbieden de voorzitter van het hof van assisen niet om een verzoek tot uitstel af te wijzen dat door de beschuldigde op de eerste dag van het
(1) Cass. 30 mei 2012, AR P.12.0518.F, AC 2012, nr. 346, met concl. OM in Pas.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3021 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 801 - 17.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

3021

proces wordt geformuleerd, op grond dat hij net nieuwe raadslieden heeft gekozen die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

(A. T. V. E.A.)
ARREST (vertaling).
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het veroordelend arrest en het
arrest over de burgerlijke belangen van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van 12 september 2014.
De eiser voert, tot staving van elk van zijn cassatieberoepen, in twee
memories die aan dit arrest zijn gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Aangezien de cassatieberoepen gelijktijdig aan het onderzoek van het
Hof zijn voorgelegd en zij tevens hetzelfde geding betreffen en dat op de
arresten dezelfde kritiek wordt uitgeoefend, is er grond om de zaken te
voegen, wegens samenhang.
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 6.3 EVRM: door aan de
nieuwe raadslieden van de eiser het uitstellen van de behandeling van
de zaak te weigeren en door ambtshalve een raadsman aan te stellen nadat zij de zittingszaal hadden verlaten, heeft de voorzitter van het hof
van assisen de eiser een eerlijke behandelingen van zijn zaak ontzegd.
Het voert ook aan dat de eiser geen volledige inzage heeft gekregen
van zijn dossier en van de akte van beschuldiging en dat de advocaat
aangewezen om zijn verdediging te voeren, zijn tussenkomst had moeten afwijzen wegens een belangenconflict.
Uit de rechtspleging blijkt dat de voorzitter het verzoek tot uitstel
van de eiser en zijn nieuwe raadsman pas heeft afgewezen na hen ten
hebben gehoord. Daarenboven blijkt niet uit het proces-verbaal van de
zitting dat die advocaat een conclusie heeft genomen, noch dat de voorzitter aan de eiser heeft geweigerd zelf een conclusie neer te leggen,
noch dat de eiser enig bezwaar heeft gemaakt betreffende de keuze van
de ambtshalve toegewezen advocaat.
Artikel 6.3 EVRM waarborgt eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht zich te doen bijstaan door een advocaat naar
zijn keuze.
De beoordeling van de concrete mogelijkheid voor iemand die wegens
een strafbaar feit wordt vervolgd om te worden bijgestaan door een
raadsman naar zijn keuze en om te beschikken over voldoende faciliteiten die nodig zijn voor zijn verdediging, komt aan de bodemrechter toe.
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Het Hof gaat evenwel na of de rechter uit zijn vaststellingen zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Artikel 6.3 EVRM alsook het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak verbieden de voorzitter van het hof van assisen niet om een verzoek tot uitstel af te wijzen dat door de beschuldigde op de eerste dag
van het proces wordt geformuleerd, op grond dat hij net nieuwe raadslieden heeft gekozen die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.
Het proces-verbaal van de zitting van het hof van assisen vermeldt
dat op de zitting van 8 september 2014
— de verdaging van de zaak die zowel de vervanger van Meester De
Quévy als de eiser vroegen, werd geweigerd op grond van de discretionaire bevoegdheid van de voorzitter die de eiser, de betrokken advocaat
en de andere partijen dienaangaande heeft gehoord ;
— de voorzitter, na te hebben vastgesteld dat de eiser na het vertrek
van die advocaat niet langer wordt bijgestaan door een raadsman, de
zitting schorst om ambtshalve een advocaat toe te wijzen ;
— nadat werd vastgesteld dat de eiser werd bijgestaan door de aldus
toegewezen advocaat, de verdediging aan wie behoorlijk werd gevraagd
of zij een conclusie wenste neer te leggen met middelen zoals bedoeld
in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en of zij van plan was een
akte van verdediging op te maken, heeft verklaard geen conclusie neer
te leggen en geen akte van verdediging te hebben opgemaakt ;
— de rechtspleging werd voortgezet in aanwezigheid van de eiser, bijgestaan door de advocaat die door de voorzitter was toegewezen, zonder
dat de eiser een miskenning van het recht op een eerlijk proces heeft
opgeworpen.
Door aldus te handelen, heeft het hof van assisen het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet miskend.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat
de eiser tijdens het onderzoek van de zaak voor de rechters die het bestreden arrest hebben gewezen, de overige grieven heeft opgeworpen die
tot staving van zijn middel worden aangevoerd.
In zoverre die grieven niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden
opgeworpen, is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet
gewezen.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die op de algemene rol van het Hof zijn ingeschreven
onder de nummers P.14.1470.F en P.14.1495.F samen.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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17 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten:
mevr. Couquelet (bij de balie te Brussel), de heer De Quévy (bij de balie
te Brussel) en mevr. Ganeeva (bij de balie te Brussel).

N° 802
2°

— 17 december 2014
(AR P.14.1810.F)

KAMER

1° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — OMVANG VAN HET TOEZICHT.
2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG VAN HET TOEZICHT.
3° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — VOORWERP VAN HET TOEZICHT.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — VOORWERP VAN HET TOEZICHT.
5° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — OMVANG VAN HET TOEZICHT.
6° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG VAN HET TOEZICHT.
7° MACHTEN. — SCHEIDING DER MACHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — OMVANG VAN HET
TOEZICHT.
8° VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. — BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE
MAATREGEL. — ONDERZOEK VAN HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL.
9° ONDERZOEKSGERECHTEN. — VREEMDELINGEN. — MAATREGEL TOT VERWIJDERING VAN HET GRONDGEBIED. — MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING. —
BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT. — TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE
MAATREGEL. — ONDERZOEK VAN HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL.

1° en 2° De onderzoeksgerechten, die kennisnemen van een beroep van de
vreemdeling tegen een vrijheidsberovende maatregel met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied, gaan alleen na of de maatregel alsook de beslissing tot verwijdering waarop die maatregel steunt, in overeenstemming
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zijn met de wet, zonder zich over de opportuniteit van die maatregel te mogen
uitspreken (1). (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)
3° en 4° Het wettigheidstoezicht heeft betrekking op de formele geldigheid van
de akte, met name op de motivering en de overeenstemming ervan met zowel
de internationale rechtsregels met rechtstreekse werking in de nationale
rechtsorde, waaronder richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, als met de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
het toezicht houdt eveneens in dat de werkelijke toedracht en de juistheid
van de door de bestuurlijke overheid aangevoerde feiten worden nagegaan;
de rechter onderzoekt of de beslissing op een redengeving steunt die door
geen kennelijke beoordelingsfout of dwaling omtrent de feiten is aangetast (2). (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)
5°, 6° et 7° Artikel 237, derde lid, van het Strafwetboek en het grondwettelijk
beginsel van de scheiding der machten verbieden het onderzoeksgerecht om
de vrijheidsberovende maatregel van een vreemdeling te beoordelen op verdienste, relevantie of doeltreffendheid (3). (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)
8° en 9° Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten en de gegevens van het administratief dossier niet toelaten het bestaan na te gaan van het aangevoerde actuele en
reële risico op onderduiken, dat niet overeenkomstig wettelijke criteria beoordeeld bleek te zijn op grond van objectieve en ernstige elementen, in het licht
van de huidige toestand van de verweerder en van de omstandigheden van
het toezicht daarop, en uit het dossier evenmin blijkt dat de vreemdeling de
lopende verwijderingsprocedure zou belemmeren, kan het naar recht beslissen dat de beslissing tot vasthouding van de verweerder niet aan het subsidiariteitsbeginsel heeft voldaan. (Artt. 1, 11°, 7, derde lid, 71 en 72,
Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VAN ASIEL EN MIGRATIE T. E.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 17 november 2010, AR P.10.1676.F, AC 2010, nr. 682.
(2) Cass. 17 november 2010, AR P.10.1676.F, AC 2010, nr. 682.
(3) Id.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat het arrest, door de vasthoudingsmaatregel van de verweerder op te heffen, de artikelen 1, 11°, 7, Vreemdelingenwet en de artikelen 2, 3 en 62 Wet Motivering Bestuurshandelingen
schendt, alsook het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten miskent. De eiser voert in substantie aan dat het subsidiariteitsbeginsel bedoeld in artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet, door de
bestuurlijke overheid werd geëerbiedigd en dat de kamer van inbeschuldigingstelling wat de opportuniteit betreft het tegendeel heeft beslist.
2. Artikel 1, 11°, Vreemdelingenwet bepaalt dat onder risico op onderduiken moet worden verstaan “het feit dat een onderdaan van een derde
land die het voorwerp uitmaakt van een procedure tot verwijdering,
een actueel en reëel risico vormt om zich te onttrekken aan de autoriteiten. Daartoe baseert de minister of zijn gemachtigde zich op objectieve en ernstige elementen”. Krachtens artikel 7, derde lid, kan de
vreemdeling, tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast, met het oog op verwijdering
vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico
op onderduiken bestaat of wanneer de onderdaan van het derde land de
voorbereiding van de terugkeer of de verwijdering ontwijkt of belemmert.
3. Wanneer de onderzoeksgerechten kennisnemen van een beroep van
de vreemdeling tegen een vrijheidsbenemende maatregel die zijn verwijdering van het grondgebied beoogt, gaan zij alleen na of de maatregel alsook de beslissing tot verwijdering waarop die maatregel steunt
in overeenstemming zijn met de wet, zonder zich over de opportuniteit
van die maatregel te mogen uitspreken.
Het wettigheidstoezicht heeft betrekking op de formele geldigheid
van de akte, met name op de motivering en de overeenstemming ervan
met zowel de internationale rechtsregels met rechtstreekse werking in
de nationale rechtsorde, waaronder richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten
voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun
grondgebied verblijven, als met de Vreemdelingenwet.
Het toezicht houdt eveneens in dat de werkelijke toedracht en de
juistheid van de door de bestuurlijke overheid aangevoerde feiten
wordt nagegaan. De rechter onderzoekt of de beslissing op een redengeving steunt die door geen kennelijke beoordelingsfout of dwaling omtrent de feiten is aangetast.
Artikel 237, derde lid, Strafwetboek en het grondwettelijk beginsel
van de scheiding der machten verbieden het onderzoeksgerecht om de
maatregel te beoordelen op verdienste, relevantie of doeltreffendheid.
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4. De bestuurlijke overheid heeft de betwiste maatregel verantwoord
met het feit dat de verweerder het voorwerp is geweest van twee strafrechtelijke veroordelingen, dat de vereisten van openbare veiligheid
voorrang moeten krijgen op het recht op eerbiediging van het privé- en
gezinsleven, dat hij over geen identiteitsdocumenten beschikt, dat hij
kennis heeft gekregen van verschillende maatregelen tot verwijdering,
waarvan als laatste het uitwijzingsbevel van 10 maart 2010, waaraan hij
geen gevolg heeft gegeven, zodat het weinig waarschijnlijk is dat hij
vrijwillig gevolg zal geven aan een nieuw bevel om het grondgebied te
verlaten.
Zoals het arrest aangeeft, verantwoorden die redenen de invrijheidstelling van de verweerder niet naar recht.
5. Voor zijn beslissing om de verweerder vrij te laten, onderzoekt het
arrest de bij wet bepaalde voorwaarde van het risico op onderduiken en
stelt het vast dat hij al twee jaar bij zijn echtgenote verblijft met wie
hij drie kinderen heeft, dat hij zelf naar de politie is gegaan omdat hij
wist dat hij werd gezocht en dat hij vast werk heeft.
De appelrechters oordelen dat de motivering van het bevel om het
grondgebied te verlaten en de gegevens van het administratief dossier,
niet toelieten het bestaan na te gaan van het aangevoerde actuele en
reële risico op onderduiken dat niet, overeenkomstig de wettelijke criteria, beoordeeld bleek te zijn, op grond van objectieve en ernstige elementen, in het licht van de huidige toestand van de verweerder en van
de omstandigheden van het toezicht daarop. Ze verklaren voorts dat uit
het dossier evenmin bleek dat de verweerder de lopende verwijderingsprocedure zou belemmeren.
Met die overwegingen, waarop het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen en die, in strijd met wat de eiser aanvoert, niet volgen uit een opportuniteitscontrole, beslissen de appelrechters naar recht dat de
beslissing tot bewaring van de verweerder niet voldeed aan het subsidiariteitsbeginsel.
6. Voor het overige, in zoverre het middel gericht is tegen de vermelding dat noch de motivering van de akte noch het dossier aantonen dat
de titel van vrijheidsberoving werd verleend nadat de subsidiariteitsvoorwaarde in aanmerking was genomen, oefent het kritiek uit op een
overtollige reden van het arrest.
7. 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.
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17 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten:
mevr. Derriks (bij de balie te Brussel) en mevr. de Sousa (bij de balie te
Brussel).

N° 803
2°

— 17 december 2014
(AR P.14.1827.F)

KAMER

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. — VONNISGERECHT. — VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING. — BESLISSING TOT HANDHAVING. — OPGAVE VAN HET FEIT
WAARVOOR DE HECHTENISTITEL WERD VERLEEND. — VERPLICHTE VERMELDING.
2° VOORLOPIGE HECHTENIS. — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING. — VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING. — BESLISSING TOT HANDHAVING. — OPGAVE
VAN HET FEIT WAARVOOR DE HECHTENISTITEL WERD VERLEEND. — VERPLICHTE
VERMELDING.

1° en 2° Elke beslissing waarbij een, met toepassing van artikel 27, §§ 1 of 2,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ingediend verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen, moet met name de opgave bevatten van het feit waarvoor de hechtenistitel werd verleend (1). (Artt. 16, § 5,
eerste en tweede lid, en 27, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis)

(E.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel, correctionele kamer, van 1 december 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel: schending van de artikelen 16, § 5, eerste en
tweede lid, en 27, § 3, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet.
Uit de in het middel aangevoerde bepalingen volgt dat elke beslissing
waarbij een, met toepassing van artikel 27, § 1 of 2, Voorlopige Hechteniswet ingediend verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen, met
(1) Cass. 19 november 1996, AR P.96.1410.N, AC 1996, nr. 442.
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name de opgave moet bevatten van het feit waarvoor de hechtenistitel
werd verleend.
Het bestreden arrest vermeldt de wetsbepalingen die stellen dat de
feiten een misdaad of een wanbedrijf opleveren, stelt ook het bestaan
vast van zowel ernstige aanwijzingen van schuld als de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de eiser, die zijn vrijheidsberoving rechtvaardigen in het licht
van de criteria bepaald in artikel 16, § 1, van de voormelde wet.
Aangezien het hof van beroep evenwel verzuimd heeft de feiten te vermelden ten gevolge waarvan de onmiddellijke aanhouding van de eiser
werd bevolen, omkleedt het zijn beslissing niet regelmatig met redenen.
Het middel van de eiser dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden, 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, anders samengesteld.
17 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Close,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Roggen. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.
— Pleit:
mevr. Devlamincq (bij de balie te Brussel) en mevr. De Vlaemynck (bij
de balie te Brussel).

N° 804
1°

— 18 december 2014
(AR F.13.0068.F)

KAMER

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — LEVERING IN BELGIË. —
BUITENLANDSE LEVERANCIER. — BELGISCHE MEDECONTRACTANT. — BTW. —
HOOFDELIJKHEID. — VOORWAARDE.

Uit artikelen 1, § 1, 2, tweede lid, 50 tot 55, in het bijzonder artikelen 51, § 1,
1°, en 51bis, § 1, 3° alsook uit de koninklijke besluiten nr. 1 en 24 van 29 december 1992 volgt dat, om geheel of gedeeltelijk te ontkomen aan de hoofdelijkheid, de Belgische medecontractant van een buitenlandse leverancier die
aan de Belgische Staat belasting op een levering in België verschuldigd is,
melding moet kunnen maken van de betaling aan deze leverancier van de gehele of gedeeltelijke prijs en de bijhorende Belgische belasting (1).
(1) Zie de schriftelijke concl. OM.
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FINANCIËN C. S.)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 2 oktober 2012.
Op 25 november 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd ter griffie.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
In het cassatieverzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, voert de
eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Luidens artikel 1, § 1, Btw-wetboek wordt onder de naam belasting
over de toegevoegde waarde een omzetbelasting ingevoerd, die geheven
wordt onder de voorwaarden en met inachtneming van de regelen bepaald in dat wetboek.
Krachtens artikel 2, tweede lid (lees: eerste lid) van datzelfde wetboek zijn de leveringen van goederen en de diensten die door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden
verricht, aan de belasting onderworpen wanneer ze in België plaatsvinden.
De artikelen 50 tot 55 van dat wetboek, die de voldoening van de belasting regelen, en het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met
betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde wijzen aan wie schuldenaar is van de belasting tegenover de Schatkist voor leveringen van goederen in België. Het koninklijk uitvoeringsbesluit nr. 24 van 29 december 1992 bepaalt de
betalingsmodaliteiten ervan bij het bevoegde ontvangkantoor.
Artikel 51bis, § 1, 3°, Btw-wetboek bepaalt dat de medecontractant
van de schuldenaar van de belasting krachtens artikel 51, § 1, 1° eveneens met deze tegenover de Staat hoofdelijk is gehouden tot het bedrag
van de belasting wanneer de factuur of het als zodanig geldend stuk het
bedrag van de op de handeling verschuldigde belasting niet of onjuist
vermeldt.
Krachtens artikel 51bis, § 2 van datzelfde wetboek, in de versie ervan
die van toepassing is op het geschil, is de medecontractant van degene
die krachtens artikel 51, § 1, 1° schuldenaar is van de belasting, indien
hij de identiteit van zijn leverancier aantoont en bewijst hem de prijs
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en de bijhorende belasting of een deel ervan te hebben betaald, in die
mate van de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen.
Uit het geheel van die bepalingen volgt dat, om geheel of gedeeltelijk
te ontkomen aan de hoofdelijkheid, de medecontractant van een leverancier die aan de Belgische Staat belasting op een levering in België
verschuldigd is, moet kunnen aantonen dat hij aan die leverancier de
gehele prijs of een deel ervan en de bijhorende Belgische belasting heeft
betaald.
Het arrest stelt vast dat de verweerder, die in België gevestigd is, niet
btw-plichtig was op het ogenblik van de feiten en dat de litigieuze facturen, die in 2005 te zijner naam werden opgesteld met een Duitse belasting over de toegevoegde waarde van 16 procent, betrekking hadden
op de levering van een zelfbouwwoning in België door een Duitse vennootschap.
Het arrest oordeelt dat de eiser terecht de betaling eist van de Belgische belasting over de toegevoegde waarde van 21 procent op de aldus
gefactureerde prijs en dat de verweerder hoofdelijke medeschuldenaar
is van deze belasting op grond van voornoemd artikel 51bis, § 1, 3°.
Uit die vermeldingen, waaruit blijkt dat de verweerder geen enkel bedrag aan zijn leverancier heeft betaald dat overeenstemt met een Belgische belasting over de toegevoegde waarde, heeft het arrest niet
zonder de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen te schenden,
kunnen afleiden dat “de voorwaarden voor een gedeeltelijke bevrijding
van de hoofdelijkheid vervuld zijn” en dat “de hoofdelijkheid dient te
worden beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de
belasting die betaald werd aan de [Duitse] leverancier en de belasting
die verschuldigd is [aan de eiser]”.
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 beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
18 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Andersluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.
— Advocaat: de
heer T’Kint.
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N° 805
1° KAMER — 18 december 2014
(AR F.13.0074.F-F.13.0079.F)
INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — AANSLAG VAN
AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG. — VERZOEK OM INLICHTINGEN. — KENNISGEVING VAN AANWIJZINGEN VAN BELASTINGONTDUIKING. — VORM. — WETTELIJKE VOORWAARDEN.

Uit artikelen 316 en 333, derde lid van het WIB92 volgt niet dat een kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden wanneer zij in het verzoek om inlichtingen zelf vervat zit of,
indien zij erin vervat zit, wanneer zij opgenomen is in de uiteenzetting van
de vragen in plaats van eraan vooraf te gaan. (artt. 316 en 333, derde lid
WIB92)

(B. E.A. T. BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN

FINANCIËN)

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift AR nr. F.13.0074.F hebben de eisers een cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel
van 16 juni 2010.
Naar aanleiding van het toezenden van het administratief dossier
door de verweerder werd een afschrift van het verzoekschrift ingeschreven onder AR nr. F.13.0079.F.
Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In hun cassatieverzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, voeren de
eisers vijf middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Rechtspleging
Het verzoekschrift kreeg twee afzonderlijke rolnummers. Aangezien
het om hetzelfde cassatieberoep gaat, dient de rechtspleging met rolnummer F.13.0079.F doelloos te worden verklaard.
Beoordeling
Eerste middel
Eerste twee onderdelen
In zoverre de onderdelen de schending aanvoeren van artikel 240, derde lid, WIB64, dat geen verband houdt met het geschil, zijn ze niet ontvankelijk.
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Krachtens artikel 333, derde lid, WIB92, zoals het van toepassing is op
het geschil, kan de administratie de in titel VII, hoofdstuk III, van dat
wetboek bedoelde onderzoekingen verrichten gedurende de in artikel
354, tweede lid, bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, op voorwaarde dat de administratie de belastingplichtige vooraf schriftelijk
en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde tijdperk.
Onder hoofdstuk III van titel VII bepaalt artikel 316 van dat wetboek,
zoals het van toepassing is op het geschil, dat 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 te rekenen van de derde
werkdag volgend op de 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.
Uit die bepalingen volgt niet dat een kennisgeving van aanwijzingen
van belastingontduiking niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden
wanneer zij in het verzoek om inlichtingen zelf vervat zit of, indien zij
erin vervat zit, wanneer zij opgenomen is in de uiteenzetting van de
vragen in plaats van eraan vooraf te gaan.
De vermeende schending van de artikelen 1319 tot 1322 Burgerlijk
Wetboek is voor het overige volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 333, derde lid, WIB92.
In zoverre de onderdelen niet ontvankelijk zijn, kunnen ze niet worden aangenomen.
(…)
Dictum
Het Hof,
Verklaart de rechtspleging AR nr. F.13.0079.F doelloos.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
18 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Geubel. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal.
— Advocaat:
mevr. Vanhaelst (bij de balie te Brussel), de heer De Bruyn.

N° 806
1°

— 18 december 2014
(AR F.13.0174.F)

KAMER

1° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — BESTUURSHANDELING. — UITDRUKKELIJKE MOTIVERING. — INHOUD.
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2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — DWANGBEVEL. — BESTUURSHANDELING. — UITDRUKKELIJKE MOTIVERING. — AFDOENDE MOTIVERING. — RECHTER. — FEITELIJKE BEOORDELING. — GRENS.

1° Het feit dat het dwangbevel, dat een bestuurshandeling is waarop de Wet
motivering bestuurshandelingen van toepassing is, de belastingschuld concretiseert, impliceert dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid
van de schuldenaar duidelijk worden gemaakt.
2° Ook al komt het de feitenrechter toe om in feite te oordelen of de motivering
van de beslissing afdoende is, toch mag hij het wettelijke begrip van de motiveringsplicht die rust op de overheden, niet miskennen.

(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T.
VERTONGEN & CIE B.V.B.A.)

BAUDOUX,

ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieverzoekschrift is gericht tegen het arrest van het hof van
beroep te Brussel van 20 juni 2013.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in het cassatieverzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 85, § 1, eerste lid, Btw-wetboek wordt, bij gebreke
van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, door de met invordering belaste ambtenaar een
dwangbevel uitgevaardigd.
Dat dwangbevel is een bestuurshandeling waarop de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is.
Volgens artikel 3 van die wet moet de administratie de juridische en
feitelijke overwegingen vermelden die ten grondslag liggen aan het uitgevaardigde dwangbevel. De motivering moet bovendien afdoende zijn.
Een afdoende motivering moet de bestemmeling de mogelijkheid bieden de gronden te kennen van de beslissing die hem aanbelangt. Het afdoende karakter hangt af van het geheel van de omstandigheden van de
zaak.
Inzake belasting over toegevoegde waarde vormt het dwangbevel,
enerzijds, een taxatietitel die de belastingschuld concretiseert bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde
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belasting, en, anderzijds, een akte die geldt als uitvoerbare titel met
het oog op de invordering van die belastingschuld. Het feit dat het
dwangbevel de belastingschuld concretiseert, houdt in dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar worden gepreciseerd.
Ook al komt het de feitenrechter toe om in feite te oordelen of de motivering van de beslissing afdoende is, toch mag hij het wettelijke begrip van de motiveringsplicht die rust op de overheden, niet
miskennen.
Het arrest stelt vast dat “het dwangbevel verwijst naar een procesverbaal van regularisatie van 6 mei 1996 […] waarvan [de verweerster]
kennis heeft gekregen” en “waaruit blijkt dat [de verweerster] ten onrechte de volledige btw op de in een eerder stadium verrichte handelingen heeft afgetrokken, terwijl zij een gemengde belastingplichtige was
en zij, volgens de administratie, toepassing had moeten maken van het
in artikel 46, § 1, Btw-wetboek bepaalde algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek”, en dat “de verificateur, die het proces-verbaal heeft opgemaakt, het algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek voor de
kalenderjaren 1993, 1994 en 1995 vastgesteld heeft op respectievelijk
0 pct., 2 pct. en 6 pct. De verificateur heeft de aftrekbare bedragen
verhoogd voor de kalenderjaren 1993, 1994 en 1995, en heeft de terugbetaling gevorderd van respectievelijk 390.468 frank, 317.312 frank en
309.106 frank, zijnde een totaal van 1.016.876 frank, dat [de verweerster]
ten onrechte had afgetrokken”.
Het arrest stelt aldus vast dat het dwangbevel, dat verwees naar dat
proces-verbaal, dat ter kennis van de verweerster is gebracht, de hoedanigheid van de schuldenaar, het belastbare feit, de omvang en de oorzaak van de belastingschuld vermeldt.
Het hof van beroep schendt artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wanneer het beslist dat het litigieuze dwangbevel in het licht van de vereisten van de wet niet afdoende is gemotiveerd omdat het geen enkel
feitelijk gegeven bevat dat verantwoordt waarom de regeling van artikel 46 Btw-wetboek op de verweerster wordt toegepast.
In zoverre is het middel gegrond.
Overige grieven
De overige grieven hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het verweersters
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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18 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Storck,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: mevr. Regout. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Henkes, advocaat-generaal. — Pleit: de heer T’Kint, de
heer Glaude (bij de balie te Brussel).

N° 807
1°

— 18 december 2014
(AR F.14.0022.F)

KAMER

CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — ALGEMEEN. — CASSATIEVERZOEKSCHRIFT. — UITEENZETTING VAN DE MIDDELEN. — LEEMTES. —
TOELICHTING. — DRAAGWIJDTE.

Ook al mag de toelichting een onduidelijkheid met betrekking tot het middel
verhelpen door een element dat reeds aanwezig is in de uiteenzetting, te verduidelijken, zij mag geen aanvulling vormen op de leemtes in de uiteenzetting (1).

(STAD LUIK T. BLOKKER N.V.)
ARREST (vertaling).
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Luik van 29 mei 2013.
Op 25 november 2014 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd ter griffie.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het reglement van de stad Luik van 3 september
2001 betreffende de belasting op huis-aan-huisbladen;
— wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van
de titel van beroepsjournalist;
— artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist:
“Het belastingreglement betreft ‘de voor de ontvangers gratis huis-aan-huisbedeling van niet-geadresseerd drukwerk dat minder dan dertig procent niet-publicitaire redactionele teksten bevat’ (artikel 2);
(1) Zie de concl. OM.
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Voor het overige dient ‘onder ‘redactionele teksten’ te worden verstaan:
a) ‘teksten geschreven door journalisten in de uitoefening van hun beroep’ (artikel 4);
Het belastingreglement vereist niet dat de redactionele teksten opgesteld
worden door beroepsjournalisten in de zin van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist, die
onder meer vereist dat die werkzaamheid ten minste tijdens een welbepaalde
tijd als gewoon beroep wordt uitgeoefend;
[De verweerster] legt in haar dossier attesten over van journalisten die een
perskaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben, alsook een verklaring van de naamloze vennootschap Auxi press volgens welke de teksten door
beroepsjournalisten opgesteld zijn;
De eerste rechter maakt ook melding, zonder daarop te worden tegengesproken, van een verklaring van de vennootschap New Age Technology die aantoont
dat de gepubliceerde artikelen door beroepsjournalisten zijn opgesteld, en van
de vaststelling dat alle niet-publicitaire teksten van de folders ondertekend waren en dat de ondertekenaars beroepsjournalisten waren;
[De eiseres] betwist evenmin dat de niet-publicitaire artikelen door journalisten zijn opgesteld, maar betoogt dat niet is aangetoond dat ze opgesteld zijn
door journalisten ‘in de uitoefening van hun beroep’;
Aangezien blijkt dat de bewuste artikelen door beroepsjournalisten zijn geschreven en aan de uitgever worden bezorgd door gespecialiseerde firma’s, zoals
Auxi press, die met die journalisten werkt, volgt daaruit dat de artikelen door
die journalisten ‘in de uitoefening van hun beroep’ zijn opgesteld, zonder dat het
gebruik van de bewoordingen door het reglement een welbepaald bijzonder vereiste bevat betreffende de inhoud van de door de beroepsjournalisten opgestelde
teksten”.
Grieven
Het belastingreglement van de stad Luik van 3 september 2001 betreffende de
belasting op huis-aan-huisbladen bepaalt :
Artikel 1. — Ten voordele van de stad Luik wordt voor het aanslagjaar 2002 tot
2006 een gemeentebelasting vastgesteld op de “huis-aan-huisbladen”, te weten:
belasting op de bedeling aan huis van reclamebladen en -kaarten, van stalen alsook van catalogi en van kranten, indien die drukwerken niet geadresseerd zijn.
Artikel 2. — Het betreft de voor de ontvangers gratis huis-aan-huisbedeling
van niet geadresseerd drukwerk dat minder dan dertig procent niet-publicitaire
redactionele teksten bevat.
Artikel 4. — Onder “redactionele teksten” moet worden verstaan
a) teksten geschreven door journalisten in de uitoefening van hun beroep;
b) teksten die aan een plaatselijke bevolking (onder “plaatselijk” moet worden verstaan de in het distributiegebied gelegen gemeente of gemeenten), informatie
geven
over
hulpdiensten,
openbare
diensten,
ziekenfondsen,
ziekenhuizen, wachtdiensten (artsen — verplegenden — apothekers —
dierenartsen) die in de gemeente(n) gevestigd zijn;
c) politiek nieuws, nieuws over sport, cultuur, kunst, letteren en wetenschap;
d) informatie over erediensten en vrijzinnigheid, aankondiging van lokale activiteiten in de zin van punt b) zoals feesten en kermissen, schoolfeesten, activiteiten van jeugdhuizen en culturele centra, sportmanifestaties, concerten,
tentoonstellingen en zitdagen van politici;
e) verkiezingsberichten.
Het arrest dat overweegt dat de artikels in de belaste reclamebladen ‘redactionele teksten’ zijn en door journalisten in de uitoefening van hun beroep zijn
geschreven, schendt de bepalingen van het in het middel vermelde belastingreglement van 3 september 2001.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek bevat het cassatieverzoekschrift de uiteenzetting van de middelen van de eiser, zijn conclusie en de vermelding van de wettelijke bepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd, een en ander op straffe van nietigheid.
Enerzijds preciseert het middel niet hoe artikel 149 Grondwet en de
wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming
van de titel van beroepsjournalist geschonden zijn.
Anderzijds beperkt de uiteenzetting van het middel zich, na de bepalingen te hebben weergegeven van het belastingreglement van de stad
Luik van 3 september 2001 waarvan het de schending aanvoert, tot louter de vermelding dat “het arrest, door te overwegen dat de artikels in
de belaste reclamebladen ‘redactionele teksten’ zijn en door journalisten in de uitoefening van hun beroep zijn geschreven, [die] bepalingen
schendt”, en biedt het niet de mogelijkheid de grief te ontwaren die de
eiseres tegen het arrest wil aanvoeren.
Ook al mag de toelichting een onduidelijkheid met betrekking tot
het middel verhelpen door een element dat reeds aanwezig is in de uiteenzetting te verduidelijken, zij mag geen aanvulling vormen op de
leemtes in de uiteenzetting.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
18 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer
Storck, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Henkes,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Delobbe (bij de balie te Luik)
en de heer Delannoy (bij de balie te Brussel).

N° 808
2°

— 23 december 2014
(AR P.13.1892.N)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — AKTE VAN AANHANGIGMAKING. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — INHOUD. — VERMELDING VAN DE
PRECIEZE FEITEN DIE TEN LASTE WORDEN GELEGD.
2° RECHTBANKEN. — STRAFZAKEN. — STRAFVORDERING. — AKTE VAN AANHANGIGMAKING. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — OMSCHRIJVING VAN HET
FEIT ONVOLDOENDE NAUWKEURIG BEPAALD. — OPDRACHT VAN DE RECHTER.
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3° STRAFVORDERING. — AKTE VAN AANHANGIGMAKING. — BESCHIKKING TOT
VERWIJZING. — ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN HET MISDRIJF. — ONTVANKELIJKHEID.

1° De akte van aanhangigmaking moet aangeven welke precieze feiten ten laste worden gelegd zodat de beklaagde zich daartegen kan verdedigen (1).
2° en 3° Enkel wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in
de akte van aanhangigmaking uit het dossier niet op te maken is welk precies
feit bedoeld wordt, is het de rechter niet mogelijk te bepalen welk feit bij hem
aanhangig is en kan hij de strafvordering onontvankelijk verklaren; wanneer de omschrijving van het feit wel is bepaald, maar niet voldoende nauwkeurig is, staat het aan de rechter, nadat hij desgevallend de partijen heeft
uitgenodigd daarover standpunt in te nemen, die omschrijving te preciseren
met eerbiediging van het recht op tegenspraak (2).

(V. T. V.)
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, een middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.a EVRM en de artikelen 145, 182, 184 en 211 Wetboek van Strafvordering: het arrest stelt
vast dat de telastlegging betrekking heeft op “het afleggen van een valse eed bij de boedelbeschrijving te Kortrijk op 21 januari 2004” en dat
het niet mogelijk is het voorwerp van het ten laste gelegde te bepalen,
behoudens in zoverre het betrekking heeft op het bronzen beeld, omdat
niet kan worden bepaald “omtrent welke goederen uit welk vermogen
door [de verweerder] een valse eed op 21 januari 2004 werd afgelegd”; uit
deze redengeving blijkt dat de appelrechters in staat zijn geweest het
feit van de telastlegging te bepalen, doch enkel uit de omschrijving ervan niet konden afleiden over welke goederen uit welk vermogen door
de verweerder een valse eed werd afgelegd; de omstandigheid dat de omschrijving van het ten laste gelegde feit te algemeen is, laat de rechter
(1) Zie Cass. 18 oktober 2011, AR P.11.0481.N, AC 2011, nr. 553.
(2) Id.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3039 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

N° 808 - 23.12.14

ARRESTEN VAN CASSATIE

3039

niet toe de strafvordering niet-ontvankelijk te verklaren; hij dient zelf
de telastlegging te preciseren op grond van de gegevens van het strafdossier en het blijkt niet dat de appelrechters daartoe een poging hebben ondernomen; aldus vermochten zij niet de strafvordering en de
burgerlijke rechtsvordering onontvankelijk te verklaren, behoudens in
zoverre zij betrekking hebben op de feiten in verband met het bronzen
beeld.
2. De akte van aanhangigmaking moet aangeven welke precieze feiten ten laste worden gelegd zodat de beklaagde zich daartegen kan verdedigen.
Enkel wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in
de akte van aanhangigmaking uit het dossier niet op te maken is welk
precies feit bedoeld wordt, is het de rechter niet mogelijk te bepalen
welk feit bij hem aanhangig is en kan hij de strafvordering onontvankelijk verklaren. Wanneer de omschrijving van het feit wel is bepaald,
maar niet voldoende nauwkeurig is, staat het aan de rechter, nadat hij
desgevallend de partijen heeft uitgenodigd daarover standpunt in te nemen, die omschrijving te preciseren met eerbiediging van het recht op
tegenspraak.
Het arrest oordeelt, eensdeels, dat de telastlegging het afleggen van
een valse eed bij de boedelbeschrijving te Kortrijk op 21 januari 2004 betreft en, anderdeels, dat de appelrechters in de onmogelijkheid zijn, met
uitzondering van het bronzen beeld, het voorwerp van het ten laste gelegde te bepalen, meer concreet te bepalen over welke goederen uit welk
vermogen door de verweerder een valse eed op 21 januari 2004 werd afgelegd. Aldus blijkt dat de appelrechters wel degelijk in staat zijn om het
feit der telastlegging te bepalen, maar dat de omschrijving van het ten
laste gelegde voor hen onvoldoende nauwkeurig is. Zij preciseren die omschrijving evenwel niet. Op grond van die redenen vermochten de appelrechters dan ook niet naar recht de burgerlijke rechtsvordering
onontvankelijk te verklaren wegens de onontvankelijkheid van de strafvordering.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel dat niet kan leiden tot een ruimere cassatie of een
cassatie zonder verwijzing, behoeft geen antwoord.
Omvang van de cassatie
4. De hierna uit te spreken vernietiging brengt niet de vernietiging
met zich mee van de beslissing waarbij de burgerlijke rechtsvordering
met betrekking tot het bronzen beeld ongegrond wordt verklaard.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering van de eiser niet ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten van zijn cassatieberoep
en de verweerder tot de overige kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
23 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Verbist.

N° 809
2°

— 23 december 2014
(AR P.14.1145.N)

KAMER

1° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER.
— HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE. — BETWISTING DIE TOT HOGER BEROEP KAN LEIDEN TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING DIE DOOR EEN
ANDERE PARTIJ DAN DE APPELLANT IS OPGEWORPEN.
HET HOGER BEROEP.

— ONTVANKELIJKHEID VAN

— VOORWAARDEN.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN. — REGELING

VAN DE RECHTSPLEGING.

SCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER.
VERDENKINGGESTELDE.

— BETWISTING

— HOGER

— BE-

BEROEP VAN DE IN-

DIE TOT HOGER BEROEP KAN LEIDEN

TEGEN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING DIE DOOR EEN ANDERE PARTIJ DAN DE
APPELLANT IS OPGEWORPEN.

— ONTVANKELIJKHEID

VAN HET HOGER BEROEP.

—

VOORWAARDEN.
3° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN
DE RECHTSPLEGING. — OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — INDIVIDUELE BEOORDELING.
4° ONDERZOEKSGERECHTEN. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN
DE RECHTSPLEGING. — ARTIKEL 6.1 EVRM. — OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — INDIVIDUELE BEOORDELING.
5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — HOGER
BEROEP. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — ARTIKEL 6.1 EVRM. — OVERSCHRIJDING
VAN DE REDELIJKE TERMIJN. — INDIVIDUELE BEOORDELING.
6° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — REDELIJKE TERMIJN. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN
DE RECHTSPLEGING. — MEDE-INVERDENKINGGESTELDE VOERT DE OVERSCHRIJ-
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— BESCHIKKING

TOT VERWIJZING.

— HO-

— ONTVANKELIJKHEID.

7° ONDERZOEKSGERECHTEN. — KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. —
BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING. — MEDE-INVERDENKINGGESTELDE VOERT DE OVERSCHRIJDING
VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — HOGER
BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
8° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. — GERECHTELIJK ONDERZOEK. — ALLERLEI. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. — ONDERZOEKSGERECHTEN. —
TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — MEDE-INVERDENKINGGESTELDE VOERT DE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN AAN. —
BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — HOGER BEROEP. — ONTVANKELIJKHEID.
9° HOGER BEROEP. — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). — BESLISSINGEN EN PARTIJEN. — BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK. —
ONDERZOEKSGERECHTEN. — TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. — MEDE-INVERDENKINGGESTELDE VOERT DE OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN AAN. — BESCHIKKING TOT VERWIJZING. — HOGER BEROEP.
— ONTVANKELIJKHEID.

1° en 2° De wet vereist niet dat de betwisting die tot hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan leiden, door de appellant zelf wordt opgeworpen; zij kan ook door een andere partij worden opgeworpen mits het gaat om
een identieke betwisting voor de appellant en de andere partijen die deze betwisting hebben aangevoerd (1). (Art. 135, § 2, Wetboek van Strafvordering)
3°, 4° en 5° Wanneer eenzelfde gerechtelijk onderzoek betrekking heeft op verschillende inverdenkinggestelden, worden de duur ervan en de gevolgen die
daaruit voortvloeien niet samen maar individueel beoordeeld ten aanzien
van ieder van hen; de datum van de strafbare feiten, de inverdenkingstellingen, de aanvang van de termijn, de ontwikkeling van het onderzoek, de ingewikkeldheid van de zaak of de houding van de opsporings- of
vervolgingsautoriteit zijn immers niet noodzakelijk voor iedereen dezelfde (2).
6°, 7°, 8° en 9° De betwisting die een inverdenkinggestelde bij de kamer van
inbeschuldigingstelling heeft opgeworpen met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn wat hem betreft, maakt geen identieke betwisting aanhangig ten aanzien van een andere inverdenkinggestelde die zich
daarover niet heeft beklaagd (3). (Art. 135, Wetboek van Strafvordering)

(C. E.A. T. L. E.A.)
(1) Zie Cass. 21 november 2012, AR P.12.0959.F, AC 2012, nr. 627.
(2) Zie Cass. 6 maart 2013, AR P.12.1980.F, AC 2013, nr. 149.
(3) Zie Cass. 6 maart 2013, AR P.12.1980.F, AC 2013, nr. 149.
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ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 juni 2014.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 127, 135, 223 en
235bis Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting: door te oordelen dat de duur van eenzelfde gerechtelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende gevolgen, individueel
moeten worden beoordeeld ten aanzien van de inverdenkinggestelden,
en de schriftelijke conclusie moet zijn neergelegd door de inverdenkinggestelde die beroep aantekent, voegt het arrest een voorwaarde toe
aan artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering en beantwoordt het
niet eisers’ verweer.
4. De artikelen 127 en 223 zijn vreemd aan de aangevoerde grief.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
5. Voor de raadkamer hebben de eisers niet zelf één van de middelen
aangevoerd die in artikel 135, § 2, van het voormelde wetboek zijn bedoeld.
De wet vereist niet dat de betwisting die tot hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing kan leiden, door de appellant zelf wordt opgeworpen. Zij kan ook door een andere partij worden opgeworpen. Vereist
is evenwel dat het gaat om een identieke betwisting voor de appellant
en de andere partijen die deze betwisting hebben aangevoerd.
6. Wanneer eenzelfde gerechtelijk onderzoek betrekking heeft op verschillende inverdenkinggestelden, worden de duur ervan en de gevolgen
die daaruit voortvloeien niet samen maar individueel beoordeeld ten
aanzien van ieder van hen. De datum van de strafbare feiten, de inverdenkingstellingen, de aanvang van de termijn, de ontwikkeling van het
onderzoek, de ingewikkeldheid van de zaak of de houding van de opsporings- of vervolgingsautoriteit zijn immers niet noodzakelijk voor iedereen dezelfde.
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Daaruit volgt dat de betwisting die een inverdenkinggestelde bij de
kamer van inbeschuldigingstelling heeft opgeworpen met betrekking
tot de overschrijding van de redelijke termijn wat hem betreft, geen
identieke betwisting aanhangig maakt ten aanzien van een andere inverdenkinggestelde die zich daarover niet heeft beklaagd.
7. Door op die grond te oordelen dat de betwisting die de medebeklaagden van de eisers met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn voor de raadkamer aanhangig hebben gemaakt, niet
identiek is aan deze die de eisers hadden kunnen aanvoeren, voegt het
arrest geen voorwaarde toe aan artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering en beantwoordt het eisers’ verweer.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
8. Hieruit volgt dat het arrest geen uitspraak doet met toepassing van
artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre gericht tegen de beslissing van het arrest over de betwisting met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn, zijn
de cassatieberoepen eveneens voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid
van de cassatieberoepen, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
23 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat: de heer Libeert (bij de balie te
Veurne).

N° 810
2°

— 23 december 2014
(AR P.14.1384.N)

KAMER

1° RECHT VAN VERDEDIGING. — STRAFZAKEN. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN VAN ZIJN KEUZE. — DRAAGWIJDTE. — VERZOEK TOT UITSTEL. — CRITERIA VAN BEOORDELING VAN HET VERZOEK
TOT UITSTEL.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 6. — ARTIKEL 6.1. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT OP BIJSTAND VAN
EEN RAADSMAN VAN ZIJN KEUZE. — DRAAGWIJDTE. — VERZOEK TOT UITSTEL. —
CRITERIA VAN BEOORDELING VAN HET VERZOEK TOT UITSTEL.
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3° ADVOCAAT. — INVERDENKINGGESTELDE. — RECHT OP BIJSTAND VAN EEN
RAADSMAN VAN ZIJN KEUZE. — DRAAGWIJDTE. — VERZOEK TOT UITSTEL. — CRITERIA VAN BEOORDELING VAN HET VERZOEK TOT UITSTEL.

1°, 2° en 3° Het recht voor de inverdenkinggestelde om bijstand te hebben van
een raadsman van zijn keuze is niet absoluut en wanneer een advocaat ter
rechtszitting verzoekt de behandeling van de zaak uit te stellen opdat de inverdenkinggestelde die hij vertegenwoordigt zou worden bijgestaan door de
advocaat van zijn keuze, dan beoordeelt de rechter dat verzoek onaantastbaar aan de hand van alle concrete omstandigheden van de zaak en in het
licht van de vereisten van een behoorlijke rechtsbedeling; de rechter kan
daarbij onder meer rekening houden met de aard en het verloop van de procedure, de mogelijkheden voor de gekozen advocaat om ondanks zijn afwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde te organiseren en de
mogelijkheid voor de ter rechtszitting aanwezige advocaat om de inverdenkinggestelde naar behoren te verdedigen.

(D.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 augustus 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert in zijn beide onderdelen schending aan van artikel 6.3.b en 6.3.c EVRM, artikel 14.3.b en 14.3.d IVBPR, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
2. Artikel 6.3.b en 6.3.c EVRM en artikel 14.3.b en 14.3.d IVBPR zijn
niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen
over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre de onderdelen schending van die verdragsbepalingen aanvoeren, falen zij naar recht.
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte weigert de eiser een kort uitstel toe te staan om te worden verdedigd door de raadsman van zijn keuze; noch de kamer van inbeschuldigingstelling noch de
procureur-generaal hebben gereageerd op het schriftelijke verzoek van
eisers raadsman om een kort uitstel toe te staan omdat hij op de
rechtsdag met vakantie was; alleen eisers raadsman kende het dossier
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en kon eisers belangen op de rechtszitting behartigen; eisers recht op
vrije keuze van zijn raadsman veronderstelt een effectieve bijstand
door een advocaat die het dossier kent; indien de waarborg van het
recht van verdediging dit vereist, is de rechter verplicht de zaak naar
een latere datum te verschuiven; er is hier geen sprake van misbruik;
het arrest dat enkel verwijst naar de vereisten van een goede rechtsbedeling om geen uitstel te verlenen, neemt daarbij eisers recht op effectieve bijstand door de raadsman van zijn keuze niet in acht en
verantwoordt de beslissing niet naar recht.
4. Het recht voor de inverdenkinggestelde om bijstand te hebben van
een raadsman van zijn keuze is niet absoluut. Wanneer een advocaat ter
rechtszitting verzoekt de behandeling van de zaak uit te stellen opdat
de inverdenkinggestelde die hij vertegenwoordigt zou worden bijgestaan door de advocaat van zijn keuze, dan beoordeelt de rechter dat
verzoek onaantastbaar aan de hand van alle concrete omstandigheden
van de zaak en in het licht van de vereisten van een behoorlijke rechtsbedeling. De rechter kan daarbij onder meer rekening houden met de
aard en het verloop van de procedure, de mogelijkheden voor de gekozen advocaat om ondanks zijn afwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde te organiseren en de mogelijkheid voor de ter
rechtszitting aanwezige advocaat om de inverdenkinggestelde naar behoren te verdedigen.
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat in een dergelijk geval de
rechter de zaak steeds moet uitstellen, faalt het naar recht.
5. De appelrechters oordelen:
“Vóór 24 juli 2014 had de raadsman van [de eiser] kennis van het feit
dat de zaak zou worden behandeld op de zitting van de Kamer van inbeschuldigingstelling te Gent van 7 augustus 2014.
De Kamer van inbeschuldigingstelling ontkent het recht van de
raadsman niet om verlof te nemen in volle vakantieperiode. Dit neemt
echter niet weg dat tussen het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het moment van de behandeling en het ogenblik waarop hij in
verlof is gegaan 7 dagen zijn verstreken en hij zodoende voldoende tijd
heeft gehad de verdediging van zijn cliënt op behoorlijke wijze te organiseren.
De bijstand van een advocaat is in deze zaak niet verplicht en bovendien werd [de eiser] ter zitting vertegenwoordigd door een advocaat van
het kantoor van de advocaat van zijn keuze, die kennis heeft van het
dossier.
Tot slot moet gezegd worden dat in een zaak met 8 inverdenkinggestelden, het in het kader van een goede rechtsbedeling onmogelijk is,
dat aan elke advocaat die om verlofredenen een uitstel vraagt, dit ook
zou worden toegekend.”
Aldus onderzoeken de appelrechters aan de hand van een geheel van
concrete omstandigheden of eisers recht van verdediging, met inbegrip
van zijn recht op vrije keuze van zijn raadsman, vereiste dat de zaak
werd uitgesteld en besluiten zij dat dit niet het geval was. Die beslissing is naar recht verantwoord.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat
tussen het moment waarop eisers raadsman kennis kreeg van de rechtsdag en het moment waarop hij met vakantie vertrok, er 7 dagen zijn
verstreken en hij voldoende tijd heeft gehad om de verdediging van zijn
cliënt op behoorlijke wijze te organiseren; krachtens artikel 235ter, § 2,
Wetboek van Strafvordering ligt het dossier slechts 48 uur vóór de
rechtszitting ter inzage op de griffie; inzage was slechts mogelijk nadat
eisers raadsman met vakantie was vertrokken, zodat het hem niet mogelijk was voordien eisers verdediging op behoorlijke wijze te organiseren; aldus wordt het recht om te beschikken over de tijd en faciliteiten
die nodig zijn voor eisers verdediging slechts theoretisch en illusoir geboden, wat des te meer klemt gelet op het uitzonderlijke karakter van
de aan de orde zijnde procedure.
7. De appelrechters betrekken de mogelijkheid van eisers raadsman
tot inzage in het strafdossier niet bij hun oordeel dat die raadsman voldoende tijd heeft gekregen om eisers verdediging te organiseren. Zij
steunen dat oordeel integendeel enkel op het tijdsverloop tussen de
kennisgeving van de rechtsdag en het vertrek op vakantie van eisers
raadsman.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een onjuiste lezing van het arrest, mist het feitelijke grondslag.
8. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit die vergeefse aanvoering, is
het niet ontvankelijk.
9. Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantastbare
oordeel van de appelrechters dat eisers raadsman voldoende tijd heeft
gekregen om eisers verdediging naar behoren te organiseren of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd
is.
In zoverre is het onderdeel evenmin ontvankelijk.
Tweede middel
10. Het middel voert miskenning aan van de algemene rechtsbeginselen van de motiveringsplicht van de rechter en de verplichting voor het
onderzoeksgerecht te antwoorden op de conclusie van de inverdenkinggestelde: het arrest beantwoordt niet eisers bij conclusie aangevoerde
verweer dat indien geen uitstel wordt verleend, eisers recht van verdediging wordt miskend; de motivering van het arrest kan niet volstaan,
daar het rechtens en feitelijk onmogelijk was voor de raadsman van de
eiser om de verdediging op een behoorlijke wijze te organiseren omdat
het dossier overeenkomstig artikel 235ter, § 2, Wetboek van Strafvordering slechts 48 uur vóór de rechtszitting ter inzage ligt op de griffie.
11. Met de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel
van het eerste middel, beantwoordt het arrest eisers verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
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12. Voor het overige is het middel dat formeel opkomt tegen een motiveringsgebrek, in werkelijkheid afgeleid uit de in het tweede onderdeel van het eerste middel vergeefs aangevoerde onwettigheid.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
23 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten: de heer Van
Cauter (bij de balie te Gent).

N° 811
2°

— 23 december 2014
(AR P.14.1422.N)

KAMER

1° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.1. — ARTIKEL 5.1.E. — GEESTESZIEKEN. — RECHTMATIGE
GEVANGENHOUDING. — CRITERIA. — GEVOLG.
2° RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — ARTIKEL 5. — ARTIKEL 5.4. — GEESTESZIEKEN. — RECHTMATIGE AANHOUDING. —
CRITERIA. — GEVOLG.
3° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. — HOGE COMMISSIE. —
GEESTESZIEKEN. — RECHTMATIGHEID VAN DE AANHOUDING. — ARTIKELEN 5.1.E
EN 5.4 EVRM. — CRITERIA. — ONRECHTMATIGHEID BIJ DE UITVOERING VAN DE
INTERNERINGSMAATREGEL. — SANCTIE. — INVRIJHEIDSTELLING. — GEVAAR
VOOR DE SAMENLEVING. — GEVOLG. — BELANGENAFWEGING.

1° en 2° Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
met betrekking tot de artikelen 5.1.e en 5.4 EVRM blijkt dat de “rechtmatigheid” niet alleen de gevangenhouding zelf maar ook haar verdere tenuitvoerlegging betreft, dat die gevangenhouding in overeenstemming moet zijn niet
alleen met het interne recht maar ook met de limitatief bepaalde gronden van
artikel 5.1 EVRM teneinde elke vorm van willekeur te voorkomen, dat er een
band tussen die gronden en de plaats en wijze waarop de gevangenhouding
geschiedt moet bestaan en dat de gevangenhouding op grond van artikel 5.1.e
EVRM zowel de bescherming van de geesteszieke zelf als van de samenleving
beoogt en enkel rechtmatig kan zijn wanneer zij in een kliniek, hospitaal of
andere daartoe geschikte instelling wordt uitgevoerd.
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3° Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en evenredig
moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de uitvoering van de
interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd, zodat een onaangepaste verzorging een onrechtmatigheid kan opleveren in de zin van artikel
5.1.e en 5.4. EVRM, zonder daarom de invrijheidstelling van de geesteszieke
te kunnen verantwoorden indien de samenleving daardoor in gevaar komt;
het feit dat de invrijheidstelling van een geïnterneerde een gevaar voor de samenleving zou uitmaken, kan een zelfstandige reden zijn op grond waarvan
de hoge commissie vermag te beslissen tot het behoud van de detentie van die
geïnterneerde, mits zij een afweging doet tussen het belang van de samenleving die moet worden beschermd en de eventuele onrechtmatigheid van de
vrijheidsberoving van de geïnterneerde, die een invrijheidstelling zou kunnen verantwoorden (1).

(T.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij van 31 juli 2014.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan cassatieberoep worden ingesteld tegen een door de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij (hierna: de hoge commissie) genomen
beslissing die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de
geïnterneerde gegrond verklaart.
2. Uit die bepaling volgt dat de bestreden beslissing die de eiser, mits
voorwaarden, een uitgangspermissie per twee maanden toestaat, hem
contactverbod met de slachtoffers oplegt, tot een risicotaxatie beslist
en een onmiddellijke overbrenging weigert naar een voor de eiser geschikte of andere instelling, slechts uitvoeringsmodaliteiten van de internering
betreft,
maar
geen
uitspraak
doet
over
eisers
invrijheidstelling. Die beslissingen zijn niet vatbaar voor cassatieberoep.
(1) Cass. 29 oktober 2013, AR P.13.0940.N, AC 2013, nr. 561 en de in de voetnoot (2) aangehaalde rechtspraak; Cass. 24 juni 2014, AR P.14.0460.N, arrest niet gepubliceerd.
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In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Vierde middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM en de
artikelen 16, 19bis en 28 Wet Bescherming Maatschappij, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting: de bestreden beslissing beantwoordt eisers verweer niet dat hij geen gevaar vormt voor de
samenleving en geeft niet aan hoe en waarom de eiser een gevaar zou
vormen.
4. Artikel 5.1 EVRM bepaalt: “Eenieder heeft recht op persoonlijke
vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd,
behalve in een van de navolgende gevallen en langs wettelijke weg: (...)
e) in het geval van rechtmatige gevangenhouding (...) van geesteszieken (...)”.
5. Artikel 5.4 EVRM bepaalt: “Eenieder die door arrestatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd heeft het recht voorziening te
vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding en zijn invrijheidstelling beveelt, indien de gevangenhouding onrechtmatig is.”
6. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens blijkt dat:
— de “rechtmatigheid” niet alleen de gevangenhouding zelf maar ook
haar verdere tenuitvoerlegging betreft;
— de gevangenhouding in overeenstemming moet zijn, niet alleen
met het interne recht maar ook met de limitatief bepaalde gronden van
artikel 5.1 EVRM teneinde elke vorm van willekeur te voorkomen en er
een band tussen die gronden en de plaats en wijze waarop de gevangenhouding geschiedt, moet bestaan;
— de gevangenhouding op grond van artikel 5.1.e EVRM zowel de bescherming van de geesteszieke zelf als van de samenleving beoogt en
enkel rechtmatig kan zijn wanneer zij in een kliniek, hospitaal of andere daartoe geschikte instelling wordt uitgevoerd.
7. Zoals de internering zelf van een geesteszieke noodzakelijk en
evenredig moet zijn, zo ook moet de begane onrechtmatigheid bij de
uitvoering van de interneringsmaatregel evenredig worden gesanctioneerd: een onaangepaste verzorging kan een onrechtmatigheid in de zin
van artikel 5.1.e en 5.4 EVRM opleveren, zonder daarom de invrijheidstelling van de geesteszieke te kunnen verantwoorden indien de samenleving daardoor in gevaar komt.
Het feit dat de invrijheidstelling van een geïnterneerde een gevaar
voor de samenleving zou uitmaken, kan een zelfstandige reden zijn op
grond waarvan de hoge commissie vermag te beslissen tot het behoud
van de detentie van die geïnterneerde, mits zij een afweging doet tussen
het belang van de samenleving die moet worden beschermd en de eventuele onrechtmatigheid van de vrijheidsberoving van de geïnterneerde,
die een invrijheidstelling zou kunnen verantwoorden.
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Wanneer de geïnterneerde, zoals hier, op gemotiveerde wijze het bestaan van dat gevaar betwist, dan moet de hoge commissie aangeven
hoe en waarom zijn invrijheidstelling de samenleving in gevaar brengt.
8. De bestreden beslissing die de weigering van eisers invrijheidstelling steunt op het feit dat die invrijheidstelling een gevaar voor de samenleving zou uitmaken, geeft noch met de redenen die zij bevat noch
met de redenen van de verslagen waarnaar zij verwijst, aan hoe en
waarom dat het geval zou zijn. Aldus schendt die beslissing de artikelen
5.1.e en 5.4 EVRM.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie
10. De vernietiging van de beslissing over eisers verzoek tot invrijheidstelling moet tot de vernietiging leiden van de beslissing die de eiser een uitgangspermissie toestaat, een contactverbod oplegt en tot
een risicotaxatie beslist, en een onmiddellijke overbrenging weigert
naar een voor de eiser geschikte of andere instelling, gelet op het nauwe verband tussen beide beslissingen, ook al staat tegen die laatste beslissingen geen cassatieberoep open.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing.
Verwijst de zaak naar de hoge commissie, anders samengesteld.
23 december 2014 — 2° kamer. — Voorzitter: de heer Maffei, voorzitter.
— Verslaggever: de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie: de heer
Winants, advocaat-generaal met opdracht.
— Advocaat: de heer
Verpoorten (bij de balie te Turnhout).

N° 812
1°

— 26 december 2014
(AR C.12.0203.N)

KAMER

LANDBOUW. — DIOXINECRISIS. — SCHADE. — LANDBOUWBEDRIJVEN. —
STAATSSTEUN. — VOORWAARDE. — VERZAKING AAN ELKE VORDERING TEGEN DE
STAAT. — GEVOLG.

De verzaking aan elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden
ten gevolge van de dioxinecrisis, waarvan sprake in artikel 10 van de wet van
3 december 1999 en artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 december 1999,
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brengt ook mee dat de aanvrager het bedrag van de steun die hem door de
Staat werd aangeboden niet meer kan betwisten (1). (Art. 7, Wet 3 december 1999; Art. 10, KB 24 december 1999)

(V. E.A. T. VLAAMS GEWEST)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal (uittreksels):
FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan situeert het
geschil zich in de context van de dioxinecrisis die eind mei 1999 in de Belgische kippensector uitgebroken is en heeft het meer bepaald betrekking
op de steunmaatregelen ten gunste van hierdoor getroffen landbouwbedrijven, in casu melkproducenten, die aanspraak konden maken op een
forfaitaire schadevergoeding.
2. Eisers, melkleveraars en coöperanten van een zuivelcoöperatie, hebben bij dagvaarding van 23 december 2005, een vordering ingeleid die ertoe strekt verweerder te gelasten dat het, bij het vaststellen van de
omvang van de schadevergoeding aan eisers uit te betalen conform de
wet van 3 december 1999 en het koninklijk besluit van 24 december 1999,
dient te erkennen dat de facturatie voor melkleveringen aan die zuivelcoöperatie in de maand mei 1999 verricht door eisers aantoont dat de gefactureerde prijs gelijk is aan 0,1363 Euro (5,50 BEF) per liter en dus niet
0,1983 Euro (8 BEF) per liter en dat verweerder dus bij de berekening van
de forfaitaire schadevergoeding moet uitgaan van een gefactureerde
melkprijs voor de maand mei 1999 van 0,1363 Euro (5,50 BEF) per liter, in
overeenstemming met het koninklijk besluit van 24 december 1999.
3. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft bij vonnis van 7 oktober 2008 deze vordering ontvankelijk doch ongegrond verklaard.
4. Op het hoger beroep van eisers en het incidenteel beroep van verweerder verklaarde het hof van beroep te Brussel in het bestreden arrest
van 28 november 2011 het principaal hoger beroep ongegrond en het incidenteel beroep gegrond; de oorspronkelijke vordering van eisers werd onontvankelijk verklaard.
5. Het cassatieberoep van eisers maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.
HET ENIG CASSATIEMIDDEL
6. In hun enig cassatiemiddel voeren eisers schending aan van de artikelen 4, 6, 7 en 8 van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de
dioxinecrisis (hierna “Dioxinewet”), van artikel 10 van het koninklijk
besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen
door de dioxinecrisis (hierna “koninklijk besluit van 24 december 1999”)
samen gelezen met het model in bijlage IV bij dit koninklijk besluit (in
(1) Zie de concl. OM.

ARRESTEN VAN CASSATIE_DECEMBRE_2014.fm Page 3052 Mardi, 24. novembre 2015 4:26 16

3052

ARRESTEN VAN CASSATIE

26.12.14 - N° 812

het bijzonder de in dit model vervatte” “verklaring tot aanvaarding”),
van de artikelen 1101, 1103, 1319, 1320, 1322 en 2044 van het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van toegang tot de rechter en artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten
van de Mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna “EVRM”), en van de artikelen 105,
108 en 159 van de Grondwet.
(…)
8. In het tweede onderdeel maken eisers een onderscheid tussen “vorderingen tot schadevergoeding” en “vorderingen strekkend tot de juiste
toepassing van de Dioxinewet en het koninklijk besluit van 24 december
1999”, en voeren zij aan dat de verzaking aan elke vordering tegen de
Staat omwille van schade geleden ten gevolge van de dioxinecrisis, waarvan sprake in artikel 7 van de Dioxinewet en in artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 december 1999 samen gelezen met de bijlage IV
van dit koninklijk besluit, geen verzaking inhoudt aan een vordering,
zoals die van eisers, strekkende tot een juiste toepassing van die wet en
dit koninklijk besluit. Door het tegendeel te beslissen op grond van de
overweging dat de vordering van eisers strekkende tot een juiste toepassing van de Dioxinewet en het koninklijk besluit van 24 december 1999
schade betreft ten gevolge van de dioxinecrisis, schendt het bestreden arrest volgens eisers artikel 7 van de Dioxinewet en artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 december 1999 samen gelezen met de bijlage IV
van dit koninklijk besluit.
(…)
BESPREKING VAN HET TWEEDE ONDERDEEL VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL
15. De Dioxinewet bevat o.m. een hoofdstuk II waarin de “schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis” wordt
geregeld, en een hoofdstuk IV waarin de “andere steunmaatregelen” worden geregeld.
16. De regeling vervat in hoofdstuk II betreft een volwaardige vergoedingsregeling voor de landbouwbedrijven die schade hebben geleden ten
gevolge van de dioxinecrisis.
17. Het onder dit hoofdstuk II opgenomen artikel 4, eerste lid, van die
wet, bepaalt:
“Binnen de grenzen toegestaan door de Commissie krachtens artikel 87
van het Verdrag en tegen de voorwaarden bepaald bij een in Ministerraad
overlegd koninklijk besluit, kan de Staat steun toekennen aan landbouwbedrijven teneinde alle of een deel van de schade te dekken die deze
bedrijven hebben geleden ten gevolge van de dioxinecrisis, in de mate
waarin deze schade niet wordt gedekt door andere federale of gewestelijke overheidssteun”.
Het eveneens in dit hoofdstuk II ondergebrachte artikel 7, eerste lid,
van die wet bepaalt dat steun met toepassing van artikel 4 niet kan worden uitgekeerd vooraleer de begunstigde schriftelijk, zonder voorbehoud
en onherroepelijk, heeft verzaakt aan elk recht en elke vordering tegen
de Staat omwille van schade geleden ten gevolge van de dioxinecrisis,
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noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen de Staat een vordering tot
schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde afstand van rechtsvordering heeft betekend aan de Staat.
Artikel 7, tweede lid, van deze wet bepaalt dat deze eventuele verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde volledig inzicht heeft in
het bedrag van de steun die hem door de Staat wordt aangeboden.
18. Hoofdstuk IV van de Dioxinewet regelt de “andere steunmaatregelen”, waaronder in artikel 16 de voorschotten of vergoedingen die bij een
in Ministerraad overlegd koninklijk besluit kunnen worden toegekend
aan ondernemingen wier producten van dierlijke oorsprong zijn vernietigd, in beslag genomen of uit de handel genomen ingevolge maatregelen
die de Belgische overheid heeft genomen in het kader van de dioxinecrisis.
19. Hoofdstuk II heeft dus betrekking op de “landbouwbedrijven”, terwijl hoofdstuk IV betrekking heeft op andere “ondernemingen”, met
name ondernemingen die industriële of commerciële activiteiten uitoefenen met betrekking tot producten van dierlijke oorsprong en die zich
ten gevolge van de dioxinecrisis geconfronteerd zagen met de vernietiging, de inbeslagname of het uit de handel nemen van hun producten om
redenen van volksgezondheid.
20. Artikel 10, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van
24 december 1999, dat een uitvoeringsbesluit is van de Dioxinewet, bepaalt:
“De Secretaris-generaal van het Ministerie doet aan de aanvrager, in
tweevoud, een voorstel voor schadevergoeding toekomen dat overeenstemt met hel model in bijlage IV.
Als de aanvrager met het voorstel instemt, dateert en ondertekent hij
een exemplaar ervan na daarop de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’
met de hand te hebben geschreven; hij zendt dit exemplaar terug naar het
op het voorstel vermelde adres binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. De
vergoeding wordt pas uitbetaald na ontvangst van dat exemplaar”.
Artikel 10, vierde lid, van dit koninklijk besluit bepaalt dat als de aanvrager niet instemt met het voorstel, hij binnen de 30 dagen na ontvangst van dit voorstel, bij een ter post aangetekend schrijven aan het
op het voorstel vermelde adres, een aanvraag voor herziening van het
voorstel kan richten die behoorlijk moet worden gerechtvaardigd en van
afdoende bewijsstukken moet vergezeld zijn De aanvrager kan slechts
eenmaal een herziening van het voorstel vragen.
21. Overigens heeft Uw Hof zelfs, met betrekking tot de (hier niet in het
geding zijnde) “andere steunmaatregelen” aan de ondernemingen, met
name deze voorzien in artikel 16 van de Dioxinewet, waarin de vereiste
van verzaking niet uitdrukkelijk voorkomt, in zijn arrest van 15 mei 2009
beslist dat ook daar de Koning de voorwaarde van een onherroepelijke
verzaking kan opleggen:
“Het feit dat de Dioxinewet de meer uitgewerkte vergoedingsregeling
in hoofdstuk II, en in het bijzonder in artikel 5 van die wet, in artikel 7
uitdrukkelijk de vergoeding afhankelijk stelt van de voormelde verzaking en die vereiste van verzaking niet uitdrukkelijk in artikel 16 voor-
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komt, sluit niet uit dat de Koning, de bevoegdheid heeft zelf de
modaliteiten van de mogelijke vergoeding te regelen, ook voor de van de
landbouwbedrijven onderscheiden ondernemingen, rekening houdende
met de budgettaire gevolgen en het vermijden van de door de Europese
Commissie verboden overcompensatie, en voor het toekennen van vergoeding, de voorwaarde op te leggen van een onherroepelijke verzaking
zonder voorbehoud aan elk recht en aan elke vordering tegen de Staat
wegens de door de dioxinecrisis geleden schade” (1).
22. Uit artikel 7, tweede lid, van de Dioxinewet blijkt dat de eventuele
verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde volledig inzicht
heeft in het bedrag van de steun die hem door de Staat wordt aangeboden; op dat ogenblik kan hij immers met kennis van zaken zijn keuze vrij
bepalen om al dan niet in te stemmen met de aangeboden steun en de
daaraan verbonden afstand van verdere procedurele initiatieven.
23. Uit het geheel van de voormelde wetsbepalingen volgt naar mijn
mening dat de verzaking aan elke vordering tegen de Staat omwille van
schade geleden ten gevolge van de dioxinecrisis, waarvan sprake in artikel 7 van de Dioxinewet en artikel 10 van het koninklijk besluit van 24
december 1999, ook met zich brengt dat de aanvrager de vaststelling van
het bedrag van de steun die hem door de Staat werd aangeboden niet
meer kan betwisten.
24. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat lijkt mij
naar recht te falen.
(…)
36. Conclusie: verwerping

ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Brussel van 28 november 2011.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 12 september 2014 een
schriftelijk conclusie neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
— de artikelen 4, 6, 7 en 8 van de Wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis
(hierna Wet van 3 december 1999);
— artikel 10 koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de Wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven
getroffen door de dioxinecrisis (hierna KB van 24 december 1999) samen gelezen
(1) Cass. 15 mei 2009, AR C.08.0489.N, AC 2009, nr. 322.
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met het model in bijlage IV bij dit KB (in het bijzonder de in dit model vervatte
“verklaring tot aanvaarding”);
— de artikelen 1101, 1103, 1319, 1320, 1322 en 2044 Burgerlijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel van toegang tot de rechter en artikel 6, lid 1,
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei
1955 (hierna EVRM);
— de artikelen 105, 108 en 159 Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers onontvankelijk op volgende gronden:
“12. (De verweerder) stelt incidenteel beroep in tegen het bestreden vonnis in
zoverre het de oorspronkelijke vordering van huidige (eisers) ontvankelijk verklaart.
(De verweerder) stelt dat alle landbouwers — coöperanten bij de berekening
van de schadevergoeding door de overheid zich expliciet akkoord hebben verklaard met de wijze van berekening en niet gerechtigd zijn achteraf op hun expliciet akkoord terug te komen.
13. Dergelijke exceptie van dading betreft wel degelijk de ontvankelijkheid
van de vordering en maakt geen verweermiddel ten gronde uit.
14. Artikel 7 Wet van 3 december 1999 bepaalt:
‘Steun met toepassing van artikel 4 kan niet worden uitgekeerd vooraleer de
begunstigde schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft verzaakt
aan elk recht en elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden ten
gevolge van de dioxinecrisis, noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen de
Staat een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld,
vooraleer de begunstigde afstand van rechtsvordering heeft betekend aan de
Staat.
Deze eventuele verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde volledig
inzicht heeft in het bedrag van de steun die hem door de Staat wordt aangeboden.’
Artikel 10 koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels
voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de Wet van 3 december
1999 (B.S. 30 december 1999) bepaalt:
‘De Secretaris-generaal van het Ministerie doet aan de aanvrager, in tweevoud, een voorstel voor schadevergoeding toekomen dat overeenstemt met het
model in bijlage IV.
Als de aanvrager met het voorstel instemt, dateert en ondertekent hij een
exemplaar ervan na daarop de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ met de hand
te hebben geschreven; hij zendt dit exemplaar terug naar het op het voorstel vermelde adres binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. De vergoeding wordt pas uitbetaald na ontvangst van dat exemplaar.
Als nog een beslissing aangaande een andere tegemoetkoming van een overheidsinstelling of een verzekeringsmaatschappij hangende is, kan aan de aanvrager een voorschot worden uitbetaald dat gelijk is aan het onbetwistbare
verschuldigde gedeelte en dit na ontvangst van het behoorlijk ondertekende
exemplaar van het voorstel voor schadevergoeding. Het eventuele overblijvende
gedeelte wordt pas uitbetaald na kennisgeving van de beslissing aangaande de
betrokken tegemoetkoming.
Als de aanvrager niet instemt met het voorstel kan hij, binnen 30 dagen na
ontvangst van dit voorstel, bij een ter post aangetekend schrijven aan het op het
voorstel vermelde adres een aanvraag voor herziening van het voorstel richten
die behoorlijk moet worden gerechtvaardigd en van afdoende bewijsstukken
moet vergezeld zijn.
De aanvrager kan slechts eenmaal een herziening van het voorstel vragen.’
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15. (De eisers) leggen zelf in hun dossier (stuk 12) een exemplaar over van de
verklaring die zij van de overheid ontvingen en die opgesteld is als volgt:
‘Betreft: Voorstel voor schadevergoeding
Mevrouw, Mijnheer,
In antwoord op uw aanvraag van (datum) die bij het Enig loket werd geregistreerd onder nummer (…), deel ik u mede dat het voorstel tot vergoeding van
de als gevolg van de dioxinecrisis geleden schade als volgt luidt:
(volgt dan de berekening van het ‘bedrag dat zal worden uitbetaald onmiddellijk na ontvangst van de mededeling inhoudende instemming met dit voorstel’)
Als u met dit voorstel instemt, vragen wij u de verklaring op volgende bladzijde in te vullen en er met de hand de woorden ‘gelezen en goedgekeurd’ bij te
schrijven, ze te dateren, te ondertekenen en naar bovenstaand adres op te sturen
binnen de maand na ontvangst van dit voorstel.
Na ontvangst van uw uitdrukkelijke aanvaarding zal het bedrag van (… BEF)
overgemaakt worden op volgend rekeningnummer: (…) behoudens in de gevallen
waarin de wet een andere procedure voorschrijft (zo: beslag onder derden).
Als u het niet kunt aanvaarden, kunt u een aanvraag voor herziening van het
voorstel doen. Deze met redenen omkleden en van de vereiste stukken vergezelde aanvraag dient aan het hierboven vermelde adres te worden gericht binnen
de maand na ontvangst van dit voorstel.’
De bijgevoegde ‘verklaring tot aanvaarding’ was opgesteld als volgt:
‘Ik, ondergetekende, verklaar het voorstel weergegeven op de vorige bladzijde
voor schadevergoeding te aanvaarden en zonder enig voorbehoud en onherroepelijk af te zien van alle rechten en vorderingen tegen de Staat omwille van schade
geleden ten gevolge van de dioxinecrisis.
De schadevergoeding kan op volgend rekeningnummer gestort worden:
(…)
Als ik reeds een dergelijke vordering heb ingesteld, voeg ik hierbij het bewijs
van de indiening van het onherroepelijk verzoek tot intrekking van deze vordering tot schadeloosstelling die op (datum) tegen de Staat werd ingediend.
Als ik gebonden ben door contracten met gegarandeerde afnameprijzen, verklaar ik de Belgische Staat in de plaats te stellen in mijn rechten m.b.t. uitvoering van deze contracten, ten belope van de schadevergoeding ontvangen voor
de in deze contracten opgenomen dieren of producten.
De aanvrager
Naam en handtekening
Datum
(…)
(…)
16. Het wordt niet betwist dat een grote meerderheid van (de eisers) de hierboven geciteerde verklaring hebben ingevuld, getekend en teruggestuurd.
De andere (eisers) hebben een ‘aanvraag voor herziening’ ingediend, die de
overheid afgewezen heeft, waarna zij zich met het standpunt van de overheid akkoord hebben verklaard en een voorstel voor schadevergoeding hebben ondertekend en teruggestuurd.
17. (De eisers) voeren in hun conclusie (p. 20) aan dat hun verklaring ‘enkel betekent dat het slachtoffer dient af te zien van elke aansprakelijkheidsvordering
tegen de Belgische Staat bij toepassing van artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek
waarbij vergoeding van alle schade wordt nagestreefd en dat het slachtoffer
daarentegen te kennen geeft genoegen te nemen met de wettelijk bepaalde forfaitaire steun, forfait dat niet noodzakelijk al zijn ingevolge de dioxinecrisis geleden schade vergoedt’.
(De eisers) benadrukken verder dat hun vordering niet gesteund is op de artikelen 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek doch net streeft tot correcte toepassing van
de betrokken Wet van 3 december 1999 en de daarbij voorziene forfaitaire vergoeding.
18. Anders dan (de eisers) stellen is hun verzaking zoals geformuleerd in de
‘verklaring tot aanvaarding’ niet beperkt tot vorderingen tot schadevergoeding
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op grond van de artikelen 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek. De verzaking is zonder
enig voorbehoud en onherroepelijk en impliceert dat de betrokkenen afzien van
alle rechten en vorderingen tegen de Staat omwille van schade geleden ten gevolge van de dioxinecrisis.
Uit de uiteenzetting van (de eisers) zelf blijkt dat het voorwerp van hun vordering wel schade ten gevolge van de dioxinecrisis is. Zonder de dioxinecrisis
zouden (de eisers) immers minstens het forfaitaire bedrag van 9,8 BEF per liter
melk hebben ontvangen en het verschil tussen dit bedrag en de aan Belgomilk
gefactureerde prijs van 5,5 BEF per liter, dit is het voorwerp van hun vordering,
maakt ontegensprekelijk hun schade (verlies) uit de dioxinecrisis uit.
(De eisers) hebben het voorstel voor schadevergoeding en de berekening van
deze vergoeding wel degelijk verklaard onherroepelijk en zonder voorbehoud te
aanvaarden.
19. Het wordt niet aangetoond dat er geen volle wilsovereenstemming in hoofde van (de eisers) bestond op het ogenblik dat zij de verklaring invulden en ondertekenden. De omstandigheid dat zij bij gebrek aan akkoord over deze
verklaring geen betaling van de vergoeding conform de Wet van 3 december 1999
zouden hebben ontvangen impliceert geen dwaling, bedrog of dwang die de vrije
wil van (de eisers) heeft kunnen aantasten. (De eisers) vorderen overigens geen
vernietiging van de gedane verklaringen.
De gerechtelijke beslissingen waarbij de vordering van melkproducenten in
andere geschillen worden ingewilligd, zijn niet ter zake dienend. De uitspraken
in andere zaken kunnen het hof niet binden bij de beoordeling van deze zaak.
20. (De eisers) poneren dat het voorstel van verklaring en de opgestelde verklaring die aan (de eisers) werden meegedeeld geen enkele wettelijke basis hebben, met het gevolg dat de verklaring van akkoord met het voorstel van
schadevergoeding niet rechtsgeldig is en dus als onbestaand dient beschouwd te
worden.
De voorgestelde en door (de eisers) goedgekeurde verklaring tot aanvaarding
is echter niet strijdig noch met artikel 7 Wet van 3 december 1999 (welk artikel
oplegt dat de begunstigde van de steunmaatregel vooraf verzaakt aan elk recht
en elk vordering tegen de Staat omwille van schade geleden ten gevolge van de
dioxinecrisis) noch met artikel 10 koninklijk besluit van 24 december 1999, hierboven (randnummer 14) geciteerd, noch met enige wettelijke bepaling of regel
van openbare orde.
Het is overigens niet onaanvaardbaar dat de overheid, bij het bepalen van
steunmaatregelen in het kader van de dioxinecrisis, het toekennen en uitkeren
van de vergoedingen laat afhangen van het verzaken door de begunstigden aan
allerlei overige vorderingen tot vergoeding van schade ingevolge de dioxinecrisis. De ondertekende verklaringen zijn volkomen rechtsgeldig.
De overheid heeft bijgevolg op wettige wijze een privaatrechtelijke overeenkomst van dading met de (eisers) kunnen afsluiten. Dading is een wederkering
(lees: wederkerig) contract waarbij partijen elkaar wederzijdse toegevingen
doen en een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil beëindigen.
De exceptie en het incidenteel beroep van (de verweerder) zijn gegrond. De
oorspronkelijke vordering van (de eisers) is onontvankelijk.”
Grieven

Tweede onderdeel
De verzaking aan elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden
ten gevolge van de dioxinecrisis, waarvan sprake in artikel 7 Wet van 3 december
1999 en in artikel 10 koninklijk besluit van 24 december 1999 samen gelezen met
de bijlage IV van dit KB, houdt geen verzaking in aan een vordering, zoals die
van de eisers, strekkende tot een juiste toepassing van die wet en dit KB.
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Door het tegendeel te beslissen op grond van de overweging dat de vordering
van de eisers strekkende tot een juiste toepassing van de Wet van 3 december
1999 en het KB van 24 december 1999 schade betreft ten gevolge van de dioxinecrisis, schendt het bestreden arrest artikel 7 Wet van 3 december 1999 en
artikel 10 KB van 24 december 1999 samen gelezen met de bijlage IV van dit KB.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede onderdeel
2. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 3 december 1999 betreffende
steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de
dioxinecrisis, hierna Dioxinewet, bepaalt: “Binnen de grenzen toegestaan door de Commissie krachtens artikel 87 van het Verdrag en tegen
de voorwaarden bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, kan de Staat steun toekennen aan landbouwbedrijven teneinde
alle of een deel van de schade te dekken die deze bedrijven hebben geleden ten gevolge van de dioxinecrisis, in de mate waarin deze schade
niet wordt gedekt door andere federale of gewestelijke overheidssteun.”
Krachtens artikel 7, eerste lid, Dioxinewet kan steun met toepassing
van artikel 4 niet worden uitgekeerd vooraleer de begunstigde schriftelijk, zonder voorbehoud en onherroepelijk, heeft verzaakt aan elk recht
en elke vordering tegen de Staat omwille van schade geleden ten gevolge van de dioxinecrisis, noch, zo de begunstigde hiervoor reeds tegen de
Staat een vordering tot schadevergoeding bij de rechtbanken had ingesteld, vooraleer de begunstigde afstand van rechtsvordering heeft betekend aan de Staat.
Artikel 7, tweede lid, Dioxinewet bepaalt dat deze eventuele verzaking gebeurt op het ogenblik dat de begunstigde volledig inzicht heeft
in het bedrag van de steun die hem door de Staat wordt aangeboden.
Artikel 10, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1999 betreffende de nadere regels voor de toekenning van vergoedingen in uitvoering van de wet van 3 december 1999 betreffende
steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de
dioxinecrisis bepaalt: “De Secretaris-generaal van het Ministerie doet
aan de aanvrager, in tweevoud, een voorstel voor schadevergoeding toekomen dat overeenstemt met het model in bijlage IV. Als de aanvrager
met het voorstel instemt, dateert en ondertekent hij een exemplaar ervan na daarop de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ met de hand te
hebben geschreven; hij zendt dit exemplaar terug naar het op het voorstel vermelde adres binnen de 30 dagen na ontvangst ervan. De vergoeding wordt pas uitbetaald na ontvangst van dat exemplaar.”
Artikel 10, derde lid, van dit koninklijk besluit bepaalt dat als de aanvrager niet instemt met het voorstel, hij binnen 30 dagen na ontvangst
van dit voorstel, bij een ter post aangetekend schrijven aan het op het
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voorstel vermelde adres, een aanvraag tot herziening van het voorstel
kan richten die behoorlijk moet worden gerechtvaardigd en van afdoende bewijsstukken moet vergezeld zijn. De aanvrager kan slechts eenmaal een herziening van het voorstel vragen.
3. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de verzaking aan elke
vordering tegen de Staat omwille van schade geleden ten gevolge van
de dioxinecrisis, waarvan sprake in artikel 7 Dioxinewet en artikel 10
van het koninklijk besluit van 24 december 1999, ook meebrengt dat de
aanvrager het bedrag van de steun die hem door de Staat werd aangeboden niet meer kan betwisten.
Het onderdeel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eisers op 566,56 euro en voor de verweerder
180,60 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en
de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart
Wylleman, en in openbare rechtszitting van 26 december 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaatgeneraal André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden
Bossche.
26 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Mestdagh. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten: de heer
Van Ommeslaghe en de heer Maes.

N° 813
1°

— 26 december 2014
(AR C.14.0120.N)

KAMER

1° MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — OPENBAAR BESTUUR OF PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON. — DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID. — BEGRIP. —
OMVANG. — VERPACHT GOED. — BESLISSING TOT AANKOOP VOOR DOELEINDEN
VAN ALGEMEEN BELANG. — BESLISSING OVER DE WIJZE VAN REALISATIE VAN DIT
DOEL.
2° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — VOORKOOPRECHT. — VERPACHT GOED.
— OPENBAAR BESTUUR OF PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON. — BESLISSING TOT AANKOOP VOOR DOELEINDEN VAN ALGEMEEN BELANG. — BESLISSING
OVER DE WIJZE VAN REALISATIE VAN DIT DOEL. — BEVOEGDHEID. — AARD.
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3° MACHTEN. — UITVOERENDE MACHT. — BESTUUR. — DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID. — BEGRIP. — OMVANG.
4° MACHTEN. — RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. — BESTUUR. —
DISCRETIONAIRE MACHT. — SUBJECTIEF RECHT. — AANTASTING. — GRENZEN.
5° GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — ARTIKEL 144.
— BURGERLIJKE RECHTEN. — SUBJECTIEF RECHT. — AANTASTING. — BESTUUR.
— RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. — GRENZEN.
6° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN. — SUBJECTIEF RECHT.
— AANTASTING. — BESTUUR. — RECHTERLIJKE MACHT. — BEVOEGDHEID. —
GRENZEN.
7° HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — VOORKOOPRECHT. — VERPACHT GOED.
— VERKOOP AAN EEN OPENBAAR BESTUUR OF EEN PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON. — DOELEINDEN VAN ALGEMEEN BELANG. — GESCHIL. — OPDRACHT
VAN DE RECHTER. — BESLISSING TOT AANKOOP. — CONTROLE. — OMVANG.

1° en 2° De beslissing van een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke
rechtspersoon om een verpacht goed aan te kopen voor doeleinden van algemeen belang en de beslissing over de wijze waarop dit doel op het aangekochte goed zal worden gerealiseerd, behoort tot de discretionaire bevoegdheid
van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon in kwestie (1). (Art. 52, 3°, Pachtwet)
3° Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing
neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt
zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de
meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde
grenzen (2). (Art. 144 Grondwet)
4°, 5° en 6° De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de
uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te herstellen; krachtens het algemeen beginsel van de scheiding der machten vermag de rechter
daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich in de
plaats van het bestuur te stellen (3). (Art. 144 Grondwet; Algemeen beginsel der scheiding der machten)
7° De rechter die kennisneemt van een geschil over het al dan niet bestaan van
een voorkooprecht van de pachter bij de verkoop van een verpacht goed aan
een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon met toepassing
van artikel 52, 3°, Pachtwet, moet zowel de interne als de externe wettigheid
van de beslissing tot aankoop controleren; dit houdt onder meer in dat de
rechter, weliswaar marginaal, dient te onderzoeken of de opgegeven doelstelling beantwoordt aan het begrip algemeen belang en of deze doelstelling beantwoordt aan de werkelijkheid (4). (Art. 52, 3°, Pachtwet)
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie concl. OM.
Id.
Id.
Id.
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(VLAAMS GEWEST T. P. E.A.)
Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal:
FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betreft het
geschil vier percelen landbouwgrond die samen op 5 juni 2009 door derde
tot en met zesde verweerders werden verkocht aan eiser.
In de verkoopakte, op die datum verleden door het ambt van de heer
eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd en commissaris van het tweede
aankoopcomité te Brussel, werd onder meer het volgende opgenomen:
“De aankoop geschiedt om doeleinden van algemeen belang, meer bepaald met het oog op het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium”.
De vier voormelde percelen waren door derde tot en met zesde verweersters verpacht aan eerste verweerder.
2. Eerste en tweede verweerders achtten als pachters hun voorkooprecht miskend.
Bij exploot van 1 juni 2011 werd eiser samen met derde tot en met zesde
verweerders op verzoek van eerste en tweede verweerders gedagvaard.
Eerste en tweede verweerders vorderden in de plaats te worden gesteld
van eiser als kopers van de vier voormelde percelen.
3. Bij vonnis van 12 juli 2012 verklaarde de vrederechter van het kanton
Grimbergen de vordering van eerste verweerder gegrond en beval hij,
met toepassing van artikel 51, eerste lid, van de Pachtwet, de indeplaatsstelling van eerste verweerder in de rechten en verplichtingen van eiser,
voortspruitend uit de akte van 5 juni 2009.
4. Eiser tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van 12 juli 2012. Eerste en tweede verweerders stelden incidenteel beroep in ten einde tweede
verweerster samen met eerste verweerder in de plaats te horen stellen
van eiser als koper van de vier voormelde percelen.
5. Bij het bestreden vonnis van 10 oktober 2013 verklaarde de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel het hoofdberoep ontvankelijk, doch ongegrond en het incidenteel beroep van eerste en tweede verweerders ontvankelijk en gegrond. Het vonnis a quo werd bevestigd mits de
aanpassing dat tweede verweerster samen met eerste verweerder in de
plaats werd gesteld van eiser in de rechten en plichten voortspruitend
uit de akte van 5 juni 2009.
6. Het cassatieberoep van eiser maakt het voorwerp uit van huidige
cassatieprocedure.
HET ENIG CASSATIEMIDDEL
7. In zijn enig cassatiemiddel voert eiser een schending aan van de artikelen 144, 145 en 159 van de Grondwet, van de artikelen 47, 51, eerste lid
en 52.3° van de Pachtwet, van de artikelen 8, 577, eerste lid, en 591, 1° van
het Gerechtelijk Wetboek alsook van het algemeen rechtsbeginsel van
de scheiding der machten zoals onder meer bevestigd in de artikelen 36,
37 en 40 van de Grondwet.
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8. Eiser voert aan dat het bestuur dat op grond van zijn discretionaire
bevoegdheid verpachte percelen aankoopt om ze aan te wenden voor
doeleinden van algemeen belang zelf beslist over de wijze waarop het zijn
bevoegdheid uitoefent en zelf de meest geschikt lijkende oplossing kiest
om die doeleinden te bereiken. Te dezen werden de vier betrokken percelen aangekocht met het oog op het herstel en de rationalisatie van het
bospatrimonium hetgeen door de appelrechters werd erkend als een doeleinde van algemeen belang.
Door niettemin te beslissen dat het “bebossen” van 25% van de aangekochte percelen en het behoud van de overige 75% voor extensieve begrazing niet strookt met het doeleinde van algemeen belang oordelen de
appelrechters volgens eiser zelf, in de plaats van eiser, over de opportuniteit van de gekozen maatregelen om het vooropgestelde doel te bereiken dan wanneer het behoort tot de beleidsvrijheid van eiser om de
meest geschikte oplossing te kiezen teneinde het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium te bereiken, hetgeen bovendien dient te
worden onderscheiden van het louter “bebossen” waarover de appelrechters spraken.
Aldus oordelen de appelrechters volgens eiser dat zij zelf, in de plaats
van eiser, kunen beslissen over de maatregelen nodig om het vooropgestelde doel van algemeen belang te kunnen bereiken en miskennen zij
volgens eiser het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Door op voormelde gronden te beslissen dat eiser het voorkooprecht
van verweerders heeft miskend voor 75% van de percelen, dat deze beslissing geldt voor de volledige aankoop bij gebrek aan afsplitsing en dat de
vordering van verweerders tot indeplaatsstelling van eiser gegrond is,
hebben de appelrechters volgens eiser bovendien de artikelen 47, 51, eerste lid, en 52.3 van de Pachtwet geschonden.
BESPREKING VAN HET ENIG CASSATIEMIDDEL
9. Krachtens artikel 47 van de Pachtwet geniet de pachter bij verkoop
van een in pacht gegeven landeigendom het recht van voorkoop voor
zichzelf of voor zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of voor die
van zijn echtgenoot, of voor de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen die daadwerkelijk aan de exploitatie van
dat goed deelnemen.
Artikel 52 van de Pachtwet voorziet een aantal uitzonderingen op dit
voorkooprecht; zo bepaalt artikel 52,3° dat de pachter geen recht van
voorkoop heeft in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon om voor doeleinden van
algemeen belang te worden aangewend.
10. De beslissing van een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke
rechtspersoon om een verpacht goed aan te kopen voor doeleinden van
algemeen belang en de beslissing over de wijze waarop dit doel op het
aangekochte goed zal worden gerealiseerd, behoort tot de discretionaire
bevoegdheid van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon in kwestie.
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11. Procureur-generaal baron VELU zette in zijn conclusie bij het in
verenigde kamers van Uw Hof gewezen arrest van 10 april 1987 op verhelderende wijze het verschil tussen de begrippen “gebonden bevoegdheid”
en “discretionaire macht” uiteen:
“Men zegt van een overheid dat zij zich in een toestand bevindt waarbij
haar bevoegdheid gebonden is, wanneer zij krachtens een rechtsregel
verplicht is om in een bepaalde richting te handelen en zij over geen keuzemogelijkheden beschikt. Het begrip ‘gebonden bevoegdheid’ staat tegenover het begrip ‘discretionaire macht’. Men zegt van een overheid dat
zij een discretionaire macht uitoefent wanneer zij over een beoordelingsruimte beschikt voor de beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke omstandigheden moet nemen; zij kan uit meerdere juridisch
gefundeerde oplossingen die kiezen welke haar het meest geschikt lijkt
te zijn; die rechtsregel laat haar vrij oordelen over de opportuniteitsvereisten van het algemeen belang (…)” (1).
12. Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een
beslissing neemt, beschikt dus over een beoordelingsvrijheid die het de
mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen
binnen de door de wet gestelde grenzen (2).
13. De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te herstellen en
te vergoeden, maar vermag daarbij niet aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in de plaats van het bestuur te stellen (3).
14. Zo oordeelde Uw Hof in zijn arrest van 11 december 2006 dat “de arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die
de minister of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire bevoegdheid, weliswaar bevoegd [is] om toezicht te houden op de wettigheid van de bestreden beslissing, en na te
gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar niet [vermag] aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich
aldus in de plaats van het bestuur te stellen” (4).
15. Ook in het stedenbouwcontentieux beschikt de rechter slechts over
marginaal toetsingsrecht van de herstelvordering van de Stedenbouwkundig Inspecteur:
(1) Concl. van procureur-generaal baron VELU, toen advocaat-generaal, bij Cass.
(verenigde kamers) 10 april 1987, AR 5590-5619, AC 1986-1987, nr. 477, ro 21.
(2) Cass. 24 januari 2014, AR C.10.0537.F, AC 2014, nr. 64, met concl. van advocaatgeneraal WERQUIN; Cass. 24 september 2010, AR C.08.0429.N, AC 2010, nr. 546, met concl.
OM; Cass. 3 januari 2008, AR C.06.0322.N, AC 2008, nr. 4; Cass. 24 november 2006, AR
C.05.0436.N, AC 2006, nr. 599; Cass., 24 november 2005, AR C.04.0317.N, AC 2005, nr. 625.
(3) Cass. 24 januari 2014, AR C.10.0537.F, AC 2014, nr. 64, met concl. van advocaatgeneraal WERQUIN; Cass. 3 januari 2008, AR C.06.0322.N, AC 2008, nr. 4; Cass. 4 maart
2004, AR C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N, AC 2004, nr. 124, met concl. van advocaatgeneraal DUBRULLE.
(4) Cass. 11 december 2006, AR S.06.0016.N, AC 2006, nr. 637.
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“De rechter kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar
enkel oordelen of de herstelvorderende overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een bepaalde wijze van herstel te vorderen.
Rekening houdend met de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van die
overheid en het beginsel van de scheiding der machten, zoals vervat in
de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, kan de rechter die beslissing slechts
marginaal toetsen en dus de herstelvordering slechts afwijzen als ze kennelijk onredelijk is. Het begrip kennelijke onredelijkheid drukt de wijze
uit waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt, namelijk met de terughoudendheid die de discretionaire bevoegdheid van de overheid vereist” (1).
16. Ook inzake onteigeningen heeft de rechter een toezicht op de onteigeningsbeslissing: de motivering van een onteigeningsbesluit moet immers vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen
impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten, dat
daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het
vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval,
daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden (2). Het
staat evenwel niet aan de rechter om de opportuniteit van de onteigening te beoordelen.
17. Uit de hierboven vermelde wetsbepalingen en rechtsbeginselen
volgt naar mijn mening dat de rechter die kennis neemt van een geschil
over het al dan niet bestaan van een voorkooprecht van de pachter bij de
verkoop van een verpacht goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon met toepassing van artikel 52.3° van de Pachtwet, zowel de interne als de externe wettigheid van de beslissing tot
aankoop moet controleren. Dit houdt onder meer in dat de rechter, weliswaar marginaal, dient te onderzoeken of de opgegeven doelstelling beantwoordt aan het begrip algemeen belang en of deze doelstelling
beantwoordt aan de werkelijkheid.
18. De vraag die zich te dezen stelt is of de appelrechters zich in casu
beperkt hebben tot een dergelijke marginale toetsing van de interne en
externe wettigheid van de aankoopbeslissing, dan wel of zij de grens van
de marginale toets hebben overschreden, het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid hebben ontnomen en zich in de plaats van dit bestuur hebben gesteld.
19. De appelrechters die op grond van een analyse van alle concrete gegevens van de zaak en de overgelegde stukken tot het besluit komen dat
de beslissing van eiser incoherent en kennelijk onredelijk is, oefenen een
marginale toetsing uit op die beslissing (3).
(1) Cass. 6 november 2012, AR P.12.0489.N, AC 2012, nr. 596; zie Cass. 24 april 2012, AR
P.11.1061.N, AC 2012, nr. 248; Cass. 4 november 2008, AR P.08.0081.N, AC 2008, nr. 608, met
concl. van procureur-generaal DE SWAEF, toen eerste advocaat-generaal; Cass. 23 september 2008, AR P.08.0280.N, AC 2008, nr. 495.
(2) Cass. 11 september 2003, AR C.01.0114.N, AC 2003, nr. 426; Cass. 3 februari 2000, AR
C.96.0380.N, AC 2000, nr. 89.
(3) Zie Cass. 30 mei 2011, AR S.10.0058.N, AC 2011, nr. 362.
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20. In casu werd in de aankoopakte de doelstelling van algemeen belang
duidelijk omschreven en gespecifieerd als “het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium” zodat de appelrechters aan de hand van hun
vaststellingen vermochten na te gaan of dergelijke concrete invulling
van het algemeen belang inderdaad werd nagestreefd en kon gerealiseerd
worden.
21. De appelrechters stellen vast dat:
— uit de neergelegde stukken van eiser, en meer bepaald uit een bij een
brief aan de pachter gevoegde lange termijn toekomstvisie van eiser,
blijkt dat reeds voor de aankoop van de percelen vaststond dat slechts
25% ervan zou worden aangewend voor bebossing, terwijl 75%, uit landschappelijke overwegingen permanent onder extensieve begrazing zou
blijven, waarvoor eventueel met de huidige pachter of zijn opvolgers een
beheersovereenkomst kan worden afgesloten;
— het gedeelte van 25% van de percelen dat effectief voor bebossing in
aanmerking komt en daarvoor werd voorzien, hiervoor niet geheel kan
worden gebruikt omwille van de aanwezigheid van ondergrondse leidingen.
22. De appelrechters oordelen op grond van deze vaststellingen dat aldus van bij de aanvang vaststond dat de eiser na aankoop 75% van de percelen wenste te behouden voor langdurig gebruik door de pachter of
concessiehouder, wat niets zou wijzigen aan de bestaande situatie en
niet strookt met het opgegeven doeleinde van algemeen belang, en dat
zelfs het kleine overblijvende gedeelte niet geheel kan bebost worden,
zodat enkel kan worden vastgesteld dat het realiseren van het beoogde
algemeen belang, namelijk het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium, volledig uitgehold is.
23. Door aldus te oordelen dat de vooropgestelde doelstelling van algemeen belang kennelijk niet zal worden gerealiseerd, konden de appelrechters, zonder aan de eiser zijn beleidsvrijheid te ontnemen en dus
zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der
machten en/of van de overige aangehaalde wetsbepalingen, beslissen dat
het voorkooprecht van de eerste en de tweede verweerders werd miskend
en dat hun vordering tot indeplaatsstelling moet worden ingewilligd.
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 eerste aanleg te Brussel van 10 oktober 2013.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 12 september 2014 een
schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
1. Krachtens artikel 47 Pachtwet geniet de pachter bij verkoop van
een in pacht gegeven landeigendom het recht van voorkoop voor zichzelf of voor zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of voor die
van zijn echtgenoot, of voor de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen die daadwerkelijk aan de exploitatie
van dat goed deelnemen.
Artikel 52, 3°, Pachtwet bepaalt dat de pachter geen recht van voorkoop heeft in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur
of een publiekrechtelijke rechtspersoon om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend.
De beslissing van een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke
rechtspersoon om een verpacht goed aan te kopen voor doeleinden van
algemeen belang en de beslissing over de wijze waarop dit doel op het
aangekochte goed zal worden gerealiseerd, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke
rechtspersoon in kwestie.
2. Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een
beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen
de door de wet gestelde grenzen.
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige
aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te herstellen.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten
vermag de rechter daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te
ontnemen en zich in de plaats van het bestuur te stellen.
3. Uit de voormelde wetsbepalingen en beginselen volgt dat de rechter die kennis neemt van een geschil over het al dan niet bestaan van
een voorkooprecht van de pachter bij de verkoop van een verpacht goed
aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon met
toepassing van artikel 52, 3°, Pachtwet, zowel de interne als de externe
wettigheid van de beslissing tot aankoop moet controleren. Dit houdt
onder meer in dat de rechter, weliswaar marginaal, dient te onderzoeken of de opgegeven doelstelling beantwoordt aan het begrip algemeen
belang en of deze doelstelling beantwoordt aan de werkelijkheid.
4. De appelrechters stellen vast dat:
— de eerste verweerder pachter is van vier percelen landbouwgrond
gelegen te Zemst, toebehorend aan de derde tot zesde verweerders;
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— deze vier percelen landbouwgrond door de derde tot zesde verweerders werden verkocht aan de eiser;
— in de verkoopakte werd vermeld dat de aankoop geschiedt voor
doeleinden van algemeen belang, meer bepaald met het oog op het herstel en de rationalisatie van het bospatrimonium;
— uit een bij een brief aan de pachter gevoegde lange termijn toekomstvisie van de eiser blijkt dat reeds voor de aankoop van de percelen vaststond dat slechts 25 pct. ervan zou worden aangewend voor
bebossing, terwijl 75 pct., uit landschappelijke overwegingen permanent onder extensieve begrazing zou blijven, waarvoor eventueel met
de huidige pachter of zijn opvolgers een beheersovereenkomst kan worden afgesloten;
— het gedeelte van 25 pct. van de percelen dat effectief voor bebossing
in aanmerking komt en daarvoor werd voorzien, hiervoor niet geheel
kan worden gebruikt omwille van de aanwezigheid van ondergrondse
leidingen.
Zij oordelen dat:
— aldus van bij de aanvang vaststond dat de eiser na aankoop 75 pct.
van de percelen wenste te behouden voor langdurig gebruik door de
pachter of concessiehouder, wat niets zou wijzigen aan de bestaande situatie en niet strookt met het opgegeven doeleinde van algemeen belang;
— zelfs het kleine overblijvende gedeelte niet geheel kan bebost worden, zodat enkel kan worden vastgesteld dat het realiseren van het beoogde algemeen be- lang, namelijk het herstel en de rationalisatie van
het bospatrimonium, volledig uitgehold is.
5. Door aldus te oordelen dat de vooropgestelde doelstelling van algemeen belang kennelijk niet zal worden gerealiseerd, konden de appelrechters, zonder aan de eiser zijn beleidsvrijheid te ontnemen en dus
zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten noch van de overige aangehaalde wetsbepalingen, beslissen dat het voorkooprecht van de eerste en de tweede verweerders werd
miskend en dat hun vordering tot indeplaatsstelling moet worden ingewilligd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
26 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever: de heer Wylleman. — Gelijkluidende
conclusie: de heer Vandewal, advocaat-generaal.
— Advocaten:
mevr. Geinger en de heer Verbist.
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N° 814
1°

— 26 december 2014
(AR C.14.0168.N)

KAMER

1° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING). —
WEDERKERIGE OVEREENKOMST. — VORDERING TOT ONTBINDING. — OPDRACHT
VAN DE RECHTER. — WIJZE.
2° OVEREENKOMST. — EINDE. — WEDERKERIGE OVEREENKOMST. — VORDERING TOT ONTBINDING. — OPDRACHT VAN DE RECHTER. — WIJZE.
3° INGEBREKESTELLING. — VORDERING

TOT ONTBINDING.

— WIJZE.

4° OVEREENKOMST. — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING ). —
UITVOERING DOOR DE SCHULDENAAR NA DE DAGVAARDING. — NIET-NAKOMING IN
HET VERLEDEN WAARVOOR HIJ EERDER IN GEBREKE WERD GESTELD. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — GEVOLG.
5° VERBINTENIS. — UITVOERING DOOR DE SCHULDENAAR NA
— NIET-NAKOMING IN HET VERLEDEN WAARVOOR HIJ EERDER
GESTELD. — BEOORDELING DOOR DE RECHTER. — GEVOLG.

DE DAGVAARDING.
IN GEBREKE WERD

1° en 2° De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding
van een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door de partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand
van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken (1). (Art. 1184,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek)
3° Aan de vordering tot ontbinding gaat de ingebrekestelling van de schuldenaar vooraf; deze ingebrekestelling kan gebeuren in de inleidende dagvaarding.
4° en 5° De omstandigheid dat de schuldenaar na de dagvaarding de verbintenis alsnog uitvoert, sluit niet uit dat de rechter oordeelt dat de niet-nakoming in het verleden waarvoor de schuldenaar eerder in gebreke werd
gesteld, van dien aard is dat zij de ontbinding van de overeenkomst wettigt.

(GRAND HOTEL GEORGES V C.V.B.A. T. P.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 18 december 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
(1) Cass. 24 september 2009, AR C.08.0346.N, AC 2009, nr. 524.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is,
een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1184, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is de ontbindende voorwaarde in wederkerige contracten altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet
nakomt.
De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding
van een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte
te onderzoeken van de door de partijen aangegane verbintenissen en,
aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te
spreken.
2. Aan de vordering tot ontbinding gaat de ingebrekestelling van de
schuldenaar vooraf. Deze ingebrekestelling kan gebeuren in de inleidende dagvaarding.
3. De omstandigheid dat de schuldenaar na de dagvaarding de verbintenis alsnog uitvoert, sluit niet uit dat de rechter oordeelt dat de nietnakoming in het verleden waarvoor de schuldenaar eerder in gebreke
werd gesteld, van dien aard is dat zij de ontbinding van de overeenkomst wettigt.
4. Uit het arrest blijkt dat:
— de eiseres een handelshuis huurt van de verweerder;
— de eiseres als huurder op 13 oktober 2011 werd aangemaand voor de
achterstallige huurtermijnen van augustus, september en oktober 2011;
— de verhuurder op 9 maart 2012 overging tot dagvaarding strekkende
tot de ontbinding van de huurovereenkomst en de betaling van de achterstallige huurtermijnen voor de periode van december 2011 tot maart
2012 en een saldo voor de maanden oktober en november 2011;
— de eiseres na de betekening van de dagvaarding en voor de inleidende terecht-zitting de achterstallige huurgelden betaalde;
— de eiseres aanvoert dat de vordering tot ontbinding niet kan worden ingewilligd omdat zij door de betaling van de achterstallige huurgelden niet meer in verzuim is.
5. De appelrechters die vaststellen dat op 9 maart 2012 gedurende vier
opeenvolgende maanden geen huur werd betaald en ook voordien in oktober 2011 de eiseres diende aangemaand te worden tot betaling van de
huurprijs en op grond hiervan oordelen dat “het aanhoudend niet betalen van de contractuele huurprijs, zonder voorafgaande verwittiging,
verantwoording of duiding, manifest de ontbinding van de huur in het
nadeel van [de eiseres] [rechtvaardigt]”, verantwoorden hun beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
26 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lebbe en mevr. Geinger.

N° 815
1°

— 26 december 2014
(AR C.14.0201.N)

KAMER

NIEUWE VORDERING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — VORDERING. — UITBREIDING.
— VOORWAARDE.

Uit de artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek volgt dat een vordering kan
worden uitgebreid wanneer zij steunt op een akte die de dagvaarding vermeldt (1). (Artt. 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek)

(V. T. P.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 7 januari 2014.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een
middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 807 Gerechtelijk Wetboek kan een vordering die
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de
nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of
akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is. Deze bepaling is krachtens artikel 1042 Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in hoger beroep.
(1) Cass. 8 maart 2010, AR S.07.0028.F, AC 2010, nr. 161.
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2. Hieruit volgt dat een vordering kan worden uitgebreid wanneer zij
steunt op een akte die de dagvaarding vermeldt.
3. Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat de vordering van de eiser
betrekking heeft op de overeenkomst tot aankoop van het volledige
aandelenpakket van de nv Hurie, die hij op 24 augustus 2007 sloot met
de verweerder.
4. De appelrechters die oordelen dat de uitgebreide vordering van de
eiser die strekt tot nietigverklaring van de overeenkomst van overdracht van de aandelen, niet ontvankelijk is omdat de dagvaarding nergens melding maakt van feiten of akten die betrekking hebben op
bedrog of een koopvernietigend gebrek, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de
feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
26 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Van Ingelgem,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Lebbe en mevr. Vanlerberghe.

N° 816
1°

— 26 december 2014
(AR C.14.0121.N)

KAMER

1° EIGENDOM. — RECHT

VAN NATREKKING.

— GRONDEIGENAAR. — AFSTAND.

2° AFSTAND VAN RECHT. — EIGENDOM. — GRONDEIGENAAR. — RECHT
NATREKKING.
3° AFSTAND VAN RECHT. — BEWIJS. — BEOORDELING

VAN

DOOR DE RECHTER.

1° en 2° De grondeigenaar kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van het
recht van natrekking. (Art. 553 Burgerlijk Wetboek)
3° De rechter oordeelt in feite of er afstand van recht is; de afstand van recht
wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitleg vatbaar zijn (1).
(1) Zie Cass. 28 januari 2008, AR S.07.0097.N, AC 2008, nr. 67; Cass. 21 december 2001,
AR C.99.0528.F, AC 2001, nr. 719.
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(G. T. V.)
ARREST.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep
te Antwerpen van 11 september 2013.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
— de artikelen 552 tot 555 en 1341 Burgerlijk Wetboek;
— het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht niet vermoed wordt
en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging
vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat, nu de woning gebouwd is op een grond die exclusief aan de eiseres toebehoort, deze vermoed wordt haar toe te behoren ingevolge natrekking maar dat het vermoeden van natrekking wordt weerlegd en
stellen een notaris aan met opdracht de bestaande onverdeeldheid van de woning tussen partijen te vereffenen en te verdelen, na schatting van de woning,
die partijen samen hebben opgetrokken op de grond die aan de eiseres toebehoort, op grond van de volgende overwegingen:
“4 Beoordeling ten gronde:
Nu partijen niet gekozen hebben voor het huwelijk, en/of voor de wettelijke
samenwoonst zijn de regels die voor die respectieve samenwoonstvormen gelden
niet van toepassing, ook niet “bij analogie”.
In deze feitelijke samenwoonst gelden de regels van het gemeen recht.
Hier blijkt uit de overgelegde stukken dat partijen gedurende veertien jaar
hebben samengewoond en dat zij een gezamenlijke bankrekening aanhielden,
waarop zij hun respectieve inkomsten uit arbeid lieten toekomen, en waarmee
zij ook alle huishoudelijke uitgaven betaalden, alsook de afbetaling van hun
woonlening en de betaling van diverse investeringen/facturen in hun woning.
Te dezen is er geen betwisting over het feit dat de inboedel tussen partijen verdeeld is.
Anders dan wat [de eiseres] voorhoudt en dan wat de eerste rechter aannam,
moet hier worden vastgesteld dat er wel degelijk sprake is van een onverdeeldheid betreffende de woning, zodat er dient overgegaan tot aanstellen van een notaris, die de woning ook dient te schatten:
— het feitelijk concubinaat doet geen afbreuk aan de exclusieve eigendom
van iedere partner op de goederen die hij bezat bij het begin van het samenleven
en deze die hij tijdens het samenleven verwerft;
— iedere partner kan dus, bij het einde van het concubinaat, zijn eigen goederen terugnemen, mits hij zijn exclusief eigendomsrecht bewijst;
— indien geen der partijen slaagt in de bewijslast van zijn exclusieve eigendom, worden de goederen geacht tussen hen in onverdeeldheid te zijn en dringt
een verdeling bij helften zich op (zie o.m. DIRIX, E., Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat, in: Concubinaat, Acco, 1992, nr. 346);
— het eigendomsrecht mag geleverd worden door alle middelen van recht, inclusief, getuigenissen en vermoedens (ibidem, nr. 348);
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— gezien de woning, gebouwd is op een grond die exclusief aan [de eiseres] toebehoort, wordt deze vermoed haar toe te behoren ingevolge natrekking (artikel
553 Burgerlijk Wetboek);
— dat vermoeden kan evenwel weerlegd worden met alle middelen van recht
(zie o.m. DE PAGE, H, Traité élémentaire de droit civil Belge, t VI, 1942, p 69,
n° 80; Het onroerend goed in de praktijk, I. G.3-3);
— [de verweerder] brengt hier de stukken bij waaruit blijkt dat beide partijen
samen de vergunning aanvroegen met betrekking tot het bouwen van een woonhuis met carport (zie de bouwvergunning — stuk 39 van [de verweerder]), dat beide partijen het gezamenlijke krediet bij Fortis Bank aangingen, opnamen en
afbetaalden, nadien vervangen door een lening bij Record Bank, en waarmee onder meer het openstaand saldo bij Fortis Bank is aangezuiverd, en waarop eveneens met gezamenlijke middelen (lees: hun inkomsten uit arbeid) is afbetaald;
dat zij de diverse aankopen en werken met betrekking tot de oprichting van
“hun” woning op beider naam bestelden en betaalden via hun gemeenschappelijke rekening door resp. opnames op het krediet; dat zij ook fiscale voordeel van
die woonlening genoten”.
Door de bovenvermelde elementen is te dezen het vermoeden van natrekking
weerlegd”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 552 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigendom van de grond in zich
bevat de eigendom van hetgeen op en onder de grond is. Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij
het tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die de derde door
verjaring mocht verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse
ruimte onder eens anders gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw
(artikel 553 Burgerlijk Wetboek).
Krachtens artikel 554 Burgerlijk Wetboek moet de eigenaar van de grond, die
gebouwen, beplantingen en werken met hem niet toebehorende materialen heeft
tot stand gebracht, de waarde van deze materialen betalen; hij kan ook tot schadevergoeding worden veroordeeld, indien daartoe reden is; maar de eigenaar van
de materialen heeft niet het recht ze weg te nemen.
Krachtens artikel 555 Burgerlijk Wetboek heeft, indien de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht door een derde met zijn eigen materialen, de eigenaar van het erf het recht die voor zich te houden, ofwel de derde
te verplichten ze weg te nemen. Indien de eigenaar verkiest die beplantingen en
gebouwen te behouden, moet hij de waarde van de materialen en de arbeidslonen
vergoeden, zonder dat de min of meer belangrijke vermeerdering der waarde, die
het erf kan hebben verkregen, in aanmerking komt. Indien echter de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht door een derde, onder wie het
goed is uitgewonnen en die niet tot teruggave van de vruchten is veroordeeld,
daar hij te goeder trouw was, dan kan de eigenaar de wegruiming van die werken, beplantingen en gebouwen niet vorderen; maar hij heeft de keus om, ofwel
de waarde van de materialen en de arbeidslonen te vergoeden, ofwel een bedrag
te betalen dat gelijk is aan de door het erf verkregen meerwaarde.
In artikel 553 Burgerlijk Wetboek worden twee wettelijke vermoedens uitgedrukt: alle gebouwen, beplantingen en werken, op of onder de grond van een erf,
worden vermoed door de eigenaar, op zijn kosten te zijn tot stand gebracht (eerste vermoeden); bovendien wordt vermoed dat al wat tot stand werd gebracht,
aan de eigenaar toebehoort (tweede vermoeden). Deze beide vermoedens kunnen
worden weerlegd. Inzonderheid kan het tweede vermoeden luidens hetwelk al
wat tot stand werd gebracht, aan de eigenaar toebehoort, worden weerlegd door
te bewijzen dat de gebouwen, beplantingen en werken niet aan de eigenaar toebehoren. De bouwer moet in dat geval bewijzen dat hij vanwege de eigenaar een
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recht heeft verkregen op de grond voor hemzelf te bouwen en derhalve een recht
op opstal heeft bekomen, dan wel eigenaar is geworden door verjaring.
Het bewijs van het bestaan van een overeenkomst waarbij vanwege de eigenaar het recht werd bekomen om voor hemzelf op diens grond te bouwen dient
geleverd te worden door een geschrift overeenkomstig artikel 1341 Burgerlijk
Wetboek. Wanneer de derde zich daarentegen op verjaring beroept, kan het bewijs met alle middelen worden geleverd.
Weliswaar kan de eigenaar van de grond afstand doen van zijn recht van natrekking, doch een dergelijke afstand wordt niet vermoed en kan enkel worden
afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn (algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van een recht niet vermoed wordt en
slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging
vatbaar zijn).
De appelrechters beslissen dat gezien de woning, voor de bouw waarvan leningen werden aangegaan ten belope van 150.000 euro, gebouwd is op een grond die
exclusief aan de eiseres toebehoort, deze wordt vermoed haar toe te behoren ingevolge natrekking. De appelrechters beslissen evenwel dat dit vermoeden kan
worden weerlegd met alle middelen van recht, inclusief getuigenissen en vermoedens en leiden vervolgens het eigendomsrecht van de verweerder op de woning af uit:
— de beide partijen vroegen samen de vergunning aan met betrekking tot het
bouwen van een woonhuis met carport;
— de beide partijen gingen een gezamenlijk krediet aan bij Fortis Bank, namen dit samen op en betaalden dit samen af, dat nadien vervangen werd door
een lening bij Record Bank;
— beide partijen hebben diverse aankopen en werken uitgevoerd met betrekking tot de oprichting van hun woning op beider naam en betaalden deze via hun
gemeenschappelijke rekening of door de opnames op het krediet;
— de beide partijen hebben het fiscale voordeel van de woonlening genoten.
Door aldus te beslissen dat het recht van de verweerder om voor zichzelf te
bouwen op de grond van de eiseres, dit is het opstalrecht van verweerder dat de
waarde van 375 euro te boven gaat, kan bewezen worden door alle middelen van
recht, schenden de appelrechters artikel 1341 Burgerlijk Wetboek, evenals de artikelen 552 en 553 Burgerlijk Wetboek.
In zoverre de appelrechters vervolgens uit voormelde vaststellingen afleiden
dat de eiseres afstand heeft gedaan van haar recht van natrekking, schenden de
appelrechters het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht
niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele
andere uitlegging vatbaar zijn, nu uit voormelde feiten niet noodzakelijk dient
te worden afgeleid dat de eiseres afstand deed van haar recht van natrekking.
Uit deze feiten zou immers evenzeer afgeleid kunnen worden dat de verweerder
aldus louter een bijdrage leverde in de gezinslasten zonder dat er van enige afstand van het recht van natrekking sprake was.
Door ten slotte op grond van deze vaststellingen te beslissen dat het vermoeden van natrekking is weerlegd en er derhalve sprake is van een onverdeeldheid
betreffende de woning, schenden de appelrechters alle in het middel genoemde
bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
eiseres in haar aanvullende syntheseberoepsconclusie heeft aangevoerd
dat het feit dat de leningen, die werden aangegaan om de woning te bouwen, mee werden aangegaan op naam van de verweerder, “geen vermoeden is dat doet besluiten dat de grond en de woning die erop gebouwd
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is, geen exclusieve eigendom zouden zijn van de eiseres”. De eiseres
heeft derhalve niet betwist dat het eigendomsvermoeden van artikel
553 Burgerlijk Wetboek kan worden weerlegd met alle middelen van
recht.
In zoverre de eiseres een schending aanvoert van artikel 1341 Burgerlijk Wetboek is het middel nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
2. Luidens artikel 553 Burgerlijk Wetboek worden alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf vermoed aan de
grondeigenaar toe te behoren, tenzij het tegenovergestelde bewezen is.
3. De grondeigenaar kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van het
recht van natrekking.
De rechter oordeelt in feite of er afstand van recht is.
De afstand van recht wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.
4. Het arrest stelt vast dat de beide partijen:
— gezamenlijk de vergunning voor het bouwen van de woning hebben
aangevraagd;
— gezamenlijk een hypothecaire lening zijn aangegaan die met gezamenlijke middelen werd afbetaald;
— de aankopen en de werken met betrekking tot de oprichting van
“hun” woning op hun beider naam hebben besteld en hebben betaald via
hun gemeenschappelijke rekening door de respectievelijke opnames op
het krediet;
— het fiscale voordeel van de woonlening hebben genoten.
Op grond van die elementen vermochten de appelrechters te oordelen
dat de eiseres afstand heeft gedaan van haar recht op natrekking.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
26 december 2014 — 1° kamer. — Voorzitter en Verslaggever: de heer Dirix,
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie: de heer Vandewal,
advocaat-generaal. — Advocaten: de heer Verbist en mevr. Geinger.

